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DREVS OCH HORNARYDS KYRKOR 

Småland, Kronobergs län, Uppvidinge härad, 

Växjö stift, Uppvidinge kontrakt, annex till Sjösås 

Drevs socken är belägen nordost om Växjö vid den 
sydvästra stranden av sjön Örken. Socknen grän
sar i norr till Hornaryds socken, i väster till Gårds
by och Söraby, i söder till Dädesjö och i öster till 
Sjösås. Norra och södra delarna av socknen är 
starkt kuperade och åker- och ängsmarken upptar 
endast en ganska obetydlig del av områdets areal. 
Talrika fornlämningar visar att den på vattendrag 
rika bygden redan tidigt var bebodd. 

Sockennamnet Drev förekommer i de bevarade 
skriftliga källorna första gången 1428 och skrivs då 
Drijff, vilket bör vara identiskt med det nysvenska 
substantivet drev, på fornsvenska drif, möjligen i be
tydelsen fägata. 1 

Den lilla romanska stenkyrkan är belägen på en 
höjd ovanför Drevsjön, vilkens strandlinje tidigare 
sträckte sig betydligt närmare kyrkan. Samuel Rog
berg uppger 1770 att »Drefs kyrka är bygd af sten 
på Frälse-grund, och kallades fordom Brors kyrka» 
(s 279). Namnet Bro är dock en missuppfattning av 
Rogberg uppkommen genom en feltolkning av den 
medeltida kyrkklockans runinskription (se nedan 
not 53) . Folkfantasien har sedan med utgångspunkt 
från Rogbergs uppgifter försökt förklara de båda 
namnen Bro och Drev och sambandet dem emellan. 2 

Bygdens hävdatecknare under 1800-talet, Måns Wi
deen, ger i sin beskrivning av kyrkan följande tolk
ning i den bevarade handskriften över kyrkorna i 
Sjösås pastorat: »Hon skall fordom blifert kallad 
Brors Kyrka, emedan man för densamma valt en 

sådan plats, som på alla sidor var omgifven af vatten 
och kärr, dit man ej kunde komma, utan att vistas 
öfver Broar, hvilka på den tiden voro så ringa, att 
man ej ens kunde rida deröfver, utan man måste på 
Spänger drifva fram till denna kyrka, en man i 
sänder, huru man kunde, hvarföre hon i sednare 
tider blef kallad Drefs Kyrka. Orsaken hvarföre man 
valt en sådan plats var troligen den, att de under 
gudstjensten i desse barbariske tider ej måtte oför
modligen öfverfallas af hedningarne. Ännu måste 
man nästan på alla håll vistas öfver Broar, när man 
vill besöka denna kyrka, såsom Braås, Böksholms, 
Möllekulls, Drefs och Bröttjaryds Broar, utom 
sjöarne på ömse sidor.3 

Kyrkan har dock rests i centrum av en gammal 
bygd. Strax nordväst om kyrkan borttogs 1860 ett 
bronsåldersröse innehållande ett vackert brons
svärd, och endast ca 300 m sydväst om kyrkan lig
ger ett stort gravfält från järnåldern med ett tjugo
tal stensättningar bevarade.4 Även till dessa resta 
stenar och stenformationer har folksägnen en för
klaring : på kullen ett par km längre bort i sydväst 
stod traktens vredgade jättar och försökte genom att 
kasta sten på den nyuppförda kyrkan få den att rasa 
samman, men stenarna föll alla ner ett bra stycke 
från målet.5 Kyrkans läge och dess ringa storlek, 
församlingsrummet mäter endast 8 x 6,75 m, gör 
det ganska troligt att den ursprungligen byggts på 
privat initiativ och fungerat som gårdskyrka. Nå
gon namngiven frälsesläkt med sätesgård i Drev 

Fig. 86. Senmedeltida mässhake från Drevs gamla kyrka. Jfr fig 118. Foto 1967. 

Late medieval chasuble from Drev old church. Cffig 118. 
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DREVS OCH HORNARYDS KYRKOR 

känner vi emellertid inte från denna tidiga del av 
medeltiden. Den enda gård i Drevs socken som un
der medeltiden kan betecknas som sätesgård är 
Böksholm i östra delen av socknen vid Örken, vil
ken omnämns 1352 då riddaren Nils Dannes Tu
resson (Biel ke) var bosatt där. 6 

Den nu rivna och endast genom Wideens teck
ningar kända träkyrkan i grannsocknen Hornaryd 
var endast belägen en knapp halvmil från Drevs kyr
ka. »Wid desse Kyrkor», skriver Rogberg (s 281), 
»hållas Gudstjenst hwarannan Söndag, så at Bägge 
Församlingarne komma tillsamman hwarannan pre
dikodag wid hwardera Kyrkan. När man wet, at det 
i Påfwiska tiden hölts för ett särdeles G udagtighets 
wärk bland de förmögnare at bygga Kyrkor, så kan 
lätt förklaras, hwarföre både desse och flere Kyrkor 
onödigtwis så nära hwarannan blifwit bygde». Vi 
vet inte om den sannolikt under senmedeltiden upp
förda träkyrkan i Hornaryd haft en äldre föregång
are eller om byborna tidigare använt sig av kyrkan 
i Drev. Hornaryd omnämns i de skriftliga källorna 
första gången 1329 då riddaren Halstan Petersson av 
sin halvbroder Arnvid Petersson bytte till sig går
darna Föreda och Hornaryd i Hornaryds socken 
(DS 2740). 7 

Hornaryds socken sträcker sig utefter Örkens 
västra strand till länsgränsen och utgörs liksom 
Drevs socken huvudsakligen av kuperade skogsom

råden. Grannsocknen i norr är Ramkvilla, i väster 
Tolg. Ett par km söder om själva byn låg den nu
mera utdikade Hornsjön. Fornlämningar förekom
mer på olika platser i socknen men är betydligt 
mindre talrika än i Drev. Strax nordväst om kyrkan 
har påträffats ett delvis ganska skadat gravfält med 
rösen och stensättningar, och ytterligare två stora 
gravfält och ett röse med hällkista ligger ca en halv 
till en km sydost om kyrkan i riktning mot Örken. 
Namnet Hornaryd består av förleden horn medan 
efterleden är ryd , dvs röjning. Horn i namnsamman
sättningar betecknar ofta en utstickande udde i sjö 
eller mosse eller i den fasta terrängen och har i det 
här sammanhanget troligen syftat på Hornsjöns 
form eller kanske på de två långa uddar som i östra 
delen av socknen sticker ut vid sidan av varandra i 
Örken.8 

Vid Esaias Tegners biskopsvisitation i Sjösås pas
torat 1831 bestämdes att gemensam ny kyrka skulle 
uppföras för Drevs och Hornaryds socknar. Först 
i november 1868 invigdes dock den nya kyrkan i 
Möllekull. Drevs gamla kyrka lämnades öde och 
användes tidvis som sockenmagasin medan Horna
ryds träkyrka helt nedrevs 1870. I det följande läm
nas skilda beskrivningar över Drevs gamla kyrka, 
Hornaryds gamla kyrka och Drevs och Hornaryds 
nya kyrka. 
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Fig 87. Drevs gamla kyrka från 
söder. Foto 1965. 

Old church ~fDrev from S . 

DREVS GAMLA KYRKA 

Kyrkogården 

Kyrkan omges av en mycket liten i det närmaste gången 1668, den norra luckan stod färdig året där
kvadratisk kyrkogård (fig 90) inhägnad av kallmurar på, den östra 1747 (räk). Stigluckorna stängdes med 
av gråsten. Den nuvarande ingången är placerad i dörrar och bommar »på det ingen ohugnat på 
det nordvästra hörnet av kyrkogården och stängs Kyrkiogården inkommer» (st prot 1731 ). Bom
av enkla trägrindar. marna fick endast öppnas i samband med guds

tjänsterna och låstes »efter slutet af Klåckaren». År 
Stigluckor 1800 beslöt man att försälja den bristfälliga södra 
Till kyrkogården ledde tidigare liksom i Sjösås tre luckan på auktion och inrätta en vanlig port med 
stigluckor av trä. En lucka i söder omtalas första trägrindar i kyrkogårdens sydvästra hörn (st prot). 
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DREVS GAMLA KYRKA 

Fig 88. Gravminne av smidesjärn, uppsatt 1799. Foto 1965. 

Grave monument offorged iron, 1799. 

Fig 89. Gravsten rest över Eric Benzelstierna, död 1767. 

Grave monument in memory of Eric Benzelstierna, t 1767. 

Klocktorn 

Den nuvarande klockstapeln (fig 91), vilken upp
fördes 1956 efter ritningar av länsarkitekten Hans 
Linden, Växjö, är placerad norr om kyrkogården 
på andra sidan landsvägen. 

Kyrkan var tidigare försedd med ett tillbyggt 
klocktorn av trä i väster (fig 102). Detta omnämns 
omväxlande i arkivalierna som »Thornet» och 
»Klockestapeln». 1637 inköpte man 3 000 spikar 
till tornet och räkenskaperna för 1639 upptar ut
gifter för spåningen på tornet. 1644 hade »Oloff i 
Dreeff och Sone i Brondztörp förfärdigat klocke
staplen med spånande på norra sidan, Bött nyi taa
ket åthskilligen» samt »emellan Kyrkan och stap
len bootat thet som förfallit war» (räk). Den ut
formning klocktornet har på den i fig 102 åter
givna teckningen av Wideen härrör från 1798, då 
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KYRKOBYGGNADEN 

1 KYR.KA 
2 STAPEL 

S ITUATI ON SPLA-N. 

10Nc. 0 1d 20 30 40 50,\1\,. 
:luul11nl ~ I 1---=l=J 

Fig 90. Situationsplan, 1: 2 000. Uppm J Söderberg 1965. 

General plan. 

tornet i samband med reparationerna av kyrkan i 
övrigt ombyggdes (se nedan). Klocktornet mm sål
des på auktion den 22 december 1868 och nedrevs 
därefter. 

Kyrkobyggnaden 

Drevs gamla kyrka har behållit sm ursprungliga, 
romanska plan i det närmaste helt oförändrad (fig 
93). Kyrkorummet är mycket litet och består av ett 
rektangulärt långhus (8 x 6, 75 m), vilket med en bred 
triumfbåge öppnar sig mot ett smalare och lägre kor 
med absid. Triumfbågen har ursprungligen varit 
smalare. Koret är kort och avsmalnar mot öster. 
Byggnaden försågs i nyare tid med sakristia, vapen
hus samt klocktorn av trä. 

De mer än metertjocka murarna är uppförda av 
vald och kluven marksten. Det parti av västmuren, 
som dolts av det ovan nämnda trätornet, står oput
sat och visar att man i så stor utsträckning som 
möjligt försökt hålla jämna skiftbäddar och genom
gående horisontalfogar för att efterlikna de förnä
mare kvaderbyggena. Mellan blocken har man fyllt 

Gravminnen 

Endast ett fåtal äldre gravminnen finns numera be
varade på kyrkogården, däribland några enkla järn
kors, ett gravminne i järnsmide med inskriften »0. 
Ö.S.D.Ö. 1799» (fig 88, höjd 139 cm, bredd 48 cm) 
samt en rest gravsten över bergsrådet Eric Benzel
stierna (fig 89). Gravstenen är huggen i sandsten 
och placerad tätt intill kyrkans absidmur i öster. 
Under en adlig krona står inskriften : »Härunder 
hwilar den/som förr ingen hwila haft/Kongl. Maje
stäts till/Swerige tro = man/Eric Benzel = Stierna/ 
född i Upsala åhr 1704/student år 1712/dispu
terade år 1724/auskultant i Kongl = /bergscollegio år 
1726 / bergsfogde wid / stora kopparbergs / lagen i 
Dalarne år 1731 / reste wid utrikes / bergwerck år 
1731 / och 1732 / gift med jungfru Christina / Eh
renholm år 1732 / geschworner wid stora / koppar
bergslagen år 1738 / bergmästare öfwer / bergsla
gerne uti Skåne / Kronobergs län, Östra / härad i 
Jönköpings län , Ble / kinge och Halland år 1760 / 
adlad år 1751 / assessor år 1760 /bergs = råd år 
1763 / död år 1767 / Gud hela werldenes / skapare, 
styrare, / regerare och enwolds herre / tage siaelen 
till sig / och / låte kroppen hwila / amen». 9 Grav
stenens höjd 190 cm. 

ut med skolning. För hörnkedjor och omfattningar 
har använts huggen sten (fig 91, 101). Egentlig 
sockel saknas men längs långhusmurarna och ko
rets norra mur sticker bottenskiktet ut 5-12 cm från 
murlivet (fig 101). Murarna är frånsett det nämnda 
partiet på västgaveln putsade och vitkalkade. 

Medeltida takstol 

Takvinkeln är ursprunglig. De spetsiga sadeltaken 
är numera belagda med tegel men var tidigare, lik
som även vindskidorna, spåntäckta (fig 103). Den 
medeltida takstolen av romansk typ är till sto r del 
bevarad. Takstolen stöttas av snedsträvor och hög
ben. Såväl takbjälkar som hanbjälkar sammanbinds 
av en längsgående bjälke, vilken på undersidan är 
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Fig 91. Kyrkan från sydväst. Foto 
1965. 

Churchfrom SW. 

Fig 92. Kyrkan från norr. Foto 1965. 

Church from N. 
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IODM.O 1 2. 3 4 5 10 15N\.,. 
:ht.1±=±:-1=-i=H----_--~ ---!:. 

g4dt'i@ A ~D 

Fig 93. Plan, längdsektion mot norr samt tvärsektion 
mot öster, 1 :300. Uppm J Söderberg 1965. 

Plan, /ongitudinal section looking N and cross-section 
looking E. 

A 

-+ 

Fig 94. Detalj av den medeltida tak
stolen av romansk typ. Foto 1965. 

Detail of the medieval Romanesque 
type roof truss. 
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I. 

Fig 95. Detalj av den norra långhusmurens hammarband. Orneringen utgörs av en rundstav avs lutad 
av ett drakhuvud. Foto 1965. 

Detail of breast-timber in N wall of nave. The ornament ends in a dragon's head. 

Fig 96. Detalj av den norra kormurens hammarband. Under rundstaven skymtar den svagt inristade 
slingornamentiken, vilken ursprungligen varit förstärkt med färg. Foto 1965. 

Detail ofbreast-timber in N wall ofchancel. Under the round timber can be seen the faintly carved orna
ment, which was originally emphasised with co/our. 

88 



KYRKOBYGGNADEN 

A 

B 
 ---- -- --- --  -  -  - ------ -

Fig 97. Detaljuppmätningar av de ornerade 
hammarbanden: A korets norra mur, B lång
husets södra mur, C långhusets norra mur. 
Uppm N E Eriksson 1922. 

Detaifs of the ornamented breast-timbers: A, N 
wall of chancel, B, S wall of nave, C, N wall 
efn~~ C 

Cllf 10 0 JO 30 

dekorativt konturerad genom konkavsnitt och run
da förkroppningar (fig 94). Samma dekoration visar 
långbjälken i Dädesjö gamla kyrka, där den medel
tida takstolen likaså är bevarad. Takstolens olika 
delar är infällda i varandra och i fogarna fästade 
med trädymlingar. Tak- och hanbjälkarna samt 
långbjälkarna är av furu, snedsträvorna och de lod
räta stöden däremot av ek. De mycket tätt ställda 

bjälkarna och sparrarna kan tyda på att taktäck
ningen ursprungligen inte utgjorts av spån utan av 
ett tyngre material, exempelvis blyplåt, vilket var 
fallet med Hemmesjö gamla kyrka strax söder om 
Växjö (Rogberg, s 238). Taket och takstolen skada
des av en våldsam höststorm i november 1920, då 
något mer än hälften av den södra sidans långhus
tak avlyftes (fig 103, rapport av S Brandel, ATA). 
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•DREVS GAMLA KYRKA 

Ornerade hammarband 

Även de på murarna vilande hammarbanden av ek 
är dekorativt utformade och pryds av snidade rund
stavar och djur- och slingornamentik (fig 95- 97). 
På den södra långhusmurens hammarband avslutas 
rundstaven i öster av ett drakhuvud, tecknat rakt 
uppifrån (fig 97). Rundstaven, som bildar drakens 
kropp, är reffl.ad och genom tvärband indelad i 
långa leder. Den motsvarande drakfiguren på den 
norra sidan är sedd i profil och rundstaven är här 
dekorerad med ett sicksackmönster av band- och 
bladornament (fig 95, 97). Samma ornamentik åter
finns på rundstavarna på korets hammarband, där 
man även på den norra sidan svagt skymtar den in
ristade slingornamentiken nedanför rundstaven (fig 

Fig 98. Interiör mot öster. Foto 1965. 

lnterior looking E. 

96). Slingans mycket grunda ristning har varit för
stärkt med svart färg och det är möjligt att även 
andra färger förekommit. 

Ornamentiken är av romansk typ. Liknande ham
marband med rundstavar och slingornamentik har 
bevarats från bl a Vrigstads rivna medeltidskyrka 
(Sm, nu i SHM). En annan typ av hammarband 
med snidade drakfigurer återfinns i Dädesjö och 
Bringetofta (Sm), där även de ornerade takfotsbrä
derna är bevarade. Detta sätt att dekorera det i 
stenkyrkorna ingående trävirket med stiliserade 
rankor, odjur mm är en helt nordisk företeelse och 
utan tvivel en reminiscens av stavkyrkornas rika 
utsmyckning.10 
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KYRKOBYGGNADEN 

Fönster och ingångar 

Kyrkobyggnaden har endast två fönsteröppningar 
i söder och en i öster. Det stora, rundbågiga fönstret 
mitt på södra långhusmuren upptogs 1798 och er
satte en mindre öppning. Den lilla, rundbåg iga föns
teröppningen i korets södra mur är däremot ur
sprunglig medan det stora absidfönstret upptogs 
1693 (se nedan) . Korfönstret (fig 100, 106), vilkets 
dageröppning endast mäter 78 x 27 cm, är helt 
oförändrat till sin storlek. Huvudingången ä r sedan 
1798 belägen i väster. Samtliga tre ursprungliga 
portaler - en i norr, en i söder samt en korportal i 
söder - är numera igenmurade utvändigt (jfr nedan). 
Långhusportalerna, vilka ä r belägna mitt för var
andra i den västra delen, ä r smala och rundbågiga 

2 - 68 1569 Dre vs och H ornar yd s k y rkor 

Fig 99. Interiö r mot väster. Foto 1965. 

JnteriOI' /ooking W. 

samt har huggna omfattningar (fig 91 - 93, 101). 

Dörrsmyga rna vidgar sig kraftigt inåt och täcks av 
raka överliggare. 1 den södra portalen är bomhålen 
bevarade. D örröppningarnas bredd är endast ca I 
m, höjden ca 230 cm. Korportalen (fig 93, J00, 105) 
är något smala re (bredd 70 cm) och lägre (höjd 190 
cm). Den breda, rundbågiga öppningen i väster 
(bredd 160 cm, höjd 240 cm), vilken tidigare var 
igenmurad, är troligen en ursprunglig bågö ppning 
till ett vid kyrkans uppförande projekterat men ej 
utfört stentorn. Jnga förtagningar, som skulle kun
na tyda på ett planerat torn , finns visserligen i väst
gavelns murverk, men murverkets och den huggna 
omfattningens utseende tyder på att bågöppningen 
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DREVS GAMLA KYRKA 

Fig IOO. Korets sydmur med ursprungligt fönster samt igen
murad portal. Foto 1965. 

S wafl of chancel with original window and closed doorway. 

Fig IOI. Långhusets igenmurade nordportal. Foto J965. 

Closed N doorway ~l nave. 

ej brutits upp senare. Frånvaron av murade dörr
anslag visar även att den ej varit avsedd att an
vändas som ingång. Den stängs nu av enkla furu
dörrar. 

Interiör 

Interiören och inredningen är i det närmaste oför
ändrad sedan ombyggnaden 1798 (fig 98- 99). Mu
rarna är putsade och vitkalkade samt på triumfbågs
väggen och i koret och absiden prydda med kalk
målningar från 1600- och 1700-talen. Innertaken 
utgörs av platta trätak med målad dekoration från 

1751. Tnredningen härstammar ti ll största delen 
från J600-talet. Golvet är lagt med breda furu
plankor. 

Nischer 

I södra korväggen finns två nischer, en större och en 
mindre. Den större nischen , som är nästan kvadra
tisk (höjd 42 cm, bredd 50 cm, djup 45 cm) och 
mycket lågt placerad, är ursprunglig (tig 92) medan 
den mindre, halvrunda nischen längre åt väster är 
senare upptagen (höjd 28 cm, bredd 22 cm). Den 
äldre nischen har sannolikt använts som sakraments
skåp och slutits av en trälucka. 
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Byggnadshistoria 


Ursprungligt utseende 

Att rekonstruera Drevs kyrkas ursprungliga ut
seende erbjuder inga större svårigheter. Såväl lång
husets som korets plan och även takresningen är 
som nämnts helt oförändrade. Triumfbågen var 
dock smalare än nu och förmodligen försedd med 
huggen omfattning och huggna, profilerade veder
lag. Rester av de vid öppningens förstorande stym
pade vederlagen kan urskiljas genom putsen på den 
nuvarande triumfbågens insida. Triumfbågen er
höll sin nuvarande bredd senast i samband med de 
bevarade kalkmålningarnas tillkomst 1624- 26 men 
utvidgningen kan även ha skett redan under sen
medeltiden. Det lilla korfönstret är som nämnts 
helt oförändrat. Om den ursprungliga fönsteröpp
ningen i den södra långhusmuren saknar vi där
emot exakta uppgifter. Öppningen, vilken igenmu
rades då det nuvarande fönstret upptogs, var som 
framgår av fig 103 placerad ganska högt upp strax 
öster om mittlinjen (jfr Dädesjö gamla kyrka). Stor
leken på det igenmurade fönstret visar emellertid 
att öppningen utvidgats i senare tid. Sannolikt har 
kyrkorummet varit försett med en tredje ljusöpp
ning redan från begynnelsen, nämligen ett litet föns
ter i absiden på samma plats som den nuvarande 
stora fönsteröppningen. Ingångarna var som ovan 
nämnts och som framgår av planen fig 93 belägna 
mitt för varandra i långhusets västra del , den norra 
avsedd för kvinnor, den södra för män. Portalen 

korets sydmur användes av prästerskapet. Båg
öppningen i väster var förmodligen, som ovan på
visats, tänkt att förena kyrkorummet med ett pla
nerat torn, vilket dock aldrig blev utfört, sannolikt 
av kostnadsskäl (jfr Hemmesjö gamla kyrka, Sm). 
Murarna stod som man kan se av fig 91 ursprung
ligen oputsade, takbeläggningen utgjordes av spån 
eller möjligen av blyplåt. 

Vad interiören beträffar har innertaken liksom 
nu utgjorts av platta trätak såvida inte takstolen 
varit öppen. I långhuset fanns två sidoaltaren, ett på 
vardera sidan om triumfbågen, av vilka man ännu 
kan se spår. På det norra altaret bör som vanligt 
kyrkans madonnabild varit placerad (fig 111), me
dan det södra tydligen varit helgat åt S Olov, vil

kens bild likaså är bevarad (fig 112). Det nu på nor
ra korväggen upphängda triumfkrucifixet (fig 110) 
var ursprungligen placerat i anslutning till triumf
bågen. 

Drevs gamla kyrka är uppförd efter det för de 
romanska absidkyrkorna vanliga schemat frånsett 
det tvärrektangulära, mot öster avsmalnande koret. 
Absiden är även påfallande vid och fyller i det när
maste ut hela korgaveln. Ett flertal kyrkor med sam
ma egenartade planlösning finns dock bevarade i 
Skåne och Västergötland, där som exempel kan 
nämnas Frenninge och Ramsåsa (Sk) samt Suntak 
och Forsby (Vg), den sistnämnda kyrkan genom en 
inskrift daterad till 1135.11 Beträffande Drev har 
sannolikt förebilderna hämtats söder ifrån, då de 
kyrkliga och kulturella förbindelserna under hela 
1100-talet var mycket livliga mellan de södra de
larna av Götaland och det dåvarande danska Skåne 
och Blekinge. Det omsorgsfulla murverket, porta
lernas form och placering samt hammarbandens or
nering tyder på att kyrkan bör ha uppförts under 
det rent romanska byggnadsskedet under senare 
delen av 1100-talet och omkring 1200. 

Senare förändringar och tillbyggnader 

Under 1600-talet skedde omfattande reparationer 
och förändringar av kyrkobyggnaden och större de
len av dess inredning, däribland bänkinredningen, 
förnyades. De äldsta bevarade räkenskaperna från 
år 1635 upptar utgifter för ett »fönsterhohl tagit på 
wäggen». Uppgiften innebär sannolikt att man vid 
detta tillfälle förstorade fönsteröppningen i lång
husets sydmur. 1647 uppges att man »Wthi detta 
året när Visitatio publica stodh i Siösåås 8 Decemb. 
kostat på Dreffs Kyrkio på 9 åhrs tijd 153 Dr. 8 öre 
Kopparmynt». Större delen av dessa medel tycks 
dock ha använts för reparationer på det ovan be
skrivna trätornet. Det vapenhus av trä, som var be
läget framför den södra långhusportalen fram till 
ombyggnaden 1798, omnämns första gången 1652, 
då »Olof Jönsson för sitt arbete på wapnhuset» er
höll 6 dr kopparmynt (räk). 

En sakristia av trä fogades 1664 till korets norra 
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mur. Räkenskaperna för detta år upptar utgifter för 
»Timbringen på Sacrestijan», för dörrar, fönster, 
gångjärn, galler mm till sakristian samt för »Mur
mästarens löhn som högg hohl på Muren til Sacre
stijed ören». 

Det nuvarande stora fönstret i absiden upptogs 
1693, då mäster Nils Andersson som »murat det 
stora fönsterholet på Cohret för altaret, samt repa-

Fig 102. Sydfasad samt plan 
av kyrkan före klocktornets 
och sakristians rivning 1868. 
Akvarellerad teckning av 
Måns Wideen, PÄ, Sjösås. 
Foto ATA. 

Southfront and plan afchurch 
before bel/-tower and vestry 
1vere demolished in 1868. 
Drawing by Mäns Wideen. 

I I 
__i___ ___, __J 

rerat och hwitkalkat kyrkan innan som uthan» er
höll 12 dr silvermynt (räk). Därvid överkalkades 
sannolikt de målningar i absiden som tillkommit 
samtidigt med korets och triumfbågsväggens ut
smyckning 1624- 26. 

Under 1700-talet utfördes däremot fram till om
byggnaden 1798 endast nödvändiga reparationer 
och underhållsarbeten på kyrkobyggnaden, främst 
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Fig 103. Kyrkobyggna
dens tillstånd i novembEr 
1920. Foto S Brandel , 
ATA. 

Condition ofchurch builr.'
ing in No vember 1920. 

på tillbyggnaderna av trä. Den 26 november 1797 
»anstältes Besicktning i Kyrkan , Sacristian och 
Tornbyggnaden, och der efter hölts överläggning, 
hwarpå beslutadt blef: 1) at öfveralt i Kyrkan skall 
nytt tilde lägges, åfvanpå det nu varande och brist
fälliga, då äfven Bänkarna i Choret skola göras lika 
breda och något indragas, så at Choret må blifva 
rymligare. Jämväl ombygges disken, och sättes rätt 
fram imellan väggarne, med lagom distance från 
Altaret. J stället för nu varande Fenstret vid Pre
dikostolen, som igenmuras, uphugges et nytt och 
mycket större, midt på väggen, så högt, at det går 
up til murliggarna, och så lågt som tålas kan, för at 
sprida mera ljus i Kyrkan och til läcktarena, hwar
före ock de inre kanterna af fenstergluggen skola 
mycket utvidgas. 2) Skall gamla Wapenhuset på 
Södra sidan aldeles bårttagas, och Södra stora 
Kyrkodören igenmuras, emot hvilken bygges Bänk
rum. Trappan til Manfolcks Läcktaren skall vän
das åt Norr, och inflyttas i nedersta Bänken på 
Qvinfolcks = raden. Den i förra tider nyttjade Stora 
Dören på Kyrkans västra Gafvel uptages och för
ses med tjenlig Dör, då et Vapenhus inrättas genom 
Tornet eller den öfverbyggda Klockestaplen, med 
tilräckelig dör därå åt wäster, och med Brädskifte 
inuti på båda sidor, och tjenliga Säten, samt Fens-

BYGGNADSH ISTORIA 

ter öfver yttra dören. 3) Skall i Sacristian golfvet 
uphöjas, panelet på något sätt hvälfvas, och et pas
sande Fenster med starka järngallror inrättas på 
norra gafvelen, hvarjämte ännu et bord förfärdigas , 
utom det, som redan i Sacristian finnes» (st prot). 
Dessa omfattande förändringar av kyrkan hade be
slutats redan på sockenstämma sommaren 179 L 

men på grund av dyrtiden uppskjutits. 1 maj I 798 
påbörjades ombyggnadsarbetena, vilka sedan tycks 
ha fortskridit planenligt. På den i fig 103 återgivna 
exteriörbilden framträder tydligt det sydfönster som 
igen sattes och den likaså igenmurade syd portalen 
samt märken efter vapenhusets takfall. 

Kyrkobyggnadens utseende efter ombyggnaden 
framgår av Wideens teckning, fig 102. Det kombi
nerade vapenhuset och klocktornet var som syns 
försett med en hög spira krönt av en tupp. Höjden 
från »marken upp till hanen» anges av Wideen till 
40 alnar. Såväl spåntaken som träbyggnaderna var 
rödfärgade. 

Kyrkan utdöms 

Vid biskop Esaias Tegners visitation i Sjösås pasto
rat den 30 juli- I augusti 1831 beslöts som ovan 
nämnts på biskopens anmodan att såväl Sjösås som 
Drevs och Hornaryds kyrkor inom en snar framtid 
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Fig 104. Interiör mot öster J 920. 
Foto S Brandel, ATA. 

lnteri01· /ooking E 1920. 

Fig 105. Korets sydportal. Foto 1965. 

S doorway of chancel. 

skulle ersättas med nya byggnader.12 Protokollet be
rättar härom följande: »Visitator tillkännagav att 
han förliden gårdag besigtigat Dref och Hornaryds 
kyrkor, dem han funnit wäl kunna i flera år bibe
hållas oförändrade, men då begge äro bofällige och 
wäl i sinom tid måste ombyggas samt begge försam
lingarna så till folkmängd som areal icke äro större 
än att de med beqwämlighet kunna utgöra en enda 
hade han i anledning deraf tagit i ögonsigte en plan 
belägen ungefär i midten af begge församlingarne , 
kallad Grännastämma, den han funnit för samman
byggnaden lämplig. Dref och Hornaryds försam
lingar heröfver hörde förklarade härtill sitt bifall 
dock med wilkor, att ej samrnanbyggnaden måtte 
företagas så länge deras kyrkor kunde begagnas. 
Tillika öfverenskoms och beslutades att inga andra 
än högst nödwändiga reparationer skulle derå ske 
utan kyrkokassorne under tiden förökas till den 
blifvande Kyrkobyggnaden» (st prot, Sjösås). Folk
mängden var vid denna tidpunkt i Drev 427 per
soner och i Hornaryd 293. 

Den 6 oktober 1839 besökte Tegner åter Sjösås 
pastorat för att övertyga de tre församlingarna om 
lämpligheten av att uppföra en enda gemensam kyr
kobyggnad. Detta förslag antogs även men upp
hävdes senare genom aktioner från församlingarna 
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och man återgick till det 1831 fastställda beslutet 
om gemensam kyrka endast för Drev och Hornaryd 
(jfr ovan Kyrkorna i Sjösås, s 51). 

Den nya kyrkan kunde dock invigas först i novem
ber 1868 (se Nya kyrkan). I samband därmed över
gavs den gamla kyrkan och de inventarier man an
såg värdefulla överfördes till den nya kyrkan. Den 
22 december 1868 såldes klocktornet, sakristian mm 
på auktion (Wideen). Den gamla byggnaden togs 
sedan, liksom i Dädesjö, i anspråk som sockenmaga
sin och undgick därmed rasering. 

Ingenting gjordes dock för att underhålla bygg
naden. 1905 begärde man genom Vitterhetsaka
demien statliga anslag och genom de medel som be
viljades kunde det mycket bristfälliga taket om
läggas 1909. I november 1920 skadades, som ovan 
nämnts, såväl taket som takstolen svårt under en 

Målningar 

Vid sitt besök i Drevs ödekyrka sommaren 1913 
upptäckte Otto Rydbeck och Ewert Wrangel att 
det under den vita putsen i koret fanns välbevarade 
kalkmålningar av okänd ålder.13 På Wrangels upp
drag bortknackades putsen över målningarna tyd
ligen redan följande år av målaren C Erlandsson.14 

De målningar, som därvid framkom i koret och på 
triumfbågsväggen, är utförda under åren 1624-26. 
I absiden döljs målningarna dock delvis av en se
nare dekoration från 1751. 1600-talsmålningarna, 
vilka är utförda i en mycket sparsam färgskala 
endast rött, svart, vitt och grått förekommer - är 
bitvis endast fragmentariskt bevarade. 

Korets norra, södra och västra väggar är indelade 
i horisontella friser. Närmast taklisten löper en yvig 
slinga med akantusliknande blad och strödda blom
och cirkelornament följd av en smal bård av nedåt
vända klöverblad. Den breda mittfrisen utgörs av en 
rundbågsarkad med på vardera sidan sex stående 
apostlar utrustade med sina respektive attribut (fig 
106- 107). Somliga av figurerna är svårt skadade. På 
nordväggen avbildas från väster: Petrus med nyckel 
(namnet utplånat), Andreas med sitt kors, Judas 
Taddeus med en klubba (namnet utplånat), Johan
nes (endast huvudet bevarat, namnet nu utplånat 

kraftig storm. Genom statsanslag och insamlade 
medel kunde kyrkan dock fö ljande år repareras. 
Takstolen iordningställdes, nytt spåntak pålades, 
murverket på långhusets västgavel, där trätornet 
varit placerat, fogströks och kalkrappning och sol
bänkar reparerades. Vidare återskaffades och åter
insattes den del av bänkinredningen som tidigare 
bortrivits. Yttertakens spåntäckning har senare er
satts med tegel. 1945 konserverades de redan 1914 
framtagna kalkmålningarna (se nedan). Prediksto
len restaurerades och konserverades 1958-59. 

Frånsett dessa smärre underhållsarbeten och för
ändringar står den medeltida stenkyrkan i Drev 
kvar i samma skick som den lämnades 1868 och ger 
oss därigenom en klar bild av hur dessa små lands
kyrkor såg ut då de utdömdes. 

men tidigare tydbart), Filippus (endast huvudet be
varat) samt Jakob d ämed stav (namnet utplånat). På 
sydsidan är de tre figurerna öster om fönstret näs
tan helt utplånade. Figuren längst i öster har dock 
enligt den tidigare tydbara inskriften utgjorts av 
Paulus. Därnäst följer Tomas med lans i sin högra 
hand (namnet utplånat) samt närmast fönstret en 
inklämd figur som bör ha framställt Matteus eller 
Mattias. Väster om korfönstret syns Jakob dy 
(Jacobus Minor) med valkarstång, Simon ivraren 
med såg (namnet utplånat) samt längst in i hörnet 
troligen Bartolomeus (namnet utplånat) med kniv. 
Apostlarna bär alla den traditionella fotsida kläd
naden, vida mantlar och saknar skor. Dräkterna 
har dock försetts med vissa tidstypiska modede
taljer beträffande kragar och ärmar. De spetsiga 
hakskäggen, de långa uppåtvridna mustascherna 
och det släta, bakåtkammade håret förvandlar lika
så apostlafigurerna till renässansherremän (fig 107). 
Nederdelen av väggytorna liksom korportalens dju
pa dörrsmyg och själva triumfbågen är dekorerade 
med samma frodiga bladslingor som bildar krön
bården (fig 106). Bågöppningarna och korfönstret 
inramas av kvadermönstring. 

I absiden, där dekorationen delvis spolierades 
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Fig 106. Korets sydvästra hörn. Målningarna utförda 1624 av målaren «S. WE«. 
Foto 1965. 

S W corner of chance/. Paintings executed in 1624 by the painter "S. WE." 
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genom det stora fönstrets tillkomst 1693, fram
ställs i en bred fris de fyra evangelisterna sittande 
vid sina skrivpulpeter. Var och en har även försetts 
med respektive evangelistsymbol. Längst mot norr 
avbildas Matteus med ängeln stående bakom stolen 
(fig J08). Den följande bilden av Markus sittande 
med en bok framför sig på pulpeten och lejonet vi
lande vid fötterna döljs till stor del av 1700-talsde
korationen (fig 108). l den södra delen av absiden 
syns Johannes med en kalk framför sig på bordet 
och örnen sittande på golvet. Av Lukas har 
endast huvudet framtagits. Själva absidvalvet har 
varit dekorerat med lurblåsande änglar - enstaka 
huvuden och glorior skymtar - samt sannolikt en 
Majestas Domini , dvs en tronande Kristus. Mellan 
evangelistfrisen och valvdekorationen har funnits 
dubbla inskriftbårder, där i den undre de respektive 
evangelistfigurernas namn stått att läsa medan den 
övre innehållit bibelcitat. Enligt anteckningar gjorda 
strax efter målningarnas framknackning kunde man 
då ovanför Matteus läsa »S. Mathius» samt »Kom
men i min faders» (ATA). 

Fig 107. Detalj av den norra korväggen s apostlafris. Foto 1965. 

De ta il af apastle frieze an N wa// of chancel. 

l långhuset omfattar dekorationen endast triumf
bågsväggen. Under krön bården följer en bred fris 
med figurscener åtskilda av kraftiga pelare med 
framförställda kolonner (fig 98). De fem scenernas 
motiv är hämtade ur passionshistorien och visar 
från norr räknat: - 1. Nattvarden. Nedre delen av 
scenen är nästan helt utplånad . Av den latinska in
skriften nedanför återstår nu endast ordet »Chri
(stus)». - 2. Kristus i Getsemane. Den knäböjande 
Kristus syns längst till höger i bilden, till vänster två 
av de sovande lärjungarna. Ur skyn sträcks korset 
och kalken fram mot Kristus. Av inskriften åter
står » .. . tus montanus et sudans» (Kristus på berget 
och svettande). - 3. Den korsfäste Kristus omgiven 
av Maria och Johannes (fig 109). I bakgrunden 
skymtar hustaken i Jerusalem. Vid korsets fot ligger 
en dödskalle med korslagda benknotor, en symbol 
för Adam. Inskriften under scenen lyder : »Christus 
in chruc pendens » (Kristus hängande på korset). 
- 4. Kristi uppståndelse. Kristus med korsstav och 
segerfana står omgiven av en strålkrans framför den 
tomma sarkofagen. På vardera sidan om graven har 
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Fig 108. Detalj av absidens utsmyckning. D e endast delvis framtagna underliggande målningarna 
- evangelisterna Matteus och Markus - är samtidiga med korets övriga målningar. Eken med de 
svenska regenternas namnplåtar är utförd 1751 av Johan Christian Zschotzscher. Foto 1965. 

Detail ofdecoration of'apse. The onfy part fy revealed paintings -Mathew and Mark- are contemporary 
with the other paintings in the chancef. The oak with the names ofSwedish längs was executed in 1751 
by Johan Christian Zschotzscher. 

placerats en sovande soldat. Inskrift: »Resurrectio 
Christi» (Kristi uppståndelse). - 5. Kristi him
melsfärd. Lärjungarna syns knäböjande titta upp 
mot den svävande Kristus av vilken man endast 
ser nederdelen av klädnaden och en kraftig strål
krans. På bergets topp kvarstår tydliga fotavtryck. 
Under scenen står: »En historia om Christi him

melsferd 1626». Under kalvariegruppen mitt över 
triumfbågen kan dessutom läsas: »til thenna Kiyr
kes målning hafwer erligh och velförståndigh ion 
svenson bort i kull förerat penig - 6 dalar». 
Triumfväggens utsmyckning i övrigt utgörs av fro
diga, slingrande akantusblad med utströdda runda 
frukter mellan vilka målaren har flätat in en fram
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ställning av S Görans strid med draken. Norr om 
bågöppningen syns S Göran till häst stickande sin 
lans i draken (scenen är nästan helt skymd av den 
norra läktaren), på andra sidan öppningen står 
prinsessan med ett lamm (fig 98). 

Triumfväggens utsmyckning har som inskriften 
visar utförts 1626 på uppdrag av den tydligen för
mögne Jon Svenson i Kull. Även korets målningar 
hade två år tidigare bekostats av en av traktens mera 
betydande män, underfogden Nils Axelsson i Hack
heda.15 En bevarad akt från 1683 uppger nämligen 
följande: »Thenna ordh finnas skrefna på Norra 
Wäggen j Dreffs Kyrkio af Målaren som Kyrkian 
målat haffwer. Thenna Historia hafwer förståndigh 
Niels Axelsson förährat thetta Tempell Gudj till 
ähro. Anno 1624».16 Ingenting återstår nu på den 
norra korväggen av denna inskrift, vilken enligt de 
tidigare nämnda anteckningarna frilades samtidigt 
med målningarna. Utplånade är även de i rött må
lade initialerna »S. WE.», som var placerade i an
knytning till inskriften och sannolikt utgjorde må
larens signatur.17 

Målningssviten i Drev visar både kompositionellt 
och rent hantverksmässigt att den anlitade målaren 
var en van dekoratör och väl förtrogen med Vasa
tidens profana och kyrkliga monumentalmåleri. 
Den visar också hur starkt traditionen från det sen
medeltida kyrkomåleriet levde kvar ännu under bör
jan av 1600-talet. Triumfväggens S Göransmotiv 
visar likaså att de populäraste helgonlegenderna 
höll sig kvar trots reformationen. Just Görans strid 
med draken förekommer även på småländska gjut
järnshällar långt fram i tiden. Som förlagor till fi
gurscenerna har använts träsnitt eller stick med 
bibliska motiv. Samma typ av apostlafigurer pla
cerade mot en arkitekturbakgrund finner vi bl a i de 
på 1620-talet utförda kormålningarna i Halla kyrka 
i Södermanland.18 Sin närmaste motsvarighet har 
ornamentiken och triumfväggens figurscener dock i 
de bevarade målningarna i Kalmar slott i den s k 
ståthållarvåningen i den norra längan. Krönbårdens 
rankornamentik och fönstersmygarnas utsmyck
ning i ståthållarens försal (rum 22) utfördes 1618 av 
»Per målare» medan väggarnas figurfriser med mo
tiv ur Moses historia möjligen är något äldre eller 
liksom i Drev går tillbaka på förebilder från slutet 
av 1500-talet.19 Det förefaller troligt att även må

!aren »S. WE.» tillhört de målare som omkring 
1618 var verksamma vid det kungliga slottet i Kal
mar. 

1693 reparerades och vitkalkades kyrkan »in
nan som uthan» i samband med det stora absid
fönstrets tillkomst (jfr ovan). Det är ovisst om den
na vitkalkning drabbade enbart de redan genom 
fönsterupptagningen skadade absidmålningarna. 
Nya målningar i absiden tillkom 1751 , då enligt Wi
deen hela kyrkan målades av Johan Christian 
Zschotzscher från Växjö på Eric Benzelstiernas be
kostnad. Kostnaderna »för målningen i Kyrkan» 
uppgick till något över 55 daler (räk) och om
fattade absiden, kor- och långhustaken samt de bå
da läktarna och troligen även bänkinredningen. 
Zschotzscher, vilken flitigt anlitades för utsmyck
ning av traktens kyrkor vid denna tid , hade året 
dessförinnan dekorerat läktarna i Sjösås kyrka och 
var 1751 även verksam i Hornaryds kyrka, där han 
fem år senare även utförde läktarmålningarna (se 
nedan). 20 

Den påtagligt enkla absidutsmyckningen utgörs av 
två träd med regent och biskopslängder (fig 98, 
108). Norr om fönstret syns en bladrik ek med de 
svenska regenternas namnplåtar från Gustav Vasa 
och till Gustav IV Adolf, söder om fönstret ett la
gerträd med Växjöbiskoparnas namnplåtar från 
lonas Boethii 1529 till Ludvig Mörner 1800. Namn
plåtarna efter 1751 är senare tillmålade. I fönster
smygen syns molnformationer samt en triangel med 
Jehova i hebreisk skrift. Färgerna är gult, grått, 
rödbrunt och svart. Dekorationen får sannolikt ses 
som en hyllning till konung Adolf Fredrik, vilken 
1751 besteg tronen, från den samma år adlade Eric 
Benzelstierna (se not 9). Samtidigt vitlimmades kor
taket och pryddes längst i väster med det Benzel
stiernska vapnet. I den östra delen av taket finns 
ett strålande Gudsöga omgivet av en molnkrans 
och åtta stycken änglahuvuden. I vardera hörnet av 
taket har placerats ett ymnighetshorn (fig 106). 
Målningarna är nu ganska illa skadade av fukt. 
Långhustakets sparsamma dekoration utgörs av i 
mitten en stor blå stjärna - sannolikt syftande på 
det Benzelstiernska vapnet - samt i vardera hörnet 
ett ornament bestående av yviga blå och röda akan
tus blad runt en mussla. 
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Inredning och inventarier 
Altaranordning 

Altaret, vilket är murat av sten och vitkalkat, är 
placerat mot den östra absidväggen framför det 
stora fönstret. På altarets ovansida finns en rek
tangulär fördjupning, ursprungligen en relikgömma 
(39 x 37 cm, djup 2,5 cm), i vilken en täckplatta, 
sannolikt av liknande slag som de från Sjösås och 
Granhult bevarade polerade kalkstensplattorna, varit 
placerad. Enligt Adeliga grafvar (AT A, 1757) fanns 
ett liknande »hol mit på altaret» även i Hornaryds 

kyrka. Dessa täckplattor har möjligen även använts 
som resealtaren. 21 - Själva altaret bör ursprung
ligen ha varit fristående och den nuvarande pla
ceringen tillkom troligen i samband med fönstrets 
upptagning 1693 för att man skulle vinna ökat ut
rymme i koret. Räkenskapernas uppgift att »Snic
karen Måns Håkansson i Siälletorp tuenne stohlar 
wed altaret förendrade», avser sannolikt de båda 
bänkar som fyller ut svicklarna mellan altaret och 
absidmuren i norr och söder (räk 1693). 
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De bevarade arkivalierna ger inga uppgifter om 
någon altarprydnad. Numera används en från den 
medeltida Olovbildens skåp bevarad relief som altar
prydnad samt två apostlafigurer från Hornaryds 
kyrkas predikstol (se nedan). 

Altarringen, vilken utgörs av kraftiga, svarvade 
balusterdockor av trä målade i gråvitt, ombyggdes 
till sin nuvarande raka form med framskjutet mitt
parti 1798 (jfr ovan). 

Medeltida träskulpturer 

Av kyrkans medeltida skulpturutsmyckning har be
varats ett triumfkrucifix (fig 110), en madonnabild 
(fig l 11) samt en S Olovbild (fig l 12). 

Triumfkrucifixets Kristusbild är i sitt nuvarande 
tillstånd endast delvis medeltida. Figuren (höjd 102 
cm) är skuren i lövträ samt krederad och målad. 

Fig 109 (tv). Mittpartiet av triumfbågsväggens 
utsmyckning, utförd 1626. Foto I 965. 

The centre part of the decoration of the rood wal/, 
ex ecuted 1626. 

Fig J10. Triumfkrucifix, delvis medeltida. Kristus
figuren renoverad 1665. Foto 1965. 

Rood, part ly medieval. The figure of Christ restored 
in 1665. 

INREDNING OCH INVENTARIER 

Kroppen är rak och helt frontal, benen parallella 
och fästade med varsin spik, det knälånga ländklä
det är hoprullat över bältet i midjan ti ll en grov valk. 
Hår och skägg har tillsatser av lirndränkt, svart
målat lin, törnekronan är flätad av vidjor. Kropp 
och ländkläde är målade i gråvitt, ländklädets foder 
och bälte förgyllda. Korset (höjd 175 cm) är utfört 
i ek, den nuvarande målningen blågrå. Under denna 
färg syns på sidorna spår av röd färg. Den översta 
ändplattan saknas. 

Kyrkans räkenskaper uppger att krucifixet år 
1665 renoverades för en summa av 10 daler. Reno
veringen innebar inte bara en ommålning. Av den 
medeltida Kristusbilden återstår huvudet och själva 
kroppen medan de grovt skurna lemmarna, de ring
lande lockarna och det kluvna skägget av lin samt 
den flätade törnekransen är senare och sannolikt 
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Fig 11 J. Madonnabild . Mitten eller senare delen av J200-talet. 
Foto 1965. 

Figure af the Virgin. Middle ar secand half af l 3th century. 

tillkomna vid denna renovering 1665. Korset är till 
sin typ senmedeltida, Kristusbilden går däremot till
baka på högromanska förebilder. Även den medel
tida figuren tycks vara ett ganska enkelt bygdear
bete och är därigenom svår att fixera tidsmässigt. 

Madonnabilden (fig 111), vilken är i det närmaste 

helt bevarad, var förmodligen placerad på det norra 
sidoaltaret (jfr ovan). Skulpturen är skuren i ek, av 
målningen återstår enstaka spår av kredering och 
röd färg. Maria (höjd 93 cm) sitter på en enkel bänk
liknande tron iförd fotsid klädnad , mantel, dok och 
krona. Manteln täcker helt båda skuldrorna och 
sammanhålls först i midjehöjd. Jesusbarnet vilar 
behagfullt i Marias knä lätt tillbakalutad mot hen
nes vänstra arm. Även Jesus bär krona, den högra 
handen är höjd till välsignelse. Figurernas ansikten 
är milt leende, ögonen stora och kupiga, dräkterna 
faller i mjuka, grunda veck. Mariakronans ur
sprungliga metalltinnar samt Marias högra under
arm och hand saknas. 

Madonnabilden är ett provinsiellt arbete förmod
ligen utfört omkring mitten av 1200-talet eller un
der dess senare del. Den mjukt modellerade dra
peringen är utförd med en skicklighet som tyder 
på att skulptören varit van att arbeta med dekora
tiva detaljer medan däremot ansikten och händer är 
ganska summariskt och grovt utförda. Drevskulp
turen tillhör typologiskt och även delvis stilmässigt 
samma grupp av unggotiska madonnabilder som 
exempelvis Orlundamadonnan (Ög) och kan sanno
likt sättas i samband med sydskandinavisk skulptur 
från mitten av 1200-talet. 22 

Kyrkans Olovbild (fig 112) visar helgonkonungen 
sittande på en enkel tronpall utan utsmyckning. 
Kroppens ställning är helt frontal, den högra han
den har hållit det sedvanliga attributet, yxan . Föt
terna trampar på den liggande, hopkurade gestalt 
som traditionellt tolkas som trollet Skalle. Den be
segrade fiende som Olov trampar till marken är 
dock här, liksom ofta, utformad som en krigare. 
Huvudet är hjälmprytt och den vänstra, nu avbrutna 
underarmen och handen har tydligen varit höjd och 
hållit ett svärd . Olovs hår och skägg är stelt frise
rade, ögonen stora och kupiga och munnen kraftigt 
markerad. Den vänstra underarmen och handen, 
yxan samt vissa av kronans tinnar saknas. Skulp
turen är utförd i ek, 108 cm hög samt visar enstaka 
spår av kredering och röd färg. Olovbilden är till 
sin art ett ganska enkelt provinsiellt arbete där ro
manska och unggotiska stildrag har blandats med 
varandra. Dräktens överdel visar tättställda, pa
rallella veck av ålderdomlig typ medan nederdelen 
av manteln med dess skarpkantiga, tunga påsveck, 
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Fig 112. S Olov, 1200
talets slut. Foto 1965. 


St Olov, end of i 3th century. 

105 



DREVS GAMLA KYRKA 

frisyren och kronans typ tillhör ett betydligt yngre 
stilskede och visar att skulpturen knappast kan ha 
tillkommit förrän under I 200-talets slut. 

Till Olovbilden har ursprungligen hört ett relief
prytt skåp, av vilket nu endast återstår en av relief
scenerna (fig 113).23 Denna (höjd 24 cm, bredd 30 
cm), vilken tycks visa Olovs gravläggning, är utförd 
i ek i samma grova och summariska stil som Olov
bilden. På vardera sidan om sarkofagen står två nu 
huvudlösa figurer, vilka ä r i färd med att sänka ner 
den döde, som på huvudet bär något som tycks vara 
en toppig huvudbonad , förmodligen en krona. Bak
om sarkofagen står till vänster en biskop iförd 
mitra och med handen höjd till välsignelse, till hö
ger en munk som håller fram en uppslagen bok. Re
liefen fungerar nu som altarprydnad och har för
setts med sockel och ett sto rt kors . 24 - Även i de 
omgivande kyrkorna i Ramkvilla, Sjösås, Granhult, 
Nottebäck och Dädesjö finns medeltida bilder av 
S Olov, vilket tyder på att Olovkulten hade en 
mycket stark ställning i just denna trakt. 25 

f ig J13. Bevarad relief ur 

Olovbildens ursprungliga 
skåp med framställning 
av Olovs gravläggning. 
Foto 1965. 

Relieffram St Olov's 

original shrine with repre

E nlation of burial of 

S t Olov. 


Predikstol 
Predikstolen (fig 1I4) är placerad i långhusets syd
östra hörn. Korgen har fl ersidig plan, barriären vi
lar på en kraftig, profilerad sockel med nedhäng
ande girlander (se fig 104) och avslutas upptill av ett 
entablement. Fyllningsfälten är rektangulära. Barri
ärens hörn markeras i mittpartiet av vridna kolon
netter med korintiska kapitäl , på sockel och enta
blement av utskjutande änglahuvuden. Fyllnings
fältens skulpterade figurer inramas av en sorts båg
stä llningar med dekorativa bladarkivolter, fotplat
torna vilar på grinande maskaroner. De fem fi
gurerna utgörs enligt namninskrifterna av Jesus 
samt de fyra evangelisterna, var och en utrustad 
med respektive attribut. Från vänster syns Matteus, 
Markus, Jesus som världens frälsare (Salvator M 
[undi]) med världsklotet i handen, Lukas samt Jo
hannes. 

Av de ursprungliga inskrifterna på entablernent 
och sockel återstår nu endast enstaka ord eller 
fragment av ord - tydligen bibelcitat - samt år
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talet 1702. Barriärens ursprungliga färg, vilken fram
togs 1958- 59, utgörs huvudsakligen av svart, brunt, 
silvergrått, blågrått och rött. Det karnisformade un
derredet, vilket avslutas av en stor knopp, är mar
morerat i svart och vitt. 26 Det ljudtak som ursprung
ligen bör ha hört till predikstolen är ej bevarat. Där
emot återstår ett snidat fragment med rik, genom
bruten akantusornamentik och en stor blomma 
(höjd 120 cm, bredd 34 cm), vilket kan ha tillhört 
ett ursprungligt trappräcke. 

De bevarade arkivalierna ger inga upplysningar 
om vem som 1702 utfört eller bekostat predikstolen. 
Ett timglas inköptes 1703 och placerades på predik
stolen (räk). Predikstolen målades helt i grått i sam
band med kyrkans ombyggnad 1798 och placerades 
då i själva triumfbågen för att man skulle vinna 
ökat bänkutrymme (se fig 104). 

Fig 114. Predikstol, i den 
målade inskriften daterad 
1702. Foto 1965. 

Pulpit, dated 1702 in the 
painted inscription. 

3 - 681569 Drevs och Hornaryds kyr:rnr 

Bänkinredning 

Bänkinredningen är sluten och löper från långhuset 
genom triumfbågen in i koret (fig 93, 99). Dörrarna 
(fig 115) har bågställningar ornerade med bladorna
ment i plattskärning. Mellanstyckenas pilastrar är 
omväxlande refflade, omväxlande ornerade med 
bladornament av samma slag som på dörrarna. 
Ramstyckena är målade i gult, ornamenten silver
grå mot röd botten, listverk och speglar blå. - Be
slut om »stolebygning af nyo» fattades på socken
stämma den 5 oktober 1652 (räk). 1669 erhöll 
»snickarne som bygde the Nyie Stohlarne i Kyr
kian» i arbetslön 26 daler kopparmynt (räk). 

Läktare 

Kyrkans bänkutrymme utökas genom två läktare, en 
i väster och en i norr, sammanbyggda i vinkel (fig 99, 
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116). Läktarbarriärerna är rikt snidade och indelas 
genom pilastrar och bågställningar. De som drak
slingor och beslag utformade ornamenten är utförda 
i plattskärning. Varje fyllning pryds av en inskuren 
stjärna. En läktare omnämns första gången I 663, då 
räkenskaperna upptar utgifter för läktarens repare
rande. 1697 visar räkenskaperna en stor post för »Ar
betzlöhn för begge Jectarne item stolarnas uphög
ning». 

Läktarnas nuvarande målning utfördes 1751 av 
Johan Christian Zschotzscher, vilken då även deko
rerade kyrkans innertak och absiden (se ovan) . 
Ramstycken och balkar ä r marmorerade i grått, de 
skurna ornamenten stå r gråa mot röd botten, list
verket ljusgrönt. 1 fyllningarna har målats en ur 
skyn framsträckt Gudshand hållande eller pekande 
på ett föremål med symbolisk innebörd. Bakgrun
den utgörs av varierande landskapsutsikter. På läk
tarna är symbolerna och inskrifterna följande från 
öster räknat: - I. Bibel. »Ransaker Skrifterna. Joh : 

Fig 115. D etalj av kyrkans bänkinredning utförd 1669. 

Foto 1965. 

Detai! ofpews of church, bui!t in 1669. 

5. v. 39.» - 2. Krona. »Gudaktighet. Syrac. I. v. 
l l.»-3. Kors. »Tron. Galat. 5. v. 24.» - 4. Ankare. 
»Hoppet. Ebr. 6. v. 19.» - 5. Orm. »Försiktighet. 
Matti. 10. v. 16.» - 6. Dödskalle. »Ödmiukhet. Syr. 
I 1. v. 20.» - 7. Blödande hjärta. »Barmhertihet. 
Luc. 6. v. 36.» - 8. Fyra pilar. »Endrätighet. Psal. 
127. v. 5.» - 9. Duva. »Kyskhet. Nahum 2. v. 7.» 
- 10. Två växande träd . »Arbetsamhet. Psal. 1. v. 
3.» - 11. Korg. »Sparsamhet. Joh. 6. v. 12.» 
12. Yxa. »Botferdighet. Mati. 3. v. 10.» 

Den gemensamma uppgången till läktarna är be
lägen i det nordvästra hörnet av långhuset. Den nor
ra läktaren, kvinnoläktaren , stängs av en blå målad 
dörr dekorerad med vita bladornament. »Manfolks
läktaren» hade före ombyggnaden 1798 egen upp
gång (se ovan). »Kvinnfolksläktarens» uppgång var 
före ombyggnaden placerad i bänk nummer 12. 
Sockenstämmoprotokollet från den 19 maj 1799 
uppger: »Sedan trappan blifvit bårttagen ur Bän
ken Nr 12 på qvinnokönets Bänkrad och denna bänk 
så lunda blifvit en af de beqvämaste i Kyrkan , fann 
hela Församlingen för godt at ej längre låta Inhyses 
qvinfolk däraf sig begagna». 

Nummertavlor 

I koret är två enkla nummertavlor placerade på var
dera sidan om tribunbågen (fig 98). Tavl orna är rek
tangulära, sva rtmålade och försedda med trekants
gavel. Ramen är målad i grått och guld. På det ena 
gavelstycket har målats ett Gudsöga, på det andra 
det Benzelstiernska vapnet. Tavlornas höjd 70 res
pektive 84 cm. Den sistnämnda tavlan skänktes 
1751 av Eric Benzelstierna på Böksholm (se ovan). 
- Ytterligare en nummertavla är nu placerad i 
långhusets nordöstra hörn. 

Dopredskap 

Kyrkans ursprungliga, romanska dopfunt av sand
sten är överförd till den nya kyrkan och beskrivs 
i samband med dennas inventarier (fig 146- 147). 
Kyrkans äldsta inventarieförteckning från år 1640 
upptar »l Funta kättill», 1705 omtalas » l st mäs
singzfunt». I förteckningen från 1774 har dessa er
satts av en dopskål, som med tillhörande träfot be
gagnades som dopfunt. Dopskålen förvaras nu i 
nya kyrkan (fig 148). 
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Fig 116. D et nordvästra hörnet av kyrkans läktare, sannolikt uppförda 1697. Må lningarna utförda 
175 l av Johan Christian Zschotzscher. Foto 1965. 

NW corner ofga/lery, erected probably in 1697. Paintings by Johan Christian Zschotzscher in 1751. 

N a ttvardskärl 

Nattvardskärlen utgjordes 1640 av en kalk och pa
ten »aff hvitt Sölfwer» (inv). 1774 uppges denna 
sanno li kt medeltida kalk med paten vara »gammal 
obrukelig» (inv). Den lämnades senare samma år 
till en guldsmed för »omgiörande samt förgylning» 
(räk). 1871 lämnades dessa nattva rdskärl till sam
mans med Hornaryds kyrkas nattvardskärl i utbyte 
mot en ny oblatask av silver. Dessförinnan hade 
man: som oblatask använt en enkel , svarvad träask 
med lock, vilken inköptes 1705 (rä k, inv). Oblat
asken är ännu bevarad och förvaras i nya kyrkan. 

År 167 l förärade »Welb. Hr Niels Örnecrantz een 
lijten ny Socknebudz Kalck» (tillägg till inv 1640). 
Kalken med paten och tillhörande träfodral över
fördes J868 till nya kyrkan (fig 154). 

Ljusredskap 

De två ljuskronorna, som fanns i Drevs gamla kyr
ka fram till J868 är båda bevarade och hänger nu 
åter i kyrkan. - 1. Enkel träkrona av senrenässans
typ med järnarrnar (fig 99). Den profilerade mitt
stången avslutas av en stor, rund ändk ula, de sex 
armarna är långa och s-formade, droppskålarna 
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Fig 117. Ljuskrona av mässing, 
skänkt 1758. Foto 1965. 

Brass chandelier, presented in 1758. 

runda. Höjd 55 cm. Ljuskronan, som är målad i gul
brunt för att imitera mässing, anskaffades troligen 
under 1600-talet. 1746 omnämner räkenskaperna 
»Liuse Cronans målande och förgyllande med des 
hänge». Kronan hänger nu i koret. - 2. Barock
krona av mässing för sex ljus (tig 117). Mittstången 
är kraftig, profilerad, ändkulan rund. De sex sväng
da ljusarmarna är brutna, droppskålarna mussel
formade . De blomklocksformade reflexornamenten 
är placerade i en krans. Höjd 57 cm. På ändkulan 
står ingraverat: »Gudi til äro Dref kyrko til pryd
nad är denna liuskrona skänkt af mag. och rector 
Johan Rogberg och fru Efva Sophia Algerus år 
1758.» Kronan hänger nu i långhuset. - Två år ti
digare hade man på en sockenstämma beslutat »at 
hos Gyldmakaren Lundwall uti Vexiö skal beställas 
en Mässings liuse Crona, försilfrad, med 2ne rader 
liusepipor, at hänga framme uti Kyrkan, och den 
nu der warande gamla, flyttjas ut i Kyrkjan, wid 
lecktarem> (st prot 1756). Den nya kronan, som en
ligt inskriften bekostades av domprosten i Växjö 

Johan Rogberg och hans hustru, 27 fick dock ett nå
got enklare utförande. Kronan, vilken sannolikt är 
utförd av den ovan nämnde mäster Lundwall i Väx
jö, visar hur starkt barockens stilelement utan påver
kan från den nya rokokostilen levde kvar hos stä
dernas hantverkare under hela 1700-talet.28 

Till kyrkan har även återförts ett par enkla ljus
stakar av mässingsplåt, vilka nu är placerade på al
taret. Stakarna har rund fot, vridet skaft och saknar 
dekor. Höjd 19 cm, fotens diameter 17 cm. Ljus
stakarna omnämns första gången i 1813 års inven
tarium. På altaret stod ursprungligen den stora, tre
armade mässingskandelaber, vilken skänktes till 
kyrkan 1675. Kandelabern förvaras nu i nya kyr
kan (tig 161). Till nya kyrkan överfördes även de 
två ljusstakar från mitten av 1700-talet, vilka var 
placerade på predikstolen (tig 160), samt de sex lam
petter av förtent bleckplåt som 1766 inköptes i Väx
jö (tig 162). 1739 omnämns två ljusstakar av tenn, 
skänkta av fru Eva Rosenstråle (inv), vilka dock 
ej är bevarade. 
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Fig ll 8. Senmedeltida mäss
hake. Broderiet troligen utfört i 
Västtyskland, eventuellt Köln, 
under början av 1500-talet. Jfr 
fä rgbilden fig 86. Foto 1965. 

Late medieval chasuble. Embroi
dery probably West German work , 
possibly fi'om Co/ogne, at the be
ginning of the 16th century. Cf 
co/our plate, jig 86. 

Textilier 

År 1705 utgjordes kyrkans »Mässekläder» av: » I st 
röd Mässehake gammal, 1 st blåå dito behållen, 
1 st Mässesarck gammal, 1 st Choorkåpa aldeles 
oduglig, 1 st diskekläde silkestickat, I st altarekläde 
gammalt, 1 st altareduk, l st handkläde, l st Svart 
Sammetz Altare Kläde odugl., 1 st bårekläde» (inv). 
Ett nytt »altarekläde» inköptes 1735 och en ny kol-

INREDNING OCH I NVENT ARIER 

lekthåv 1791. År 1795 skänktes »Et Blått Kalck = 

Kläde af Wälb. Fröken Maria S Rappe» (inv). Av 
dessa textilier återstår de båda mässhakarna samt 
kollekthåven. Den sistnämnda förvaras i nya kyr
kan (se nedan), medan mässhakarna, båda senme
deltida, är deponerade på Smålands Museum i 
Växjö. 

Mässhakar: - I. Fig 86, 118- 119. Av blå sammet 
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Fig 119. Detalj av mäss
haken fig 118. Foto 1965. 

Detai/ofchasub/e,fig 118. 

med granatäpplemönster, ltalien, l 400-talets se
nare hälft. Snittet är medeltida utan axelsömmar; 
framstycket smalt och med många skarvar. På rygg
sidan är applicerat ett broderat kors med i korsmit
ten Maria med Jesusbarnet inom en rosenkrans. 
Broderiet är utfört med mångfärgat silke i atlassöm 
samt mem branguld i läggsöm; detaljer i sidenappli
kation. Ryggsidan böjd 115 cm, bredd 82 cm, fram
sidan höjd 88, bredd 50. 

Från en Golgatabacke broderad med förgylld 
metalltråd och silke i företrädesvis olika gröna ny
anser växer korset upp i form av ett träd - arbor 
vitae - med avsågade grenar. Trädet är utfört i 
läggsöm med membranguld, nu bleknat, medan 

snittytorna lyser i cinnoberrött silke mot den blå 
sammeten. Maria är framställd som himladrottning 
med krona och spira, stående på månskäran och om
given av strålar samt en rosenkrans . Hon är iförd 
blå livklädnad samt gyllene mantel med rött foder. 
Karnationen är utförd i vit atlas med vackert teck
nade anletsdrag i ljusbrunt silke. I rosenkransen är 
de mindre rosorna av vitt siden med kronbladen 
markerade i rött eller grönt silke, de fem större i rött, 
nu bleknat siden. Broderiet är troligen utfört i Väst
tyskland, eventuellt Köln, under början av l 500
talet. 

Framställningen är ikonografiskt märklig genom 
att Maria i stället för den lidande Kristus applice
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rats i korsmitten. Madonnan och korset har dock 
troligen utgått från samma atelje, då de tekniskt 
har utförts på likartat sätt: samma membranguld är 
nedsytt med samma röda silketråd. Sammanställ
ningen är förmodligen inte ursprunglig utan kan ha 
skett vid en eventuell överflyttning av broderiet 
från en annan mässhake. I samband härmed har 
grenkorsets nedersta del klippts av och tillfogats 
upptill. 29 Mässhaken ko nserverades på Riksantik
varieämtetets textilkonservering år 1966 (Pnr 4775). 
- Mässhaken finns upptagen i kyrkans ä ldsta inven
tarium från å r 1640. Hur mässhaken kommit i kyr
kans ägo är okänt, men man kan förmoda att den 
skänkts till kyrkan av någon av ade lsfamiljerna på 

INREDNING OCH I NVENTARIER 

den gamla sätesgården Böksholm i Drevs socken. 30 

- 2. F ig I 20. Av röd silkesammet med dekor på 
ryggsidan av infällt kors med figurscener jämte två 
applicerade vapensköldar. Sammeten gör numera ett 
randigt intryck på grund av felande trådar, för mod
ligen ett fabrikationsfel. Snittet är medeltida utan 
axelsömmar. Tyget är dock mycket skarvat delvis 
även med annan, nu olikfärgad sammet och ur
sprungligen torde ett större kors ha prytt ryggsidan. 
Foder av ursprungligen röd, nu ljusbrun lärft. 
Ryggsidan höjd 118 cm , bredd 72 cm, framsidan 
höjd 74 cm, bredd 56 cm . 

Det nuvarande korset är broderat med membran
guld , flerfärgat si lke, ull och lingarn i läggsöm. 

Fig 120. Mässhake av röd silkesammet. Broderierna av öst tyskt el ler polskt ursprung. .Början av 
1500-talet. De senare vapensköldarna tillhör Charles de Mornay och Anna Trolle (död 1617). Foto 
1965. 

Chasuble ofred ve/vet. Embroidery East German or Polish work. Beginning of 16th century. The later 
coats-of-arms are those of Charles de Mornay and Anna Trol/e (t 1617). 
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DREVS GAMLA KYRKA 

Fig l 21. Huvudbaner över Johan Enhörning, död 1707. 
Foto 1965. 

Funerary coat-of-arms of Johan Enhörning, f 1707. 

Längs kanterna ett grovt tuskaftat ylleband, ur
sprungligen rött, nu bleknat till rosa. Figurerna är 
utförda i hög relief med alla synliga kroppsdelar 
överdragna med vit damast. Följande scener är fram
ställda i korsmitten: den helige Sebastian omgiven 
av bågskyttar, nedanför S Kristoffer bärande Jesus
barnet och S Bartolomeus med kniven. Grovt bro
deri från 1500-talets början av östtyskt eller polskt 
ursprung. Nedanför korsarmarna har applicerats 
två senare vapensköldar syftande på ätterna de Mor
nay och Trolle utförda i applikation med olikfärgat 
siden och guldsnodder. 31 - Mässhaken upptas i 
1640 års inventarium såsom »Messehaake aff brun 
Sammet som S. Fru Anna på Roma hijt förährat 

hafver». Salig fru Anna är identisk med Anna Trolle, 
gift 1564 med Charles de Mornay. Anna Trolle av
led 1617 och mässhaken bör ha skänkts till Drevs 
kyrka mellan 1564 och 1617.32 Om mässhakens ur
sprung i övrigt lämnas inga uppgifter. 1744 uppges 
mässhaken vara ganska sliten och man beslutade 
att den »frammantil bör lagas med 3 alnar sammet, 
tå then som then lagar tager af thet hela på fram
stycket och lagar bakstycket, the lappar som öfriga 
äro, om the af något wärde anses, säljas och pen
ningarna lefwereras til kyrkian» (st prot). 

Båda mässhakarna var i bruk ända fram till 1872, 
då församlingen på biskop H G Hultmans inrådan 
beslöt att de skulle deponeras i museet och en ny an
skaffas (vis prot). 1887 överfördes mässhakarna 
från »Wexiö Allmänna Läroverks wård» till den ny
uppförda Fornsalen (st prot), dvs nuvarande Små
lands Museum (inv nr 53 och 54). 

Gravminnen 

Ett huvudbaner över Johan Enhörning, död 1707, är 
nu upphängt på den södra långhusväggen men var 
tidigare placerat över sakristiedörren. Huvudba
neret (fig 121) är skulpterat i trä samt krederat och 
målat i blått, grönt, rött, svart och guld. Höjd 168 
cm. På den kartuschformade inskriptionsplattan 
står textat: »Härunder hwilar fordom Edle och / 
Wälb. = H Capitein under Högwälb. H / Öfwerst 
Mächlers Regemente/ H Johan Enhörning, Herre 
till/ Böxholm, Wästansiö och Wederlanda. / Född 
åhr 1652 d. 14 Martij död 1707 d. 21 Junij». 33 

Två ovala, enkla begravningsplåtar av bleckplåt 
över Christina Fredrika Björkman, död år 1832, är 
nu fästade på en trätavla och upphängda på den 
norra långhusmuren ovanför västläktaren. På fig 
104 är de fästade på muren i absiden. Den större 
plåten (35 x 25 cm) bär inskriften: »Minne / af / 
Fru Chr: Frid: Björkman/ enka / först efter Kyrko
herden i Myresjö IOH. Ekstrand /sedan efter kyrko
herden derstedes C.C. Bolander / född den 5 april 
1774, Död 28 mars 1832 / Ömt saknad af barn, barn
barn och/ vänner. Joh. 16». Den mindre plåten 
(28 x 19,5 cm) bär inskriften: »Så nöjd jag då från 
jorden far, / och intet der begråter ty hvad för mig/ 
hon härligt har jag snart skall finna / åter, farväl o 
verld ! det är Guds /vilja att mig utur ditt fängsel 
skilja. Sv. Ps. BN 483 v 7». En gravsten över Chris
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INREDNING OCH INVENTARIER 

Fig 122. Minneskransar av ståltråd med blommor och blad av papper och tyg. Användes framför allt 
som prydnad på barnkistorna. 1800-talets början. Foto 1965. 

Memorial wreaths of wire and flowers and /eaves of paper and cloth. Used primarily as decoration on 
chi!dren's cof fins. Beginning of 19th century. 

tina Björkman34 är rest på kyrkogården strax öster 
om absiden. 

Ett stort antal minneskransar hänger ännu kvar i 
kyrkan (fig 99, 122- 124). Sådana minneskransar 
användes som prydnad på kistorna, framför allt på 
barnkistorna, men lösgjordes innan kistan sänktes i 
graven och hängdes upp som minnestavlor i kyrkan. 
Somliga av dessa, kransar för pojkarna och kronor 
för flickorna, har även kvar det vidhängande pap
persarket med de i bläck skrivna minnesorden. I fig 
123- 124 avbildas en sådan krans och krona av stål
tråd virad med blad och blommor av tyg och pap
per. På kransens pappersark står: »Unga gossen 
Carl Gustaf Svensson i Björkehult Född den 28 
Maij 1841 död den 23 Maj 1845 Sv. Salmboken No 

493 v 4». Kronan har hängts upp till minne av 
»Unga flickan Gustava . .. »,död samma år. Denna 
sed att upphänga minneskransar i kyrkorna tycks 
ha kulminerat i Värend under början av 1800-talet 
men försvann i och med de nya kyrkornas tillkomst. 35 

Övriga inventarier 

Av övriga inventarier har bevarats en straffstock 
med plats för tre personer, anskaffad 1689 (räk), en 
stor järnbeslagen kista, ett ståndur utfört av Peter 
Ernst i Växjö 1747 samt diverse böcker. Såväl kis
tan som uret och böckerna överfördes till nya kyr
kan (se nedan). Två oblatjärn, det yngre inköpt 1791 
för att användas av Drevs och Hornaryds försam
lingar gemensamt, förvaras likaså i nya kyrkan. 
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Fig J23. Minneskrans (krona) över »Unga flickan Gustava», 
död J845. Foto 1965. 

Wreath (crown) in memory of" Young Gir! Gustava'', f 1845. 

Klockor 

De båda klockor som hängde i kyrkans trätorn be
gagnas ännu som Jillklocka respektive mellanklocka 
i den nya kyrkan. Lillklockan är medeltida och för
sedd med runinskrift (fig 164), mella nklockan göts 
ursprungligen 1651 men blev senare o mgjuten (se 
nedan) . 

Den klocka, som hänger i den nuvarande klock-

Fig 124. Minneskrans över »U nga gossen Carl Gustaf Svens
son», död 1845. Foto 1965. 

Wreath in memory of " Young Boy Carl Gustaf Svensson", 
t 1845. 

stapeln, är gjuten 1956 och bär inskriften: »Gud till 
ära och församlingen till tjänst läto drevbor från 
när och fjärran å r 1956 gjuta denna klocka hos 
M & E Ohlssons klockgjuteri, Ystad, och resa sta
peln på dess gamla plats»36 samt »Kommen till mig 
I alla, so m arbeten och ären betungade, så skall jag 
giva Eder ro». 
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Fig 125. Hornaryds gamla kyrkplats och kyrkogå rd. Foto 1965. 

Site of church and churchyard of H ornaryd o/d church. 

HORNARYDSGAMLAKYRKA 

Hornaryds kyrka nedrevs som tidigare nämnts år 
1870. Kyrkans utseende känner vi dock genom den 
av Måns Wideen utförda exteriörbilden och plan
ritningen i fig 126. Om kyrkans inredning och in
ventarier finns spridda uppgifter tillgängliga dels i 
kyrkans arkivalier och dels i Wideens kortfattade 

beskrivning av kyrkan (jfr not 3). Enstaka delar av 
inredningen har även bevarats och förvaras nu i den 
gemensamma nya kyrkan för Drev och Hornaryd, 
dit även de värdefullare inventarierna såsom natt
vardssilver, brudkrona och ljuskronor överfördes 
samt även det medeltida triumfkrucifixet. 
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Kyrkogården 

Kyrkogården i Hornaryd har bevarats i sin gamla 
form och används ännu som begravningsplats. Kyr
kogården är i det närmaste kvadratisk och omges av 
gråstensmurar. Endast en ingång i norr leder nu in 
till kyrkogården (fig 125, 127). I det nordvästra hör
net kvarstår ännu det timrade, rödfärgade socken
magasinet (fig 125). Inga äldre gravminnen är beva-

Fig 126. Sydfasad samt plan av kyrkan. 
Akvarellerad teckning av Måns Wideen 
utförd före kyrkans rivning 1870. PÄ, Sjösås. 
Foto ATA. 

South front and plan of church. Drmving by 
Måns Wideen , executed before the church was 
demolished in 1870. 

Fig 127 (t h). Situationsplan, 1 : 2 000. Uppm 
J Söderberg 1965. 

General plan. 

rade. I kyrkogårdsmuren fanns tidigare tre ingångar 
med stigluckor, en i norr, en i söder och en i väs
ter. 

Klockstapel 

Kyrkans klockstapel var belägen utanför kyrko
gårdsmuren vid den södra stigluckan (fig 127). En 
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KYRKOBYGGNADEN 
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Kyrkobyggnaden 

Kyrkans grund avtecknar sig tydligt som en för
djupning mitt på kyrkogården (fig 125). Kyrkan ut
gjordes av en rektangulär träbyggnad, ca 15 x 10 m, 
utan yttre kormarkering samt med tillbyggd sakri
stia i norr och vapenhus framför den i sydväst be
lägna ingången. Kyrkan var uppförd av timmer och 
rödfärgad, det höga sadeltaket var spåntäckt. Ett 
protokoll från inventeringen i Hornaryds kyrka den 
15 september 1829 berättar: »Hornaryds kyrka, 
byggd af Trä, är liten och så gammal att ingen an
nan anteckning derom finnes än att hon är målad 
1627 och att väggarne äro lutande från söder åt 
norr, hvarföre ock 3 :ne Pelastrar äro anstälde på 
södra och 2:ne på norra väggen. Fenster äro en
dast 2 :ne smärre på södra väggen, ett större på 
östra gafveln midt för altaret och ett mindre på 
västra öfver läcktaren». 

Om kyrkans byggnadshistoria före 1627 vet vi 
inget. Kyrkoherden Hemmingius Theodori, 37 vilken 
1640 påbörjade kyrkans räkenskapsbok, för sina 
anteckningar tillbaka till detta år »efter man icke 
längre tillbaka räckning göra kan, för theras skull 
som haffwer tillförne hafft kyrckiosakerna händer 

ny klockstapel på denna plats stod färdig 1649. 
Kyrkans räkenskapsbok uppger detta år att »in 
Aprili fulbordade Jon Jonsson, Truls i Hagreda 
och Per Håkansson i Förda arbetet på klockosta
peln, sättandes syllar därunder, befästen med bjäl
kar, beslogon med bräder och spänten en god deel 
och bekomma i arbetslöhn 22 dlr 16 öre kopp.m.» 
1694 ersattes denna med en ny stapel (räk). 1869 be
slöt man att »Klockstapeln å Hornaryds gamla 
kyrkogård skall jämte i Ringmuren befintlige luckor 
å Auktion försäljas för att sedermera bortföras» 
(st prat). De två klockor, som hängde i stapeln ned
smältes 1869 i samband med att en ny klocka göts 
(se nedan). 

Den nuvarande klockstapeln, vilken är rest utan
för muren vid ingången i norr uppfördes 1963 efter 
ritningar av arkitekt Anders Berglund. 

emellom, nu i Herranom äro affsomnade». Kyrkan 
var vid denna tid så pass gammal att Theodori inte 
ger några uppgifter om när den uppfördes. De i in
ventarieförteckningen för detta år upptagna tex
tilierna uppges till största delen vara utslitna. Det 
äldsta bevarade föremålet från kyrkan utgörs av ett 
senmedeltida triumfkrucifix av trä från slutet av 
1400-talet (fig 144). Kyrkan var, liksom den gamla 
kyrkan i Sjösås, utformad som en salkyrka utan 
separat kor, vilket tyder på att den uppförts tidigast 
under senmedeltiden. 

Som ovan nämnts målades kyrkan 1627. Under 
senare delen av 1600-talet förnyades även kyrkans 
inredning. Ny predikstol anskaffades 1663, 1668 
gjordes »the nyie kyrckiostohlarna», 1687 en ny 
»altartafla» (räk). År 1705 erhöll glasmästaren, 
snickaren och smeden betalning för »3 st fönster, 
1 för altaret och 2 på södra sidan». 1709 byggdes ny 
sakristia, vilken 1746 målades tillsammans med di
verse inventarier. »I Terneri tid målades Stolarne 
1751 af Johan Christian Schotschier från Vexjö. 
Läktaren byggdes 1756 och målades af förenämnde 
målare» (Wideen). Omfattande reparationer av 
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kyrkobyggnaden utfördes liksom i Sjösås på 1770
talet under kyrkoherden Nils Andersson Bruhns38 

tid. I sockenstämmoprotokollet från den 27 mars 
1774 uppges följande beslutade reparationer: »Blef 
allmänneligen bejakadt och samtyckt, kyrkans gam
la och förruttna panel skulle borttagas, samt i dess 
ställe nytt och till korset upphögdt runt furupanel 
nästa vår 1775 inläggas». Även »Bejakades att nytt 
runt altarefenster nedhugges en quarter nära alta
ret, så väl som de andra bägge fenstren i kyrkan 
skulle göras nya och större för mera ljus skull». 
Samma år »Beslöts, att gången i kyrkan skulle med 
Ölandssten läggas, vilken ifrån Calmar eller Öland 
af socknaboarna efter hemmantalen hemskaffas, 
kommandes stolarna att jämkas, predikstolen att 
fästas och renoveras, såväl som altardisken rundt 
göras». Vidare »att kyrkan öfver allt skall med olje
färg målas till tak och wäggar. Skall läktaren bättre 
fästas och fastare göras. Överenskom, att en ny 
crona öfver predikstolen skulle beställas och göras» 
(st prot). Räkenskaperna verifierar att alla dessa för
ändringar utfördes. 1775 upptas bl a utgifter för 
»snickarelönen till snickaren Peter Wiberg39 för pa
nelningen, samt fönsterholens utvidgande tillsam
mans 80 dlrn samt »för nygjord altarring, fönstrens 
omlagande i sakristian samt västra gaveln 24 din>. 
Sammanlagt kostade man vid denna tid på kyrkan 
över 900 daler. Snickararbetet utfördes av den ovan 
nämnde Petter Wiberg, kyrkans »fullständiga mål
ning» utfördes av »Provincialmålaren Herr Walther 
uti Wexiö». 

Om dessa omfattande reparationsarbeten berät
tar även en inskrift på några bevarade målnings
dekorerade plankor, sannolikt från tunnvalvets ga
velfält, vilka efter kyrkans rivning användes som 
takpanel i den nedre förstugan i fattighuset. Texten 
står att läsa inom en kartusch av bladslingor: 
»Åhr 1775 är denna kyrka med / hwälfd panelning 
och större nya / fenster försedd , / åhr 1776 blef nytt 
golf härstädes inlagt, / stolarne merkeligen jämnade 
och för / bättrade, hwarwid predikstolen , som / be
fants mycket lossig til många delar / hielptes och 
med ny crona beprydes / samma åhr sirades detta 

Herrans hus med / fullständig målning. då warande 
för / samblingens kyrkoherde magister / Nils An
ders. Bruhn / samt / kyrkowärdar Pehr Pehrsson i 
Hornaryds / Hörnegård och Nils Pehrsson i Boa
torp». På insidan av den bevarade predikstolens 
ljudtak (se nedan) har likaså gjorts följande min
nesanteckningar: »Åhr 1775 gjordes nyt walf och 
ala fenstern nya runda och stör en de gamle. Nyt 
altare och desk. / 1776 förferdigades dena krona 
predikostolen gjordes om ny dör nyt golf benkarna 
reparerades. / Förferdigat af snekkare gecelen Pe
ter Wiberg». 

Under de följande år som kyrkan var i bruk 
tycks inga egentliga förändringar ha ägt rum, 
främst naturligtvis beroende på att man redan 183 l 
fattat beslut om nybyggnad (jfr Drevs gamla kyrka). 
Efter det att den nya kyrkan för Drev och Horna
ryd tagits i bruk 1868 stod Hornaryds gamla kyrka 
kvar som ödekyrka i två år. Den 20 februari 1870 
beslöts dock enhälligt, »att ett skolhus inom Horna
ryds Socken i sommar skulle uppföras på den plats, 
der fattighuset nu står, och skall gamla kyrkan der
till användas till hjelp» (st prot). På hösten samma 
år revs kyrkan. 

Hornaryds gamla kyrka omtalas ofta som offer
kyrka. 40 Kyrkans anseende som speciell offerkyrka, 
dit man från olika håll sände gåvor för att söka bot 
mot sjukdom och nöd, tycks ha uppstått under se
nare delen av 1600-talet. På en förfrågan från pros
ten Laurentius Algerus 1726 om hur det förhöll sig 
med dessa rykten förnekar dock kyrkoherden Pet
rus Angelstadius i Sjösås att Hornaryds kyrka i det
ta avseende skulle inta en särställning: »Man hafwer 
och eij försport, att något offras till samma kyrkia 
mehr än till andra, eij heller någon wid samma kyr
kia ähras och drifwes widskepelse, det hwarken jag 
eij heller någon annan hafwer försport, eij heller 
finnes i kyrkian wid målningen eller af kyrkio
böckerna kan inhemptas något om det som ofwan 
förbemält är.»41 Även under 1700-talet tycks emel
lertid kyrkans inkomster av gåvomedel från utom
socknes givare ha varit större än grannkyrkornas. 
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Fig 128. Bevarade delar av den 1687 inköpta altaruppsatsen, sannolikt utförd av »mäster Johan» 
(jfr fig 129). Foto 1965. 

Extant parts of the reredos purchased in 1687, executed probably by " Master Jof.an". (C.f jig 129.) 

Inredning och inventarier 

Altaranordning varit placerad (jfr ovan). Ett n;tt altare av trä till
Altaret var uppställt vid den östra kortväggen (fig verkades 1775 av Petter Wiberg, vilken även föränd
126). Adeliga grafvar (ATA, 1757) omtalar att det i rade altarringen (jfr inskrift ovan). Altarringen var 
Hornaryd liksom i Drev fanns »ett ho! rnit på alta »sexkantig rund och hvarje del utvändigt målad med 
ret», där en täckskiva från det medeltida stenaltaret diverse couleurer och utskurit löfverk» (inv 1829). 
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Altaret var prytt med en snidad altaruppsats av 
trä, av vilken enstaka delar är bevarade (fig 128). 
Dessa delar utgörs av altaruppsatsens båda sido
stycken eller vingar, ett krönornament samt två 
stora, stående figurer. Sidostyckena (höjd 162 cm) 
har broskornamentik samt en i en nisch placerad 
stående apostlafigur. Krönornamentet utgörs av ett 
änglahuvud. De båda figurerna (höjd 90 cm) fram
ställer Moses med lagens tavlor samt Aron i överste
prästdräkt och med rökelsekar i ena handen. Den 
nuvarande endast delvis bevarade färgen utgörs hu
vudsakligen av rött, blått, vitt och brunt. 

Altaruppsatsen inköptes 1687 för 55 daler silver
mynt (räk). Skulpturerna är mycket enkla och över
ensstämmer till stilen helt med figurerna och orna
menten på den tjugotre år tidigare av mäster Johan 
utförda predikstolen (fig J29). Delarna förvaras nu 
i den nya kyrkans tomkammare. 

Predikstol 

Predikstolen, vilken är i det närmaste helt bevarad 
och liksom altaruppsatsens delar förvaras i den nya 
kyrkans tomkammare, var placerad i den sydöstra 
delen av kyrkorummet (fig 126). Korgen har fler
sidig plan. Korgens och trappans barriär är likfor
miga med rektangulära fyllningsfält åtskilda av ko
Jonnetter, sockelns och överliggarens hörn markeras 
på likartat sätt genom konsoler med snidade ängla
huvuden, mussel- och blomornament (fig 129). Fyll
ningsfältens skulpterade :figurer, vilka är placerade i 
nischer omgivna av broskornamentik, utgörs av 
»Frälsaren med Gloria och 5 st lärjungar» (inv 1829). 
Kristus (fig 130) har tydLigen varit framställd som 
Salvator Mundi med ett korskrönt världsklot i han
den. Apostlafigurerna, utom Johannes med en fram
sträckt kalk, saknar särskiljande attribut. Två av 
dessa figurer är nu uppställda på altaret i Drevs 

Fig J29. Predikstol , utförd 1663~64 av »mäster Johan». Foto J967. 

Pulpit, made in 1663-64 by "Master Johan". 
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gamla kyrka. Predikstolens underrede saknas. Pre
dikstolen är målad i gråblått med ornament och 
lister i rött, blått, ljusgrönt och guld. 

Predikstolen, som är ett enkelt snickararbete, ut
fördes ]663- 64 av Mäster Johan och hans gesäll, 
vilka erhöll 300 daler kopparmynt (räk). Vid kyr
kans reparation J 776 reparerades även predikstolen 
och försågs med ny krona, dvs ljud tak, av Petter Wi
berg. Det sjusidiga ljud taket pryds runt nederkanten 
av festoner, som krönornament används kartusch
formade gavelstycken samt pinakler i form av eld
urnor. Samtliga dessa krönornament är nu loss
brutna. Ljudtaket är målat i vitt med röda och blå 
lister och ornament. Den ovan citerade inskrip
tionen av Petter Wiberg är placerad på insidan av 
kantlisten. 

På predikstolen var som vanligt ett timglas pla
cerat. »Ett nytt timmaglas, i stället för det gamla al
deles odugliga» inköptes 1737 från Karlskrona (räk). 
Detta är nu endast fragmentariskt bevarat. 

Bänkinredning 

Kyrkans bänkinredning var si uten . En bevarad bänk
dörr visar dörrarnas utformning med rektangulär 
fyllning med bågställning. Dörren är marmorerad i 
grått och blått med röda och vita lister. Förvaras nu 
i sockenmagasinet. »The nyie Kyrkiostohlarna» ut
fördes 1668 (räk) men reparerades och ommålades 
1776. 

Läktare 

Kyrkan hade en bred läktare i väster till vilken 
ledde en trappa placerad i själva mittgången (fig 
126). Läktaren reparerades 1755 och målades föl
jande år av Johan Christian Zschotzscher (not 20). 
Reparationer omtalas även 1775. Av läktaren åter
står barriärens mittparti med de av Zschotzscher ut
förda målningarna med bröstbilder av Jesus och 
apostlarna (fig 131- 132). Den helt släta barriären, nu 
delad i två delar, har målats så att den ger sken av 
att vara prydd med sniderier. Figurfälten, som in
ramas av smala lister, åtskiljs av rektangulära fält 
med målade diarnantkvadrar. Figurerna utgörs en
ligt attribut och inskrifter av från söder räknat: »S. 
Bartholomaeus, S. Thomas, S. Philippus, S. And
reas, S. Jacobus M., S. Petrus, Iesus, S. Johannes, S. 

INREDNING O C H INV ENTA RIER 

Fig 130. Detalj av predikstolen fig 129. Foto 1965. 

Detail ofpulpit, fig 129. 

Matthaeus, S. Iacobus Minor, S. Simon, S. Thad
daeus, S. Matthias, S. Paulus». Barriä ren är målad 
i blått, grönt och grått med röda lister. Figurmål
ningarna överensstämmer i mycket med målningar
na på den norra läktaren i Sjösås gamla kyrka, vilka 
utfördes av Zschotzscher 1750 (jfr ovan Kyrkorna i 
Sjösås fig 51 - 52). Barriären är nu upphängd i nya 
kyrkans torn vid ingången till läktaren. 

Nummertavla 

En enkel, rektangulär nummertavla med profilerad 
ram i rött, vitt och guld. I 1829 års inventarium upp
ges nummertavlan vara försedd med 30 siffror. För
varas i nya kyrkans tomkammare. 
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Fig 131. Bevarade delar av läktarbarriären. M å lningarna utförda 1756 av Johan 
Christian Zschotzscher. Foto 1965. 

Extant parts ofgalfery front. Paintings executed in 1756 by Johan Christian Zschotz
scher. 

F ig 132. Detalj avfigl3l . 
Foto 1965. 

Detail offig 131. 
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Triumfkrucifix 

Kyrkans senmedeltida triumfkrucifix (fig 144) är nu 
upphängt i nya kyrkans sakristia. l övrigt har inga 
medeltida skulpturer eller andra medeltida inventa
rier bevarats. 

Dopredskap 

1 kyrkans äldsta inventarieförteckning från den 10 
maj 1640 upptas en »Kättill i Funten», som dock 
elva å r senare nedsmältes och användes vid den nya 
klockans gjutning. Om själva dopfunten saknas helt 
uppgifter. 1705 omtalas återigen ett bäcken i funten, 
vilket 1739 uppges vara senare försålt och ersatt av 
en tennskål. 1751 inköptes den tennskål, vilken nu 
förvaras i nya kyrkan (fig 149). 1829 upptas denna 
som » I Dopfat med Träfat» (inv). Med träfatet av
ses sannolikt den lilla dopfunt eller dopskål av trä, 
som avbildas i fig 133, och som tycks ha varit fästad 
på en barriär av något slag, sannolikt altarringen. 
Skålen är rikt snidad, i botten ett blomornament. 
Målad i ljusgrönt. Höjd 27 cm, diameter 33 cm. 
Dopfunten har troligen utförts samtidigt med pre
dikstolen eller altaruppsatsen. 

Nattvardskärl 

Inventariet 1640 upptar » Kalck och Pateen alf hwitt 
Sölfwer / ; förgylt och förbättrat: / ». 1667 inköptes 
en ny sockenbudskalk av silver, en sockenbudsflaska 
av tenn förärades 1663 av Anders Månsson och 
»A nno 1671 Nyåhrsdag Ädle och Wlb Nils Örne
crantz på Lidboholm förährat en ny oblat ask alf 
Thenn» (inv). 1729 upptas utgifter för arbetslön till 
guldsmeden mäster Berggren i Växjö, som »omar

4* - G81 5G9 

betat kyrkokalcken». 1757 inköptes en stor silver
kanna, vilken användes som vinkanna. Av dessa 
nattvardskärl har såväl sockenbudstyget som vin
kannan bevarats och används i nya kyrkan (fig 155, 
151- 152). Den stora kalken och patenen överfördes 
även till nya kyrkan men lämnades 1872 i utbyte 
mot en ny oblatask (jfr nedan). 

Brudkrona 

En brudkrona av förgyllt silver inköptes 1690 (räk). 
1712 inköptes även en kronask av koppar. Såväl 
brudkronan som tillhörande kronask överfördes till 
nya kyrkan (fig 156-157). 

Ljusredskap 

Av ljusredskap ägde Hornaryds kyrka 1829 »2 st 
ljuskronor, 1 ljusstake med 3 pipor, 4 st enkla, 2 st 
stora lampetter, 2 st mindre, 2 ljusarmar vid Predik
stolen». Flera av dessa ljusredskap från 1700-talet 
är bevarade och används i nya kyrkan (se nedan, 
fig I58- 159). 

Textilier 

År 1640 ägde kyrkan: »Messohaake något söndrigh, 
Messohaake förslitin, Messosärck förslitin, Choor
kappa förslitin, Messosärck Halffslitin , Messosärck 
förslitin , Handkläde på predikstolen». Ett senare 
tillägg rörande den förstnämnda mässhaken uppger: 
»korset afftaget och ny [mässhake] köpt». 1829 upp
tas: » l Mässhake af svart manchester, 1 Mässe
Skjorta, I Rödt Altartäcke, 1 Prästkappa af Came
lott, 1 Diskkläde, 1 Kalkkläde af Sidentyg, 1 Dito 
till Socknebud, 3 st Bårkläden, 1 Råck till Wäkta
ren». Av dessa textilier återstår endast sockenbuds
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HORN AR YDS GAMLA KYRKA 

kalkklädet, vilket 1739 uppges vara nytt och som nu 
förvaras i nya kyrkan (se nedan). Kyrkans kollekt
håv med vidhängande silverpingla från 1753 över
fördes likaså till nya kyrkan (fig 163). 

Övriga inventarier 

En mycket utförlig och noggrann förteckning över 
kyrkans ägodelar omfattande allt från nattvards
silvret och till hammare, hackor och andra redskap 
återfinns i det ovan flera gånger nämnda protokollet 

från inventeringen i Hornaryds kyrka 1829. Av de 
där upptagna inventarierna återstår nu, förutom de 
tidigare behandlade, ett ståndur inköpt 1741 av Pet
ter Ernst i Växjö, en glasftaska med scener ur Jesu 
korsfästelse, vilken var uppsatt över sakristidörren, 
samt två »Armbössor». Dessutom överfördes även 
kyrkans boksamling till den nya kyrkan. I det gamla 
sockenmagasinet förvaras ett enkelt träbord och en 

stol, vilka sannolikt tillhört sakristians möblemang. 
Ett oblatjärn från Hornaryds gamla kyrka har till
förts Sjösås Pastorats Hembygds- och Fornminnes
förening (inv nr I 022). Oblatjärnet är avsett för 12 

Fig 133. Dopfunt av trä, sannolikt samtidig med altarupp
satsen eller predikstolen. Foto 1965. 

Woodenfont, probab/y conternporary with the reredos or pu/pit. 

oblater. Ornamenten utgörs av enkla krucifixbilder 
med ett lamm vilande vid korsets fot. Plattornas 
mått I 8 x 10,5 cm. Stämplar saknas. Oblatjärnet 
användes fram till 1791, då ett nytt, gemensamt 
järn för Drev och Hornaryd inköptes (se nedan 

Nya kyrkan). 

Klockor 

1869 nedsmältes de båda klockor som hängde i 
Hornaryds klockstapel och användes vid gjut

ningen av nya kyrkans storklocka. Den äldsta 
klockan , upptagen i 1640 års inventarium, omgöts 
1651 , då »then sönderrämpnat hwar» och en ny 
mindre klocka anskaffades. Härvid använde man 
sig av det ovan omtalade dopbäckenet om ·} lispund 
samt ytterligare en »liiten kättill kyrckiones, item 

een liiteen kättill aff wt Nils Axilsson, tilhopa 6 
skp» (räk). Den större klockan vägde 27 lispund 
(ca 230 kg), den lilla 12 lispund (ca 102 kg) . Stor
klockan sprack återigen när man ringde själaring
ning för Karl XII år 1718 och omgöts av klockgju

taren Lars Arvidsson i Jönköping (räk). Klockorna 
beskrivs utförligt 1829 (inv): »l klockstapeln, som 
är af trä och står utom Ringmuren , syd-Ost ifrån kyr
kan [jfr ovan], hänga 2:ne klockor, hvaraf den mindre 
är gjuten 1651 och hvarå endast läses Mäns Erics

son, och den större, som samma år blifvit gjuten har 
1718 blifvit omgjuten av M :r Lars Arvidsson i Jön
köping hvarpå å ena är en bild, som skall föreställa 

Frälsaren med öfverskrift I.N.R.I. och omkring 
Ringen läses: Hornaryds kyrka har mig köpt, till 
den ända är jag stöpt, med min klang att samman
kalla, till Guds hus sin Gud befalla. Anno 1718. 
Handelsman Eric E. Klint; och på andra sidan i en 

fyrkant står: Tempore Episcopi Reverendissimi D:ni 
Doctorij Davidis Lund, Pastorij Petrus Angelstadii.» 

Den klocka , som hänger i den nuvarande klock
stapeln utanför kyrkogårdsgrinden , anskaffades 
1964 och bär inskriften: »Den kommer så stilla din 
vilodag med frid och med helig ro / Gud till ära 

och församlingen till tjänst läto Hornarydsbor från 
när och fjärran år 1964 gjuta denna klocka hos 

M & E Olssons klockgjuteri i Ystad och resa 
stapeln vid socknens gamla kyrkplats». 
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Fig. 134. Drev-Hornaryds kyrka från väster. Foto 1965. 

The church of Drev-Hornarydfi'om W. 

DREVS OCH HORNARYDS NYA KYRKA 

Kyrkogården 

Drevs och Hornaryds nya kyrka med omgivande Den omges av en gråstensmur, på insidan täckt av 
kyrkogård är belägen i Möllekull söder om lands en grässlänt. Kyrkogården planterades under slutet 
vägen mellan Böksholm och Drevs by endast ett av 1800-talet med lönnar. Den i norr belägna in
par km nordöst om Drevs gamla kyrka. Kyrkogår gången stängs av fyra järngrindar (fig 135). Bland 
den, vi lkens utsträckning framgår av fig 136, anla äldre gravminnen märks ett stort antal järnkors 
des i samband med kyrkans uppförande 1866- 67. från slutet av 1800-talet. 

127 



Il 

128 



Kyrkobyggnaden 

Kyrkobyggnaden är orienterad i norr- söder med 
tornet i norr. Planen visar en rektangulär salkyrka 
med halvrunt korutsprång i söder samt utbyggd sak
ristia i öster (fig 137). Byggnaden är uppförd av 
gråsten samt rappad och vitkalkad med slätputsade 
portal- och fönsteromramningar och listverk och 
friser. Takbetäckningen utgörs delvis av tegel, del
vis av kopparplåt. Tornet uppbär en lanternin av 
trä med låg huv krönt av ett klot med kors. Samt
liga fönster är stora och rundbågiga samt försedda 
med masverk av trä. Långhuset är försett med tio 
fönster samt ett halvrunt fönster över västportalen. 
Absiden upplyses av två fönster av samma form 
och storlek som långhusets fönster, detsamma gäl
ler tornets nedervåning, vilken används som vapen
hus. Långhuset har ingångar i norr och väster. Hu-

Byggnadshistoria 
Den nya gemensamma kyrkan för Drev och Horna
ryd uppfördes åren 1866- 67 och invigdes i november 
1868. Förslaget om nybyggnad väcktes dock som 
tidigare nämnts redan 1831 av biskop Esaias Tegner 
vid dennes visitation (jfr ovan Drevs gamla kyrka). 

Liksom i Sjösås uppstod i Drevs och Hornaryds 
församlingar en långvarig tvist om den nya kyrkans 
blivande plats. De tidigare diskuterade alternativen 
Grännastämma, Broaryd och Drev utökades 1847 
med ett fjärde nämligen »planen vid Möllekull», 
dit kyrkvägen ansågs vara bekvämare och utan be
svärliga backar. Dessutom var den sistnämnda plat
sen mera belägen i församlingens mitt (st prot). Det 
aktuella området i Möllekull inspekterades även och 
godkändes av arkitekten i Växjö Th Ankarsvärd.42 

Först den 23 december 1852 fastställdes emellertid 
genom K Majt Möllekull som plats för den nya kyr
kan. I samband därmed valde församlingarna bygg-

Fig 135. Kyrkan från norr. Foto 1965. 

Church from N. 

BYGGNADSHISTORIA 

vudingången är belägen på tornets norra sida och 
omges av en portalomfattning med kvaderornering 
och rundbågsfris krönt av ett klot med kors (fig 135). 
Ovanför denna en inskrifttavla med texten : »Upp
förd under Carl XV:s regering år 1866- 67». Till 
sakristian leder en separat ingång i norr. 

Kyrkans innerväggar (fig 141- 142) är putsade och 
avfärgade i vitt samt avslutas upptill av en bred, pro
filerad taklist målad i grått, ljusgrönt och brunrött. 
Innertaket utgörs av ett trätunnvalv målat i vitt. Al
taret är placerat i absiden, vilken avskiljs från det öv
riga kyrkorummet genom en tribunbåge markerad 
med kraftiga pilastrar och arkivolt. Absidvalvets 
ribbor utgår från framför muren lagda kopplade 
halvkolonner (fig 143). En dörr vid tvärgången i 
öster leder in till den där belägna sakristian. 

nadsdirektion. Meningen var att kyrkan skulle vara 
uppförd före 1863 års utgång. 

Utarbetandet av förslag till den nya byggnaden 
uppdrogs åt Th Ankarsvärd, vilkens bevarade rit
ningar (fig 138, 140) är daterade Växjö den 20 de-

Fig 136. Situationsplan, 1 : 2 000. U ppm J Söder berg 1965. 

General plan. 
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DREVS OCH HORNARYDS NYA KYRKA 
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Fig 137. Plan och tvärsektion mot söder, 1 : 300. U ppm 
J Söderberg 1965. 

Plan and cross-section looking S. 

Il 
SkAR NING A - A 

cember 1853. Ritningarna fastställdes av K Majt 
den 20 april följande år. Ankarsvärds förslag visar 
en ganska traditionell nyklassicistisk kyrkobyggnad, 
som till plan och utformning avviker mycket litet 
från det av C G Blom Carlsson 1851 utarbetade för
slaget till ny kyrka i Sjösås (jfr ovan Kyrkorna i 
Sjösås, fig 63). Flera detaljer - t ex exteriörens 
rundbågsfris, den kraftiga betoningen av tribun-

bågen, korabsidens utformning med valvribbor, 
halv kolonner och rundfönster - visar emellertid att 
den något yngre Ankarsvärd även influerats av den 
arkitektoniska historicism med flitigt utnyttjande av 
pseudoromanska och pseudogotiska stildrag, som 
uppstod under intryck från ett allmänt medeltids
svärmeri vid 1800-talets mitt. 

Grundarbetena för den nya kyrkan påbö1jades 
först på våren 1862. Församlingarna ansåg dock, 
när de slutgiltigt tog ställning till Ankarsvärds nio 
år tidigare utarbetade förslag, att »så väl prydnad 
som beqvämlighet» fordrade att »i några detaljer åt
skilliga afvikelser från ritningen göras vid uppfö
randet af den gemensamma kyrkan» (st prot). Det 
runda fönstret i korabsiden ansågs missprydande och 
borde därför utelämnas, vidare borde kyrkan vid
gas 2 alnar, »så att gången som enligt ritningen är 3 
alnar blir 4 alnar bred», fönstren i vapenhuset om 
möjligt göras lika breda som fönstren i kyrkan, muren 
»emellan tornet och sjelfva kyrkan skulle göras lika 
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Fig 138. Förslag till ny kyrkobyggnad av 
Th Ankarsvä rd 1853. Foto 1965. 

Proposed new church by Th Ankarsvärd, 1853. 
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DREVS OCH HORNARYDS NYA KYRKA 

F ig 139. Interiör mot söder före kyrkans resta urering. Foto S Brandel 192 1. ATA. 

Jnterior looking S before restoration of church. 

bred med tornets tre öfriga murar» samt slutligen 
borde sakristians ingång vetta mot tornet istället för 
som på ritningen mot koret. Vid entreprenadauk-

Fig 140. K orets utformning enligt Ankarsvä rds förslag. De
talj av ri tning i BSt. 

Design of chancel according lo Ankarsvärd's proposa/. 

-~ 
I [ 

tionen i Möllekull den 5 maj 1862 stannade mur
mästarna Jonsson från Växjö och Björklund från 
Tolg för det lägsta anbudet på 6 000 rd riksmynt och 
8 000 dagsverken . Tomtmarken till kyrka, kyrko
gård , kyrkovall, sockenstuga mm inköptes för 800 
rd riksmynt (Wideen). l augusti samma år var grun
den lagd och man ansökte hos K Majt om kollekt 
och stamboksmedel. Byggnadsarbetena bestämdes 
att i sin helhet verkställas åren 1866 och 1867. Ar
betsföreståndare var kyrkovärden Jonas Carlsson i 
Grännastämma, för snickarearbetet svarade C G 
Ljungqvist från Ljungby. Under so mmaren 1868 
grundströks kyrkan invändigt och taken och vat
tenrännorna vid tornet målades. Den 15 augusti 
uppgjordes bänkrumsdelning och på Allhelgona
dagen den I november stod Drevs och Hornaryds 
kyrka färdig för invigningen, vilken förrättades av 
»H. H. Biskopen, Kommendören med stora korset 
af Kongl. Nordstjerne Orden Doctor H. G . Hult
man med ett Tal i anledning af 2 Krön . 6: 41 » 
(Wideen). 
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Fig 141 (ovan). Interiör mot söder. Foto 1965. Fig 142 (nedan). Interiör mot norr. Foto 1965. 

lnterior looking S. Interior looking N. 



DREVS OCH HORNARYDS NYA KYRKA 

Först två år efter invigningen ansåg man sig ha 
råd att låta måla fönster och dörrar samt klockfod
ralen. 1874 bildades en gemensam kassa för kyr
kans »målning och förgyllning», vilken togs i an
språk 1878, då kyrkan si utligen målades helt utvän
digt och invändigt av målarna Söderling från Tju
reda och Stenström från Växjö (Wideen). 

Senare förändringar 

Mera omfattande reparationer och förändringar av 
kyrkobyggnaden företogs först 1940, då en restau
rering genomfördes efter förslag av arkitekt Paul 
Boberg, Växjö. Interiörens utformning före denna 

Inredning och inventarier 
Altaranordning 

Altaret är fristående och placerat i absiden. Altar
skiva av ek, hörnkolonnetterna av furu , gråmålade. 
Kolonnetterna är en upprepning av absidens halv
kolonner (fig 143). På altarets framsida är kontu
rerna av en fisk inskurna. Altaret är utfört 1957 
efter ritningar av länsarkitekt H Linden, Växjö. 

Den stora alfrescomålningen »Kristi himmels
färd », som fyller absidens mittfält bakom altaret är 
utförd 1940 av Olle Hjortzberg (fig 143). Mål
ningen bekostades med medel ur grosshandlare G J 
Johanssons fond för kyrkans förskönande samt med 
i församlingen insamlade medel. 

Den runda altarringen har genombruten barriär 
på insidan nu täckt med plywood. Målad i ljusgrått. 

På altaret är ett litet altarkrucifix placerat, skänkt 
av grevinnan C F Rålamb43 på Braås sannolikt till 
kyrkans invigning J868. Korset (höjd 59 cm) är 
svartmålat, Kristusbilden av förgylld gips. 

Det ursprungliga altaret och den ursprungliga al
tarprydnaden, vilka är synliga på interiörbilden 
fig 139, skänktes av hovmarskalken och friherren 
C F Rålamb på Braås. 43 Såväl altare som altarpryd
nad och altarring var utformade i anslutning till 
Ankarsvärds förslag (fig 140). Altarprydnaden ut
gjordes av ett stort brunmålat träkors med Kristi 
törnekrona. Det på ritningen föreslagna rundfönst
ret bakom korset ersattes dock av en i trä skuren 

restaurering framgår av fig 139. Vid restaureringen 
tillkom vindfång mellan kyrkorum och vapenhus, 
predikstolen framflyttades längre mot söder, bänk
inredningen ombyggdes till större bekvämlighet, 
den genombrutna altarringen inkläddes med ply
wood och interiör och inredning ommålades i ljusa 
färger. Vidare ersattes järnkaminerna av central
värme och elektrisk armatur installerades. l sam
band med restaureringen tillkom även en ny altar
målning av 0 Hjortzberg. 1956- 57 utfördes utvän
diga restaureringsarbeten efter förslag av länsarki
tekten Hans Linden, Växjö. Därvid ersattes bl a 
plåttaken med kopparplåt och sakristians östra 
fönster igenmurades. 

och förgylld dekoration med Jahvetriangel och strål
krans, vilken fyllde absidens mittfält. 

I samband med restaureringen 1940 modernise
rades även absidens interiör i övrigt. Valvribborna 
och de i stuck utförda dekorationerna i valvet, 
fönstersmygarna och på kolonnetternas och pilast
rarnas kapitäl borttogs. Valvribborna ersattes av 
nya och valvet utformades som ett stjärnvalv. Föns
trens masverk ersattes av enkla fönsterkarmar med 
blyinfattat, tonat glas (jfr fig 139, 141 och 143). 

Medeltida triumfkrucifix 

Ett triumfkrucifix (fig 144) från Hornaryds gamla 
kyrka är nu placerat över altaret i sakristian. Kris
tusbilden (höjd 95 cm) är skuren i ek samt krederad 
och målad. Figuren är skildrad med expressiv rea
lism. Bålen är kraftigt förstorad, armar och ben 
smala och knotiga. Det törnekrönta huvudet har 
fallit ned mot den högra axeln. Fötterna är fästade 
med en spik, det korta ländklädet är åtstramat. Kar
nationen är vitgul, hår och skägg brunsvart, länd
kläde och törnekrans röda. Korset, där nu samt
liga ändplattor är avsågade, är målat i rödbrunt. 
Den nuvarande målningen är sannolikt utförd i sam
band med kyrkans reparation 1776. Triumfkruci
fixet tillhör typologiskt samma grupp som det sen
medeltida triumfkrucifixet i Sjösås (Kyrkorna i Sjös
ås, fig 68), men har inte samma konstnärligt höga 
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Fig 143. Interiör av koret. 
Alfrescomå lningen utförd 
1940 av 0 Hjortzberg. Foto 
1965. 

Interim· of chance/. Painting 
executed in 1940 by 

0 Hjortzberg. 

kvalitet som detta. Hornarydskrucifixet är sannolikt 
ett inhemskt arbete från slutet av 1400-talet. 

Predikstol 

Predikstolen (fig 141) är samtidig med kyrkan och 
ansluter sig nära till den av Ankarsvärd föreslagna 
utformningen (fig 140). Den flersidiga, rikt ornerade 
korgen vilar på en pelare med ett kraftigt, av volu
ter uppbyggt kapitäl. Barriärens fyllningar pryds av 

INREDNING OCH I NVENTA RIER 

skurna enblem: lagens tavlor, korslagda nycklar, 
kors och törnekrans, kors och ankare, bjärta ge
nomborrat av två pilar. Det åttkantiga Jjudtaket 
kröns av ett stort förgyllt kors. På predikstolskor
gen är två ljusarmar från Hornaryds gamla kyrka 
fästade (se nedan). Predikstolen är målad i gråvitt 
och ljusgrått med förgyllda lister och ornament. 
Tidigare målad i vitt och guld. - Predikstolen var 
ursprungligen placerad längre mot norr enligt An
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karsvärds ntnmg och med direkt uppgång från 
sakristian (se fig 138). Den nuvarande placeringen 
och predikstolstrappan tillkom vid restaureringen 
1940. 

Bänkinredning 

Bänkinredningen, som är indelad i fyra kvarter, är 
sluten mot mittgången och öppen mot sidogång
arna (fig 142). Nu målad i grått med listverk i olika 
nyanser av grått och brunt. Tidigare målad i ek
färg, ursprungligen grått. Bänkarna ombyggdes och 

Fig. 144. Triumfkrucifix 
frå n Hornaryds gamla 
kyrka, slutet av 1400
talet. Foto J965. 

Rood from old church of 
Hornaryd, end of 15th 
century. 

gjordes bekvämare i samband med restaureringen 
1940. 

Orgelläktare 

Orgelläktaren är placerad vid den norra kortsidan 
(fig 142). Läktarbarriären har framspringande mitt
parti samt släta fyllningar med enkelt fotverk. Mitt
fältet pryds av ett skulpterat och förgyllt emblem 
bestående av en lyra och palmkvistar. Läktaren är 
målad i gråvitt och ljusgrönt med förgyllt listverk. 
Kolonnerna marmorerade i grått och blått. Läk
taren var ursprungligen målad i vitt och guld. 
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Orgel 

Orgelfasaden är utförd efter en ritning av Ludvig 
Hedin,44 stadfäst den 9 oktober 1868 (fig 145). Fasa
den är målad i ljusare och mörkare grått med för
gyllda li ster och ornament. Ursprungligen målad i 
vitt och guld. 

Det ursprungliga orgelverket, vilket hade »16 
stämmor, fördelade på tvenne klaviaturer med sär
skild pedal jemte 4 sinnrikt, inrättade koppel , för
färdigades 1869-70 af Orgelbyggaren C. A. Johans
son45 från Nöbbeleds församling, och invigdes Sön
dagen d. 24 Juli 1870, då det aproberades af Direk
tör Lönngren från Wexjö, af hvilken det erhöll amp
laste vitsord. För detta orgelverks förfärdigande 
betaltes af. fö rsamlingarne till Orgelbyggaren 4.500 
Rd och dessutom 30 tolfter Plank» (Wideen). Or
geln ombyggdes 1914 och 1966, sistnämnda år av 
orgelbyggare Nils Johansson i Lyared och har nu 
14 stämmor, 2 manualer samt pedal. 

Nummertavlor 

Två rektangulära nummertavlor med rikt snidade 
ramar (se fig 141). Målade i gråvitt, grått och guld . 
Placerade på ömse sidor om tribunbågen. Samtidiga 
med kyrkan. Ursprungligen målade i vitt och guld. 

Medeltida dopfunt 

Dopfunt av sandsten med skulpterad ornering (fig 
146- 147). Ursprungligen i Drevs gam la kyrka. 
Dopfunten har cylindrisk cuppa med centralt ut
tömningshål samt en dubbel, koniskt uppbyggd fot. 
Cuppan indelas genom en rundbågsarkad i åtta bild
fält prydda med fram ställningar av Guds lamm (?) 

samt fabeldjur. Upptill och nedtill begränsas frisen 
av en :flätbård respektive ett sicksackband. Foten 
består nederst av en fyrkantig skråkantsockel , som 
avsmalnar uppåt och övergår i en cirkelrund rep
stav ur vilken fyra odjurshuvuden framväxer. Ovan
för repstaven tillkommer en motsvarande sektion, 
liksom den nedre avslutad av en repstav, men med 
de utskjutande odjurshuvudena ersatta av männi
skohuvuden. Ytorna mellan dessa utfyll s i den övre 
sektionen av en akantusranka. Funtens höjd 70 cm, 
cuppans diameter 63 cm. Dopfuntens vittrings
skador antyder att funten under en längre tid 
förvarats utomhus. Vid biskop H G Hultmans 
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Fig 145. Ritning till orgelfasad av L Hedin 1868. BSt. 

Drawing of organfront by L H edin 1868. 

visitation i Sjösås pastorat 1872 uppmanades för
samlingarna att vårda och begagna sina gamla 
dopfuntar, »hwilka Herr Biskopen ingalunda ville 
med församlingarnes Pastor såsom endast forn
minnen betrakta» (vis prat). Dopfunten reparera
des samma år på hovmarskalken C F Rålambs 
(not 43) bekostnad och placerades innanför altar
ringen (se fig 139). Reparationen innebar att den 
vittrade ytan lagades med gips och sand. 

Drevfunten tillhör den i Småland vanliga s k fa
beldjursgruppen och överensstämmer, frånsett vissa 
variationer av fabeldjuren, nästan helt med den dock 
nu svårt skadade dopfunten i Sjösås (jfr ovan Kyr
korna i Sjösås, s 58 f). Dopfuntar tillhörande samma 
grupp finns även i grannkyrkorna i Dädesjö och 
Nottebäck. Dopfuntarna kan dateras till tidigast 
omkring 1200.46 

Dopskålar 

- I. Dopskål från Drevs gamla kyrka av driven, nu 
försilvrad mässingsplåt (fig 148). Åttkantigt, brett 
brätte ornerat med en driven och punsad blomran
ka. Skålens höjd 9 cm, diameter 30 cm. Dopskålen 
omnämns första gången i 1774 års inventarieför
teckning (jfr ovan). 1795 omnämns även »En fot af 
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Fig 146. Uppmätning av dopfuntscuppans fabeldjursfris av N E Eriksson J922. Skala 1 : 15. 

Scale drawing of animal frieze of bowl offont . 

Träd til Dop = Skålen», vilket innebär att skålen 
och den tillhörande träfoten begagnades som dop
funt (jfr ovan Kyrkorna i Sjösås, s 59 f) . Träfoten 
är ej bevarad. Vid biskopsvisitationen 1872 upp
manade biskop Hultman församlingen att låta gal 
vanisera dopskålen (vis prot). Sannolikt lämnade 
man kort därefter skålen till förs ilvring. - 2. Dop
skål av tenn (fig 149) från Hornaryds gamla kyrka. 
Bukig skål på fot, försedd med två hornliknande 
handtag avslutade med en rund knopp. Höjd 12 cm, 
diameter 20 cm. På fotens undersida stå r: »Horna
ryds dopskål kiöpd A :o 1751». Dopskålen saknar 
mästarstämpel. En dopskål av samma typ har även 
bevarats i Sjösås (jfr ovan Kyrkorna i Sjösås, s 59) . 

Nattvardskärl 

Kyrkans nattvardskärl härrör till största delen från 
1600- och 1700-talen.47 Av speciellt intresse är den 
praktfulla vinkanna, som 1870 överlämnades från 
Hornaryds församli ng till den nya gemensamma 
kyrkan i Drev, och den nattvardskalk med till
hörande paten, som inköptes från Sjösås kyrka 
samma år. 

Kalken (fig 150) är ursprungligen medeltida men 
försågs med utökad fot och större cuppa 1772. Kal
ken är av silver samt invändigt och delvis utvändigt 

Fig 147. Dopfunt av sandsten frå n Drevs gamla kyrka. Till
hör den i Småland vanli ga fabeldjursgruppen. Omkring 1200 
eller 1200-talets början. Till höger detalj av dopfuntens fot 
prydd med uthuggna odjurs- och människohuvuden. Foto 
1965. 

Sandstone font from old church of Drev. Betongs to a group 
with fabufous ani mals, a type common in Småland. Ca 1200 or 
beginning of 13th century. To the right detail ojfoot offont, 
with car ved heads of monsters and Immans. 

förgylld. Av den medeltida kalken återstår nu fot 
och nod. Foten är rund med vertikalt gallerverk på 
fotranden och smalare, rundad fotlist. Runtom lö
per en graverad inskrift i minuskler i låg relief mot 
nedsänkt sgrafferad grund: » -1- iesus autem transi
ens per medium illorum ib(at)» (men Jesus gick sin 
väg mitt igenom hopen och vandrade vidare. Luk 
4: 30). Skaftet är cylindriskt. Den runda noden har 
sex utskjutande romboider med bokstäver samt ett 
kors . Bokstäverna, vilka utgörs av majuskler i låg 
relief mot nedsänkt sgrafferad grund, bildar namnet 
»IESUS». På ovan- och undersidan av noden mellan 
romboiderna spetsovala fä lt med graverade fönster
former med masverk. Nodens och fotens utformning 
tyder på att den ursprungliga kalken utförts om
kring 1400.48 Fot och skaft höjd 13 cm, fotens 
diameter 11 cm . 

Vid kalkens förstoring 1772 tillkom en yttre, pro
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Fig 148. Dopskål av försilvrad mässingsplåt från Drevs 
gamla kyrka. Upptagen i 1774 års inventarieförteckning. 
Foto 1965. 

Baptismal dish af silver-plated brass, from old church af Drev. 
Inc!uded in 1774 inventory. 

filerad fot samt nytt skaft och ny cuppa. Cuppan är 
nedtill försedd med en holk med bladbård, utdrivna 
bucklor, skrodade ornament samt två krucifix, två 
mans- och två kvinnohuvuden i profil i gjutet pålött 
arbete. Två likadana krucifix har även placerats på 
den medeltida foten. Runt brämet en våglinje samt en 
bred bård med skrodade akantusornament och in
skriptionsband med texten : »Jessu Christi Guds sons 

Fig 149. Dopskål av tenn från Hornaryds gamla kyrka, in
köpt 1751. Foto 1965. 

Pewter baptisma! bowl from o!d church afHornaryd, purchased 
1751. 

blod renar oss af alla synder». Fotens kant bär in
skriften: »Denna Siösåhsförsamlingtilhöriga kiyriko
kalk är åhr 1772 omlagad och större gjord. Då wa
rande Pastor Magister Nils And. Bri.ihn.38 54 3/4 
lod.» Kalkens höjd 24 cm, cuppans diameter l2 cm, 
fotens diameter 15 cm. 

Till kalken hör en förgylld paten med inskriften: 
»Christi lekamen utgifvin för wåra synder». l mit
ten ett graverat kors omgivet av en krans. Patenens 
diameter 13,5 cm. 

Den nya cuppan, foten och patenen är enligt 
stämplarna tillverkade 1772 av Johan Yman i Väx
jö (mästare 1760-1808). Johan Yman, som fått sin 
utbildning hos AJ Limnell, vilken utfört vinkannan 
nedan, fortsatte att arbeta i dennes stil och använde 
sig som cuppan visar även delvis av sen barocka stil
element. Såväl den skrodade dekoren som de gjutna 
ornamenten har dock ett enklare utförande än hos 
Limnell. Kalken inköptes som ovan nämnts 1870 
från Sjösås kyrka. 

Vinkannan (fig 151-152) är utförd i silver samt 
invändigt och delvis utvändigt förgylld. Kannan är 
päronformad med en horisontal vulst samt kraftiga 
vertikala åsar på livets nederdel. Foten indelas på 
samma sätt genom åsar i åtta fält. Snåsen och hand
taget är dekorerade med pålödda gjutna ornament i 
form av maskaroner och bandornament. Lockets 
mittparti pryds av en medaljong med en framställ
ning av Kristus som smärtomannen (fig l52) samt 
inskriften: »Thetta är min Blod thes Nya Thesta
mentsens - Matt 26: v: 22. 1757». Runt lockets 
yttre del skrodad ornamentik samt sex pålödda mas
karoner. På kannans liv två pålödda medaljonger 
med kvinnohuvuden och ett krucifix samt skrodad 
ornamentik. På vardera sidan om krucifixet in
skriptioner: »Guds hus til prydnad och Hornaryds 
församling til heder och nytta är denna kanna / 
igenom Pastor och Magist: Christian Terneri56 an
stalt förfärdigad åhr 1757». Kannans höjd 27,5 cm. 
Enligt stämplarna tillverkad 1757 av Axel Johan 
Limnell i Växjö (mästare 1732- 1775). Kannan in
köptes 1757 för 227 daler silvermynt (räk). 

Genom sin livliga form och rika, senbarocka or
namentik ansluter sig kannan till den provinsiella 
och i många avseenden särpräglade stiltradition 
som utbildades av de småländska mästarna i Jön
köping och Eksjö under förra delen av 1700-talet, 
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däribland Arvid Arvidsson Castman och Carl Mag
nus Ekman.49 Limnell var lärgosse hos Ekmans änka 
och fortsatte som mästare i Växjö att föra denna 
stiltradition vidare, vilken sedan fortlevde bl a 
genom den ovan nämnde växjömästaren Johan 
Yman. 

Oblataskar: - 1. Av silver. Oval, bukig ask med 

F ig 150. Ursprungligen medeltida kalk av 
silver från omkr 1400t, försedd med ny 
cuppa, nytt skaft samt utökad fot 1772 av 
J Yman , Växjö. Inköpt 1870 från Sjösås 
kyrka. Foto 1965. 

Original medieval silver chalice from ca 
1400; new cup and Joot enlarged in 1772 
by T Yman, Växjö . Purchased in 1870/rom 
Sjösås Church. 

INREDNING OCH INVENTARIER 

rund fot. Runt foten och locket löper en bred blad
bård . Locket kröns av en rund knopp med omgi
vande blad . Enligt stämplarna tillverkad 1871 av 
A W Ahnström i Växjö (mästare 1836- 53[73]). I ut
byte mot oblatasken lämnades Drevs och Horna
ryds gamla nattvardskalkar. - 2. Av trä. Rund, 
svarvad, grönmålad. Diameter 17 cm. Från Drevs 
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Fig 15 1- 152. Vinkanna a v de lvis förgy llt s il ver fran Hornaryds gam la kyrka. Till verk ad 1757 av AJ 

Limne ll , Växjö. Foto 1965. 

Parce/-gi/1 flago11 , fro111 ofri c/111rch of /-/omaryd. Marie i11 1757 hy A J Li11111('/I, Viixjii. 

ga mla kyrka. In köpt 1705 (räk). - 3. Av prcssglas 
(fig 153). Hög fotskå l med loc k av pro fant ursprun g, 
enligt inv 1872 dock använd som oblatbchå lla re. 
Fo ten sex kanti g, skaftet balustcrfo rmat. Det toppi ga 
loc ket krön s av ett snäck liknande o rnament. Höjd 
med fot 26,5 cm. Oblatas kcn är upptagen i näm nda 
in ve ntarium till sa mman s med fem karaffer, vilka 
dock ej är bevarade. 

Sockenbudstygen från såvä l Horna ryds som 
Drevs ga mla kyrkor ä r so m nämnts beva rade: - I. 
Sockenbudskalk av sil ve r med tillh örande paten 
(fig 155) från Hornaryds gam la kyrka. Rund , profi
lerad fot, balusterfo rmat , facetterat skaft, rund slä t 
cuppa, in vä ndigt förgylld . Patenen, vilken kan fä s
tas som ett loc k på cuppan, har nedsä nk t mittparti 
med »I HS» ingrave rat. Saknar stämplar. Ka lkens 

höjd 8,3 cm, patenens diameter 5,7 cm. Till soc ke n
bud stygc t hör en hal vcy lindrisk vinAa ka av tenn 
med skru vlock samt ett brunt liidcrfodral klätt med 
sä mskskinn. Sockc nbudska lken in köptes 1677 för 
7~ daler sil ve rm ynt (räk). - 2. Sockc nbudskalk av 
silver med tillh örande paten (fig 154) från Drevs 
ga mla kyrka. Rund , profi lerad fot , cy lindrisk t skaf t, 
sto r rund nod. Den ga nska stora, in vii ndigt fö rgyllda 
cuppan, har runt kanten en våg linje. På foten in
sk riften: » N: I: Örnccra nt Z» . Pa tenen ä r lockf or
m ad sa mt ha r förgy ll t mittparti med ingraverat 
»l HS». Saknar stämplar. Kalken höjd 9,5 cm , cup
pans diameter 6 cm. Till sockenbudstyge t hör en 
liten rund tq·äas k för ob la ter sa mt ett runt, sva rvat 
träfodral. Sockenbud skalken ä r skänkt 167 1 av Nil s 
Örnecra ntz ( e ova n, Kyrkorna i Sjösås, not 33). 

142 



INREDNING OCH INVENTARIER 

Fig 154. Sockenbudstyg av silver från Drevs gamla kyrka, 
skänkt 1671. Foto 1965. 

Silver viaticum vesselsfrom old church ofDrev, presented 1671 . 

Fig 153. Fotskål av pressglas, använd som oblatbehållare. An
skaffad före 1872. Foto 1965. 

Dish ofpressed glass, used to hold wafers. Acquired before 1872. 

Brudkrona 

Brudkrona av renässanstyp av förgyllt silver från 
Hornaryds gamla kyrka (fig 156- 157). Nedre kron
ring med pånitade, gjutna, genom brutna beslag. Från 
ringens övre kant utgår åtta stycken höga och mel
lan dem lika många låga ståndare i genombrutet, 
gjutet arbete. De höga ståndarna har fastnitade ro
setter och är fästade vid en övre kronring, på vilken 
åtta änglahuvuden med hängande löv är fastlödda. 
På ett flertal ställen på de gjutna ornamenten finns 
rester av röd och grön emaljfärg. Höjd 9 cm, dia-

Fig I 55. Sockenbudstyg av silver med vinflaska av tenn från 
Hornaryds gamla kyrka, inköpt 1677. Foto 1965. 

Silver viaticum vessels with pewter flagan, from old church of 
Hornaryd, purchased 1677. 
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Fig 156. Brudkrona av förgyllt silver med 
rester av emaljmålning i rött och grönt från 
Hornaryds gamla kyrka. Inköpt på Notte
bäcks marknad 1690. Foto 1965. 

Brida/ crown, silver-gift, with remains oj 
ename/ in red and green, from o/d church oj 
Hornaryd. Purchased at Nottebäck Fair, 
1690. 

Fig 157. Brudkronan tig 156 med till
hörande kronbytta av koppar, inköpt 1712. 
Foto 1965. 

Bn"dal crown fig 156 with copper case, 
purchased 1712. 
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Fig 158. Ljuskrona av mässing från Hornaryds gamla kyrka. 
Anskaffad mellan 1671- 1705. Foto 1965. 

Brass chandelier .from o/d church o.f Hornaryd. Acquired be
tween 1671 and 1705. 

meter 18 cm. På den nedre kronringens insida : »W: 
G: 49 lod». Saknar stämplar. 

Kronan inköptes 1690 »af Ehrewyrdige Propsten 
fordom Kyrckioherde i Nöbbele och Probst uti 
Konga häradt Magister Sven Flackero»50 på Notte
bäcks marknad för 1 daler silvermynt lodet (räk). 

Till kronan hör en kronbytta av driven koppar 
med inskriften: »Anno 1712 Horn» (fig 157). På 
sockenstämma den 2 januari 1870» beslutades att 
Hornaryds Brudkrona icke skall försäljas utan till
handahållas värdiga brudar, som på deras heders 
och vigsels dag vilja bära en sådan prydnad». En 
liknande brudkrona av renässanstyp, inköpt 1650, 
har även bevarats i Sjösås (se ovan, Kyrkorna i Sjös
ås, s 62 samt fig 79- 80) . 

Ljusredskap 

Ljuskronor av massmg: - 1. Krona av senrenäs
sanstyp för sex ljus från Hornaryds gamla kyrka 
(fig 158). Den kraftigt profilerade mittstången av
slutas av en stor, rund ändkula. Ljusarmarna är 
långa och s-formade, droppskålarna breda, tall
riksformade. Krönmotivet utgörs av en dubbelörn 
samt nedanför denna fyra drakfigurer. Kronans 
höjd 58,5 cm. Hänger i sakristian. Ljuskronan är an-

Fig 159. Kandelaber av mässing från Hornaryds gamla kyrka, 
anskaffad troligen vid mitten av 1700-talet. Foto 1965. 

Brass candelabrum from old church o.f Hornaryd, acquired 
probably in middfe of 18th century. 

Fig 160. Ljusstake av mässingsplåt från Drevs gamla kyrka, 
inköpt 1767. Foto 1965. 

Cande/abrum o.f brass plate from old church of Drev, pur
chased 1767. 
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Noter 


J. 	 Se A Eile, Värends sockennamn, HCÅ .1925, s 33 samt 
Densamme, Sägner från gamla Sjösås, Sjösåsboken Il, 
s 27 f. 

2. 	 Jfr A Eile, Sägner från gamla Sjösås, Sjösåsboken II, 
s 26 f. 

3. M Wideen, Anteckningar om Sjösås pastorat, 1838
J877 (?) . Handskrift hos PÄ i Sjösås. Rörande M Wideen 

se ovan, Kyrkorna i Sjösås, not 50. 
4. 	Se K Kjellmark, Värends fornminnen , s 619 ff samt Raä:s 

fornmionesinventering över Drevs socken . 
5. 	Sägnen återges i Raä:s fornminnesinventering över Drevs 

socken. 
6. 	 Se L-0 Larsson, Det medeltida Värend, Lund 1964, s 394. 
7. 	 Se L-0 Larsson, a a, s 422. 
8. 	 Jfr A Eile, Om härledningen av ortnamnen i Sjösås

bygden , Sjösåsboken II, s 44 f. 
9. 	 Erik Benzelius, adlad Benze/stierna, son till ärkebiskopen 

Erik Benzelius dy (död 1743) och Anna Svedenborg (död 
1766). Enligt Rogberg (s 280) beställde Benzelstierna re
dan under sin livstid denna gravsten . B ägde från 1755 
Böksholm i Drevs socken och anlade 1762 manufaktur
verket vid Braås bruk. 

.10. Jfr E Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige under medel
tiden 1000-1400, s 187 f. 

11. 	 Om dessa kyrkor se E Lundberg, a a, s 247 f och s 320. 
Drevs gamla kyrka avbildas och omnämns på s 369. L 
ha r dock ej noterat korets pla nform och sätter ej kyrkan 
i samband med de ovan nämnda kyrkorna i Skåne och 
Västergötland . 

12. Jfr ovan, Kyrkorna i Sjösås, s 51 ff, där även Tegners in
flyta nde på kyrkobyggandet i stiftet och hans förhållande 
till den kyrkliga arkitekturen närmare behandlas. 

13. 	 Brev ställt till Raä från professor E Wrangel 21.9 1913 
(dnr 650). ATA. 

14. Brev ställt till Raä från kyrkoherde E Lindstam i Sjösås 
26.7 1915 (dnr 739). ATA. 

15. Ytterligare uppgifter 	om underfogden och rusthållaren 
Nils Axelsson på Hackheda finns i A Thomasson, Ett små
ländskt tempels historia , I , artikel i Smålandsposten 13/2 
.1937. 

16. Växjö Domkapitels Arkiv, Akter l 683 nr 321 (YLA). 
17. Den i ATA förvarade osignerade rapporten är skriven 

av arkitekten 0 Hökerberg vid ÖlÄ, vilken sommaren 
1915 besökte kyrkan (jfr dnr 630/ 1915 och 739/1915). 

18. Se R Norberg, Vasatidens kyrkomåleri i Sörmland, 
Sörmländska kyrkor 6, bild s 23. 

19. Se 	M Olsson, Kalmar slotts historia , TTT, Sthlm 1965, s 
258 ff. 

20. 	 Jfr ovan, Kyrkorna i Sjösås, s 39 f. Om Zschotzscher, 
mästa re i Växjö 1737, död 1766, se a a, not 14. 

21. Jfr ovan, Kyrkorna i Sjösås, s 28 samt not 15. 
22. 	 Om Orlundamadonnan se A Andersson, Medieval Woo

den Sculpture in Sweden, TT, s 83 och pi 60-6 1. 
23. 	 Ännu under början av 1900-talet fanns enligt uppgift av 

S Brandel (manuskript, ATA) ytterligare en bevarad re
liefscen. 

24. Reliefen 	har tidigare felaktigt tolkats som föreställande 
Kristi gravläggning (S Brandel, manuskript, ATA), vilket 
förklarar att reliefen senare kombinerats med ett stort 
kors och används som altarprydnad. 

25. 	Jfr R Norberg, De medeltida skulpturerna i Sjösås gamla 
kyrka, HCÅ 1941, s 118 samt rörande Olofkulten W An
derson , Helig Olof i Småland, Kgl Norske Vidensk Sel
skabs skrifter 1928, nr 7, Trondhjem 1929. 

26. Predikstolen konserverad av S 	Wahlgren (rapport, ATA). 
Underredet och de nedhängande ornamenten har efter 
predikstolens konservering ej på nytt fastsatts utan pre
dikstolskorgen har tills vidare placerats direkt på bänk
ryggarna. 

27. 	 Johan Rogberg, f 1716, d 1785, lektor i grek iska vid Växjö 
gymnasium 1760, domprost i Växjö 1774. Gift med Eva 
Sophia Algerus, d 1791, dotter till kyrkoherden i Åseda 
Laurentius Algerus. 

28. 	 Jfr S Erixon, Gammal mässing, s 23. 
29. Stilbestämningen 	och dateringen utförd av antikvarie 

A-M Franzen, Raä. - Se även A Branting och A Lind
h/om, Medeltida vävnader och broderier i Sverige, Upp
sa la .1 929, IT, s 83 f samt pi 198. Mässhaken utställdes på 
SHM:s utställning av kyrklig textilkonst på Liljevalchs 
konsthall år I 929, men anges felaktigt i katalogen (nr 210) 
tillhöra Sjösås gamla kyrka, vilket även är fallet i senare 
litteratur. 

30. 	 Böksholm ägdes vid 1500-talets början av riksrådet Sigge 
Larsson (Sparre af Rossvik), son till Ingeborg Bengtsdot
ter (Bjälke) och Lars Siggesson (Sparre cf Rossvik). Vid 
arvsskiftet 1510 efter Sigge Larsson tillföll Böksholm 
dennes dotter Barbro , gift med Nils Olofsson (Vinge). Jfr 
L-0 Larsson, a a, s 395 och s 480. 

31. Stilbestämningen 	och dateringen utförd av antikvarie 
A-M Franzen, Raä. 

32. 	 Anna Tro/le till Helgerum i Västrums sn (Kim), f l 534, d 
J617 på Helgerum, begravd 1618 i Växjö domkyrka . Dot
ter till riddaren och riksrådet Ture Trolle till Bergkvara i 
Bergunda sn (Kron), d 1555, och Magdalena Eriksdotter 
(Gyllenstierna), d 1584. Gift l 564 med krigsöversten 
Charles de Mornay, friherre, arvinge till Varennes, herre 
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till Helgerum och Roma i Gladhammars sn, f omkring 
1514 i Frankrike, d 1574. de Mornay befann sig redan 
1557 i Sverige, där Gustav Vasa använde honom för åtskil
liga diplomatiska uppdrag. Blev Erik XIV:s kammarherre 
och råd. Erhöll J563 Kronobergs slott m m i förläning. 
Fånge i Danmark 1566- 71. Blev 1573 av Johan IU ut
nämnd till ståthållare på Älvsborgs och Gullbergs slott. 
Deltog i stämplingar mot Johan för att befria Erik och 
blev av Johan avrättad för sitt förräderi genom halshugg
ning på Stortorget i Sthlm 1574. Begravd i Riddarholms
kyrkan. - Anna Tro/les a nknytning till Drev äro säker. 
Trollesläkten ägde dock vid denna tid sedan länge stora 
jordegendomar i norra och östra Uppvidinge. - Om 
Anna Tro/le och Charles de Mornay se A Tuu/se, Krono
bergs slottsruin, Sthlm 1951, s 108 ff samt M Hofren, Hel
gerum i Tjust. Personkrönika och byggnadshistoria, 
Sthlm 1949. 

33. 	 Joen (Johan) Enhörning erhöll Böksholm genom gifter
mål med sin syssling Anna Stråle av Ekna. Död barnlös. 
Ätten utdöd 1730. 

34. 	 Christina Fredrika Björkman, d 1832, dotter till kyrko
herden Petrus Björkman i Berga. 

35. Se ovan, 	Kyrkorna i Sjösås, s 46 samt L Hagberg , När 
döden gästar, s 320 f. 

36. 	Inga arkiva liska uppgifter finns som tyder på att klock
stapeln fordom legat på denna plats. Det till västgaveln 
fogade klocktornet av trä omtalas redan i de ä ldsta arki
valierna från 1637 (se ovan). 

37. 	 Hemmingius Theodori, d 1660, biträde åt kyrkoherde Pet
rus Benedicti i Sjösås 1636, kyrkoherde i Sjösås 1653. 

38. 	 Nils Andersson Bruhn, f 1730, d 1782, kyrkoherde i Sjösås 
1772, prost 1780. Avbildad ovan, Kyrkorna i Sjösås, fig 
53 . 

39. 	 Om Petter Wiberg, vi lken även ledde ombyggnadsarbe
tena i Sjösås kyrka, se ovan, Kyrkorna i Sjösås, not 1. 

40. 	E Erenius (komminister i Sjösås pastorat 1723- 31) skri
ver i ett brev daterat den 3 maj 1726 »I anledning af Hög
Jofl. Riksens Ständers Ecclesiastiquens deputatioers hög
gunstige ordres samt Maxime Venerandi Consistorii a n
modan om offerkyrkian Hornary», att »1. Hwad tijd och 
huru länge sedan Hornaryds kyrkia är bygd, af hwem han 
är bygd och när hon är blefwen offerkyrkia fins hwarken af 
böcker, legender, urminnes häfd, ej heller af någon gam 
mal i församblingen, som af sine förfäder det wet att be
retta eller någon der om ringaste notice kan gifwa. 2. 
Hwarföre hon blefwet offerkyrk ia är både wr Ceder
schiöld och de gambla i den tanken det skedt för medel
lösheet skull». (Växjö Domkapitels Arkiv, YLA, Akter 
1726, nr 276). Kyrkan omnämns även av M Wideen som 
offerkyrka. Kyrkans ställning i detta avseende behandlas 
även av A Thomasson, a a, 1-IJT. 

41. Brev från 	P Angelstadius ti ll prosten L Algerus 30.5 1726. 
Växjö Domkapitels arkiv, YLA, Akter 1726 nr 275. 

42. 	 Vilhelm Theodor Ankarsvärd, f 1816 på Tingby, Dörby 
sn (Kim), d J878 i Sthlm, arkitekt. Tf konduktör vid 
Byggnadskontoret i Sthlm, tjänstgjorde som länsbygg

mäs ta re i Växjö, omnämns Drevs kyrkas st prot som 
länsarkitekt i Växjö 1847 och 1852, överintendent vid 
Fångvårdsstyrelsens byggnadskontor 1855. Under sin 
tid i Växjö ritade A även bla stadens teater (1849) 
samt en paviljong (M I) för S Sigfrids sjukhus. A var 
senare huvudsakligen verksam som fängelsearkitekt och 
har bl a ritat länsfängelset i Göteborg, Örebro samt 
centra lanstalten på Långholmen. (Uppgifterna om A 
lämnade av avd dir B Linn, Raä.) Se även A Aman, 
Cellfängelset. Arkitektur l l - 1967 samt B Wiberg, 
Den svenska landsortsteatern under 1800-talet. Arkitek
tur 2 - 1968. 

43. 	 Carl Fredrik Rålamb, f 1795, d 1876 på Braås, ryttmästare 
l 834, kammarherre J838, hovmarskalk 1868. Gift 1838 
med grevinnan Charlotta Fredrika Hamilton, f J810, d 
1888. 

44. 	Ludvig H edin, f 1826, d 1917, arkitekt , konduktör vid 
ÖIÄ 1849, stadsarkitekt i Sthlm J863-98. En biografi 
över H ingår i Stockholms Byggnadsförening 100 år, 
Sthlm J948, s 107 ff. 

45. 	 Carl August Johansson, f 1824, d 1899, verksam som or
gelbyggare. Bosatt i Broaryd, Nöbbele sn, senare i Hov
mantorp. Har byggt ett trettiota l kyrkorglar i Småland, 
Blekinge och på Öland . 

46. 	Jfr R Blomqvist, Studier i Smålands romanska stenkonst, 
Lund 1923, s 23 ff. 

47. Beskrivningarna 	av silverföremålen är granskade och 
kompletterade av intendent K Holmquist, Nordiska Mu
seet. 

48. Jfr bl a en bevarad ka lk från Västra Tollstad, Ög. Se A 
Andersson, Silberne Abendmalsgeräte in Schweden aus 
dem XIV. Jahrhundert, Uppsala 1956, Tafe l ll 2 och s 56. 
- Se även S-G Sundberg, En medeltida nattvardskalk 
i Drev-Hornaryds kyrka. HCÅ 1966 

49 . Se Gu ld- och silverstämplar, Svenskt si lversmide 1520
1850, H, s 11 I. 

50. 	Sveno Matthiae Flacherus, kyrkoherde 1650 i Nöbbele, 
häradsprost i Konga 1673. 

51. 	Lennart Strååle till Vitteryd Södregård och Rösjöhorva i 
Asa socken samt Tofta och Skälletorp i Drevs socken, 
kapten, levde ännu 1701. Tofta erhöll S genom giftermå l 
med Anna Eketrä. 

52. 	 Rudolf Johan Cederström, f 1831, d 1875 på Böksholm, 
greve. 

53 . Jfr R Kinnander , Kronobergs läns runinskrifter, Sthlm 
1935, s 79 ff (Sm 22). Av Rogberg (s 279) tolkades in
skriften 1770 felaktigt såsom: »Bro qvirs Bykers us 
Kristas ave Maria (Bro kyrkoby, oss Christnas. ave 
Maria)», vilket som ovan nämnts givit upphov till för
modandet att Drevs kyrka ursprungligen hetat Brors 
kyrka. 

54. 	 R Kinnander, a a, s 81. Om Drevs lillklocka se vidare M 
Åmarlc, Sveriges medeltida kyrkklockor, Uppsala 1960, 
s 131 f. 

55. 	 R Kinnander, a a, s 81 f samt M Åmark, a a, s 132. 
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DREVS OCH HORNARYDS KYRKOR 

56. 	 Christian Ternerus, kyrkoherde i Sjösås 1744- 67. Se ova n, 
Kyrkorna i Sjösås, not 27. 

57. 	 Elias Fries Thoresson, f 1720, d 1791, klockgjutare. Lär
ling hos Magnus Hultman i Norrköping, gesäll omkring 
l 746, mästare J752. Bodde först i Norrköping, senare i 
Växjö, slu tligen i Jönköping. Riksdagsman 1765- 66 oc h 

Källor och litteratur 

HANDSKRIVNA KÄLLOR OCH AVBILDNINGS

SAMLINGAR 

RA: ED:s konse ljakter 1854 20/4, 1868 9/10 samt 1906 7/ 12. 
- BSt: Ritning till ny kyrka för Drev och Hornaryd av Th 
Ankarsvärd 1854; ritning till orgelfasad för nya kyrkan av L 
Hedin 1868; plan av Drevs gamla kyrka av 2 Hökerberg 
1915 ; förslag till restaurering av nya kyrkan av P Boberg 
l 939; foto av förslag till kormålning i nya kyrkan av 0 Hjortz
berg 1939; förslag till klockstapel vid Drevs gam la kyrka av 
H Linden 1955; uppmätningsritningar samt förslag till restau
rering av nya kyrkan av H Linden 1957 ; förslag till elvärme 
i nya kyrkan av K H Marvig 1957 ; förslag till väggarmatur i 
nya kyrkan av J Ericson 1958. - ATA: - 1. Drevs och 
Hornaryds kyrkor: Adeliga gravar 1757; inv l 829; avskrift ur 
Anteckningar om Sjösås pastorat av M Wideen 1838- 73 (77); 
L F Palmgrens reseberätte lse 1879; anteckningar av P G Vi
s/rand 188 1; E lhrfors, Smolandia Sacra, pars Il I, s 58, s 264; 
manuskript till kortfattad beskrivning för SvK av Drevs och 
Hornaryds kyrkor av S Brandel 1920- 22 samt diverse foto
material och uppmätningar; fotografier av exteriör, interiör 
och inventarier. - 2. Drevs gamla kyrka: Brev 21 /9 19 J3 från 
E Wrangel rörande påträffade kalkmålningar; diverse brev 
och handlingar rörande nödvändiga reparationer av kyrko
byggnaden ; rapport angående stormskador på kyrkotaket av 
S Brandel I 920; förslag till konservering av kalkmålningarna 
av S Wahlgren 1945; brev rörande eventuell framtagning av 
absidens ä ldre målningar av S Wahlgren 1945; förs lag till 
restaurering av predikstolen av S Wahlgren 1958; förslag till 
smärre ändri ngs- och reparationsåtgärder bl a rörande pre
dikstolen av G Andersson 1959; konserveringsrapport rö
rande predikstolen av S Wahlgren 1963. - 3. Hornaryds gamla 
kyrka : Diverse handlingar röra nde ny klockstapel vid Horna
ryds gamla kyrkplats 1962- 63. - 4. Drev- Hornaryds kyrka: 
Handlingar rörande förslag till restaurer ing av kyrkobygg
naden av J Dahl J930 samt av P Boberg 1938; brev rörande 
konservering av antependium 1956. - YLA: - 1. Drevs 
kyrkas arkiva lier: St prot (spridda år) 171 6- 1723 (Kla:J), 
1754- 1829 (Kla:2); räk 1635- 1690 (Llb: I) , 1690 · 1783 
(Llb:2), 1788- 1812 (Llb:3); inv 1640 (Llb: I) , 1705, 1739, 
1774 samt l 783- 1794 (Llb:2); handlingar angående kyrkan 
1788 (O la: I) , enstaka kvittenser 1824- 1846 (Llc:J). - 2. Hor
naryds kyrkas arkivalier: St prot 17l 3 (C: I) , 1754- 1831 (Drev 

1771 - 72, rådman i Jönköping frå n 1771. (Uppgifterna 
lämnade av L M Holmbäck.) 

58. 	 Carl August Nor/ing, klockgjutare. Lärling 1839 hos J A 
Beckman i Sthlm, gesäll l 843, började verksamhet i Jön
köping omkring 1845. (Uppgifterna lämnade av L M 
Holmbäck.) 

Kla:2) ; räk 1690- 1747(Llb:l),1747- 1787 (Lla:l), 1760- 1770 
(Ub:2), 1788- 1813 (Llb:3), 1788- 1870 (Llb:4), 1813- 1831 
(Llb:5), specia l räk 1627-1690 (Drev Llb:l); inv 1705, 1739 
(Llb:l) , 1774- 1813 (Lla: l) ; visit handlingar 1640- 1671 (Drev 
Llb: I) ; handlingar angående kyrkan 1668 (Drev Llb:I). 
- Hos PÄ i Sjösås förvaras yngre arkivalier för Drevs och 
Hornaryds kyrkor samt den illustrerade handskriften »An
teckningar om Sjösås pastorat» av Måns Wideen 1838- 1873 
(77). (Wideen , jfr ovan Kyrkorna i Sjösås, not 50.) 
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VLA Vadstena Landsarkiv. 
VHAA K Vitterhets Historie och Antikvitets 

Akademien, Stockholm. 
Vis prot visitationsprotokoll. 
ÖIÄ Överintendents Ämbetet (efter 1918 

BSt), Stockholm. 

LANDSKAPSNAMNENSFÖRKORTNINGAR 

Bl Blekinge Nä Närke 
Bo Bohuslän Sk Skåne 
Dr Dalarna Sm Småland 
Ds Dalsland Sö Södermanland 
Go Gotland Up Uppland 
Gä Gästrikland Vb Västerbotten 
Ha Halland Vg Västergötland 
Hr Härjedalen Vr Värmland 
Hs Hälsingland Vs Västmanland 
Jä Jämtland Ån Ångermanland 
La Lappland Öl Öland 
Me Medelpad Ög Östergötland 
Nb Norrbotten 

ATA 

BSt 
ED:s konseljakter 

Inv 
lnv 1829 

PÄ 
RA 
Raä 
Räk 
SHM 
St prot 
SvK 

Antikvariskt-topografiska arkivet i 

VHAA, Stockholm. 

K Byggnadsstyrelsens arkiv, Stockholm. 

Ecklesiastikdepartementets konselj

akter i RA, Stockholm. 

Inventarieförteckning. 

en på grund av en kg! förordning 17 /4 

1828 företagen inventering av forntida 

minnesmärken i kyrkor och på kyrko

gårdar. Protokollen, som fördes av 

prästerna, utskrevs i flera exemplar, 

varav en serie förvaras i respektive 

kyrkoarkiv och en serie i A TA. 

Pastorsämbetet. 

Riksarkivet, Stockholm. 

Riksantikvarieämbetet, Stockholm. 

räkenskaper 

Statens Historiska Museum, Stockholm. 

sockenstärnmoprotokoll. 

Sveriges Kyrkor, Konsthistoriskt inven

tarium utgivet på uppdrag av K Vitter

hets Historie och Antikvitets Aka

demien, Stockholm 1912 
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Summary 


The parishes of Drev and Hornaryd lie northeast of Växjö, 
on the west shore of Lake Örken. Numerous prehistoric re
mains indicate that the district has been inhabited since 
ancient times. The old church of Drev stands on a height 
above Lake Drevsjön, the shore of which was once much 
nearer the church. The small stone church was abandoned in 
1868, when the ]arge new church, built for the parishes of 
Drev and Hornaryd in Möllekull, was consecrated, but, like 
the neighbouring church of Sjösås, was left standing, and was 
used at times as the parish storehouse. Hornaryd Church, 
which was built of wood, about three miles from the old 
church of Drev, was demolished, however. 

DREV OLD CHURCH 

HISTORY 

I. The church has preserved its original Romanesque style 
almost unaltered. The church is very small , consisting of a 
rectangular nave (8 x 6,75 metres) which , by way of a rood 
arch , is connected with a narrower and lower chancel with an 
apse. The rood arch was narrower originally (fig 165 A). The 
chancel is short, and tapers eastwards. The walls, more than 
a metre thick, are built of selected and spl it boulders. The 
quoins and doorway and window surrounds are of tooled 
stone (figs 91, JOJ). The present pitch of roof is original, and 
the roof trusses are of Romanesque type; mainly preserved 
(fig 94). The contours of the longitudinal beams are decorated 
with concave carving and round ends (cf the old church of 
Dädesjö). The beams and rafters are very close together, 
wh ich suggest that the original roofing material was some
thing heavier than shingles, lead sheeting, for instance. The 
oak breast-timber on the wa lls is also carved and decorated 
with carved billets and plaited ornament of Romanesque 
type (fig 95- 97). (Cf the ornamented breast-timber at Vrig
stad, Dädesjö and Bringetofta, Sm. In Dädesjö and Bringe
tofta churches the ornamented eaves boards are also preser
ved .) This method of decorating the timber in stone churches 
with stilised creepers, monsters, etc. , is a purely Nordic phe
nomenon and undoubtedly a reminiscence of the rich orna
mentation of the stave churches. Of the original windows
one in the south wall of the nave, one in the south wa ll of the 
chancel, a nd probably one in the apse- only the chancel 
window remains completely unaltered in size (figs JOO, 106). 
The two original doorways in the nave, one in the north and 
the other in the south , and the chancel doorway are now clos
ed on the outside, but otherwise unchanged (figs 91-93, 101, 
JOS). The wide, round-headed opening in the west, formerly 
closed, is probably an original arch meant to lead into a stone 
tower planned for the original church , but never erected. 

The church was built according to the ord inary plans of 
Romanesque apse churches, except for the chancel tapering 
eastwards. The apse is also strikingly wide, and occupies al
most the whole of the chancel gable. Several churches with 
the same curious design are found in Skåne and Västergöt
land, at Frenninge and Ramsåsa (Sk) and Suntak and Forsby 
(Vg), for example. The prototypes of Drev were probably 
found in the south, for ecclesiastical and cultural connections 
were very lively during the whole of the J2th century with the 
south parts of Götaland and the then Danish provinces of 
Skåne and Blekinge. The carefully executed masonry and the 
positions of the doorways, the decoration of the breast
timbers suggest that Drev Church was erected <luring the 
purely Romanesque building era, i.e. during the latter part 
of the 12th century or around 1200. 

lf. Extensive restoration and changes were made <luring the 
l 7th century, when timber extensions were added. The greater 
part of the furnishings were renewed then, too. In J 635 the 
nave window was enlarged, repairs on the timber bell-tower 
were mentioned in 1637, a wooden porch, built in front ofthe 

A B 

···~ · 

c D~ 

F ig. 165. Kyrkans plan utveckling, l : l 000. Perspektivteck
ningarna utförda av J Söderberg 1968. 

Deve/opment of plan of church. 
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south doorway of the nave was mentioned first in 1652, and 
a wooden vestry was erected on the north side in 1664 (tig 
165 B). The present !arge window in the apse was roade in 
1693. 

III. In 1798 a new rebuilding took place. The nave window 
was closed and the present !arge window in the middle of the 
wall was roade, the porch was demolished and the south door
way closed. The arch in the west was opened, and a porch 
was roade in the ground floor of the bell-tower (fig 165 C). 
The appearance of the church after rebuilding can be seen 
from Mäns Wideen's drawing in tig 102. The combined porch 
and bell-tower was equipped with a tall spire crowned with 
a cock. All the wooden buildings were coloured red. 

IV. The building of the new church was decided upon at 
Bishop Esaias Tegner's visitation in 1831. Tn 1868, when the 
new church was finished, the old one was abandoned and the 
timber constructions were sold and demolished (tig 165 D). 
During the early years of the present century, certain externa! 
repairs , which saved the church from fälling into ruin, were 
made on the initiative of the parishioners and with assistance 
from the State. In 1921 a more extensive restoration was made 
and the furnishings that had been removed earlier were re
placed. 

PAINTJNGS 

The murals in the chancel and on the rood wall were un
covered in 1914. The 17th century paintings in the apse were 
partly hidden under paintiogs executed in J751. Oo the north 
and south walls of the chancel is a frieze of staoding apostles 
surrounded by ornamental barders (figs 106, 107). Tn the apse 
are the four evangelists, each sittiog at a writiog-desk (fig 
108). The apse vault has been decorated with trumpetiog 
aogels and probably a representation of Christ judging the 
world. The broad frieze oftigures on the rood wall represeots 
tive scenes from the Passion (fig 98): the Last Supper, Christ 
in Gethsemane, the Crucitixion (tig 109), the Resurrection, 
and the Ascension. The paintiogs in the chancel were, accord
ing to a now obliterated inscription, executed in 1624 by 
»S. WE.», while the paintings on the rood wall were, accord
ing to the inscription there, executed two years later. The 
paintings reveal great similarities with the paintings preserved 
in the so-called Governor's Apartments in Kalmar Castle, 
executed in 1618, and it seems likely that »S. WE.» was one of 
the painters working in the royal castle. 

The later decoration of the apse consists of two trees with 
lists of kings and bishops (tig 98, 108) and were executed in 
1751 by the Växjö master, Johan Christian Zschotzscher (cf 
Sjösås), who also painted the wooden ceilings of the chancel 
and nave (fig 106) and the gallery fronts (tig 99, 116). The cost 
of the paintings in the church were defrayed by Eric Benzel
stierna the same year as he was roade a nobleman. 

FURNISHINGS 

I. The font, the rood, a tigure of the Virgin, one of St Olov, 
two chasubles and a bell are medieval. 

SUMMARY 

The font, now in the new church , is of a Romanesque type, 
with groups of fabulous animals (cf Sjösås) and dates from 
about 1200 or the beginning of the 13th century (tigs 146, 147). 
The tigure of Christ on the rood was restored in 1665 (tig 110). 
The tigure of the Virgin (tig 111) is a provincial work, exe
cuted probably around the middle of, or during the Iatter half 
of the 13th century. The St Olov tigure was originally in a 
shrine with carved reliefs illustrating the burial of St Olov 
(tig 113). The tigure of St Olov is also provincial, later 13th 
century work. The St Olov cult was strong in this tract, and 
the surrounding churches also have tigures of St Olov (cf 
Sjösås). 

Both chasubles were in use until 1872, when they were de
posited in the museum at Växjö (now the Småland Museum 
at Växjö, Ca!. nos. 53 and 54). The chasuble shown in tigs 86, 
118, 119 is of blue ltalian velvet, wh ich dates from the second 
ha lf of the I 5th century. The embroidery was probably exe
cuted in West Germany, possibly Cologne, at the beginning 
of the l 6th century. The representation is iconographically 
remarkable, for the Virgin, not Chris!, has been placed in the 
middle of the cross. The Virgin and the cross were probably 
both roade in the same workshop, for they are technically 
the same. The combination is probably not original, but may 
perhaps ha ve been roade when the embroidery was transferred 
from another chasuble. - The chasuble in tig 120 was not 
presented to Drev Church until between 1564 and 1617, by 
Anna Trolle. The cut of the chasuble is medieval , and the 
embroidered cross is East German or Polish work, dating 
from the beginning of the I 6th century. 

The bell, with its runic inscription (fig 164), now used in 
the new church , can be dated to the first half of the 14th cen
tury, and was probably cast by the »Brother Sibbe» mentioned 
in the inscription. 

IT. The present pews (tig 115) were installed in 1669. The 
two galleries were erected in 1697, and painted in 1751 by 
Johan Christian Zschotzscher (fig 116). Among the furnishings 
dating from the 17th and I 8th centuries, most of which were 
transferred to the new church in 1868, is a baptismal bowl 
(fig 148), viaticum vessels, presented in 1671(fig154), a brass 
chandelier, presented in l 758 (fig I 17) and various other 
lighting units (figs 160 -162). Among the funerary monu
ments preserved are a funeral coat-of-arms in memory of 
Johan Enhörning t 1717 (tig I 21) and a !arge number of 
wreaths (tigs 122- 124). 

Hornaryd old church 

The church which was built of timber, was demolished in 
I 870, and its appearance is known only from the drawing 
roade by Måns Wideen, tig 126. There are no records of the 
history of the church prior to 1627. The church was, like the 
old church at Sjösås, built as a hall church, without a sepa
rate chancel, which suggests that it could not have been built 
earlier than the end of the Middle Ages. In 1627 the church 
was said to be so old that no one knew anything about its 
erection. 
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DREVS OCH HORNARYDS KYRKOR 

The furnishings were renewed <luring the latter part of 
the 17th century. The pews were installed in 1668, the still 
preserved pulpit (figs 129, 130) was made in 1663- 64 by 
Master Johan, who probably also executed the now only 
partly preserved reredos (fig 128). The gallery was installed 
in 1756, and was painted the same year by Johan Christian 
Zschotzscher (figs 131, 132). Extensive repairs were made <lur
ing the 1770's, as in Sjösås, when Nils Andersson Bruhn was 
the vicar. Then the windows were enlarged and a wooden 
barrel vault was installed in the church . 

The valuable furnishings were transferred to the new church, 
where the late I 5th century rood (fig 144) is now hanging. The 
pewter baptismal bowl (fig 149) was purchased in 1751. The 
splendid parcel-gilt silver flagon (figs 151 , 152) was made in 
I 757 by AJ Limnell of Växjö, who also made the silver bell on 
the collection bag shown in fig 163. The viaticum vessel s (fig 
155) were purchased as early as J677, and the !arge silver-gilt 
bridal crown in 1690 (figs 156, 157). Of the lighting units only 
a brass chandelier, dating from the end of the l7th century 
(fig 158) and mid-18th century altar candela brum remain 
(fig 159). 

The new church oj Drev and Hornaryd 
The new church for the parishes of Drev and Hornaryd was 
erected in the years J866-67, and was consecrated in Novem
ber 1868. The proposal for a new church was made earlier, 
however, by Bishop Esaias Tegner in 1831 (cf Sjösås). The 
plans of the new building were drawn by Th Ankarsvärd in 
1853 (figs 138, 140). The plans show a rather traditional neo
Classic church, which differs but slightly from the plans 
drawn by C G Blom Carlsson in 1851 for a new church at 
Sjösås (cf above, figs 63, 64). Several details, e.g. the design of 
the chancel , however, show that Ankarsvärd was influenced 
by medieval romanticism. 

The church was restored in 1940, according to proposals 
by P Boberg, when the interior was modernised (cf figs 139, 
141). The !arge painting in the chancel (fig 143) was executed 
the same year by 0 Hjortzberg. Externa] restoration in 1956
57 under the supervision of H Linden. 

Among the objects in the church are, in addition to those 
from the old churches, a chalice of silver, partly medieval , 
bought from Sjösås (fig 150) and a wafer holder of pressed 
glass (fig 153). 
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FÖLJANDE KYRKOR I SMÅLAND HAR UTKOMMIT I S ERIEN SVERIGES 

KYRKOR, KONSTHISTORISKT INVENTARIUM: 

Jönköpings och Huskvarna kyrkor, Sm band I, volym 48 . 

Kalmar slotts kyrkor, Sm band III: 1, volym 117. 


UPPVIDINGE HÄRAD: 


Kyrkorna i Sjösås, Sm band Il: 1, volym 114. 

Drevs och Hornaryds kyrkor, Sm band Il: 2, volym 120. 


Under utgivning: 

Dädesjö och Eke, Sm band Il: 3. 

Granhult och Nottebäck, Sm band Il: 4 (1969). 


Under utarbetande: 

Åseda, Lenhovda, Älghult, Herråkra, Ekeberga, Hälleberga, Algutsboda. 
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