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..
VEDERSLÖVS OCH DANNINGELANDA 
KYRKOR 
Småland, Kronobergs län, Kinnevalds härad, Växjö stift, Kinnevalds kontrakt, 
Vederlövs pastorat 

Vederslöv och Dänningelanda förenades vid årsskiftet 
1970/71 med Växjö kommun. Folkmängden vid årsskif
tet 1979/80 var i Vederslöv 702 personer, i Dänninge
landa 226 personer. Pastoratet omfattar sedan 1935 
även Tävelsås. 

Vederslövs socken gränsar i norr till Bergunda, i 
väster till Skatelöv, i öster till Dänningelanda och i 
söder till Kalvsvik. Socknen1 omtalas i det skriftliga 
källmaterialet första gången på 1330-talet, då det skrivs 
Widarsleff. 1402 omtalas det som Wetheslof socken. 
Sockennamnet innehåller ett fornsvenskt mansnamn, 
Vidhar eller Vredher, och lev , löv , vilket betyder (efter
lämnat) arvegods . Vederslöv var i mitten av 1500-talet 
prebendeförsamling för präster, som var knutna till 
Växjö domkyrka eller domkapitel. Ä ven under medel
tiden bör en anknytning ha funnits mellan socknen och 
domkyrkan, vilket triumfbågens målade donatorsbild 
av en biskop antyder. Då Vä~ö gymnasium inrättades 
1643 tilldelades pastoratet, som omfattade även annex
församlingen Dänningelanda, förste teologie lektorn. 
Från och med 1822 och fram till 1861 innehades pasto
ratet av förste lektorn i ålder oavsett läroämne. Pre
bendenaturen upphävdes först 1870, då pastoratet blev 
rega1t. 2 Kyrkoherdebostället Vederslöv Bergagården, 
vilket före 1870 innehades av komministern i pasto
ratet, ligger invid kyrkan. 

Socknens centrala läge innebar att området tidigt 
fick en fast bosättning. Gravfält från förhistorisk tid, 
främst sen järnålder, har påträffats i byarna Ljungsåk
ra, Nöbbele , Odenslanda och Vederslöv. Redan under 
medeltiden omtalas också Ulfsryd, Valeryd och Vill
tofta. Fram till 1620-talet var Ljungsäkra häradets 
tingsplats. 

A v det medeltida källmaterialet framgår att gården 
Vederslöv var sätesgård 1387-1486 för riddaren Erland 
Knutsson, hans änka Märtasamt senare väpnaren Jon 
Magnusson och väpnaren Magnus Nilsson.3 Den me
deltida sätesgården tycks ha legat på ungefår samma 
plats som nuvarande Vederslövs herrgård, vilken är 
belägen på andra sidan om vägen öster om den gamla 
kyrkan. På 1890-talet ska man mellan huvudbyggnaden 
och sjön ha funnit bl a en del halvt förmultnade stockar. 
Fyndet blev dock ej tillvarataget eller närmare under
sökt. 4 Erland Knutsson ägde ett betydande godskom
plex i Kinnevalds och Konga härader med Vederslövs
godset som centrum och intog en framträdande ställ
ning bland det småländska frälset. På 1390-talet var han 
häradshövding i Kinnevald och 1393-1402 konungs
domshavande i Allbo, Vista och Västra härad. Hans 
dubbning till riddare ägde sannolikt rum i samband med 
hyllningarna av kung Erik 1396. Han deltog också som 
riksråd i N y köpingsmötet på hösten samma år. Ä ven 
Magnus Nilsson till Vederslöv, vilken levde ännu 1492, 
omtalas som häradshövding i Kinnevald (se not 3 a a). 

Från slutet av 1300-talet och under 1400-talet omta
las ett flertal stormän vara besuttna i Vederslöv. Bland 
gårdarna uppges Ljungsäkra vara sätesgård för Olof 
Magnusson (stjärna) 1483-86. År 1473 köper Arvid 
Troile huvudgården Vederslöv samt ytterligare 3 går
dar. Ä ven i de övriga byarna inköps gårdar till det 
troileska godskomplexet 

Den påfallande stora mängd förgyllt silver, som Ve
derslövs kyrka tvingades lämna ifrån sig vid Gustav 
Vasas konfiskation 1541 (se nedan), tyder på att frälse
släkterna varit givmilda mot sockenkyrkan. Den beva
rade patenen från 1300-talet (fig 76), vilken är ett myc-

Fig l. Vederslövs gamla kyrkas långhusportal med rikt järnbeslagen medeltida dörr . På dörren hänger 
ett alnmått från 1742 samt ett avbrutet tunnmått. Jfr fig 16-18. Foto P Rittsel 1978. 

The nave portal ofVederslöv old church with richly iron-mounted medieval door. On the door hang an 
ell-measure from 1742 and a broken c asket gauging-rod. Cf Figs. 16-18. 
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ket förnämligt guldsmedsarbete och till vilken även 
hört en kalk från samma tid, kan tidsmässigt höra 
samman med riddaren Erland Knutsson. 

Omkring 1681, i samband med reduktionen bortbyt
tes Vederslövsgårdarna, som under 1500- och 1600-ta
len tillhört släkterna Trolle, Sparre, Gyllenstjärna och 
Soop, till kronan. 5 

I Samuel Rogbergs Historisk Beskrifning om Små
land, vilken_ utkom 1770, ges följande uppgifter om 
socknen: >>Jordbruket är så här, som i nästgräntsande 
socknar, åkerbruket , gifwer i anseende til jordens årli
ga matrande genom wåhr=sädet, föga mera än 6:te 
kornet i bästa åren: Landtbrukaren hämtar dock någon 
pänning utur skogarne, som härrit warit dråpelige, men 
nu nog medtagne , och anwänder dem til kohlning för 
Huseby Järnbruk; Landswägen från Wexiö til 
Christianstad går ett stycke genom denna S. förbi 
Nöbbeled gästgifwaregård , hwarest för få år tilbaka 
warit häradets Tingsplats , hwilken nu är uti Wexiö 
stad. . .. Här, så wäl som på flera ställen på denna ort 
äro åtskillige oländiga och oupodlade platsar, i synner
het af kärr och myrar ; dock är landsbruket genom 
åkerskötseln tämmeligen utwidgadt. Mycket skulle 
härwid kunna hjelpas, om wissa Landshushållare här 
förordnades , som öfwer jordens rätta häfd och upbru
kande hade tilbörlig upsigt >> (s 140) . 

Dänningelanda socken ,6 som i väster gränsar till Ve
derslöv, i söder till Tofta, i öster till Tävelsås och i norr 
till Växjö , är den minsta socknen i Kinnevalds härad 
och den näst minsta i Kronobergs län. Ecclesie 
D~ningaland, dvs Dänningelanda kyrka, omnämns i 
källmaterialet 1336. Namnet anses innehålla ett inne
byggarnamn, bildat av dan, >>sänka i jordytan >> eller 
>>sankmark>>samt land (a), vilket betyder mark (se not 
l a a) . Socknen var under 1500-talet och sannolikt även 
tidigare prebendesocken till präster vid Växjö domkyr
ka. Senare ingår det tillsammans med moderförsam
lingen Vederslöv i det nämnda lektorsprebendeL 

I socknen ingår byarna Dänningelanda, Kättilstorp, 
Rinkaby, Slätteryd och Torpa. Bevarade fornminnen 

visar att området var tidigt bebyggt. Ett gravfålt är 
beläget alldeles invid kyrkplatsen och vid vägkorsning
en Kalvsvik-Tävelsås strax intill kyrkogården står en 
rest runsten med texten: >>Tjudger och Rodälv (reste) 
stenen efter Heden sin son.>>7 

På 1490-talet redovisas 2 gårdar i Dänningelanda och 
l i Kättilstorp vara i Arvid Trolies ägo. Gårdarna i 
Dänningelanda hade tidigare varit i Bengt Gisessons 
(tre strömmar) ägo . Bengt Gisesson var släkt med 
Magnus Nilsson i Vederslöv (jfr ovan) och var besutten 
även i Tävelsås. 8 

År 1612 drabbades bygden av danska härjningar i 
samband med kriget. Sju gårdar i socknen ödelades och 
ännu 1622 var fyra hemman i kyrkbyn öde och obruka
de. 

Runstenen vid kyrkplatsen omnämns redan av Rog
berg (a a), som i övrigt endast ger följande uppgifter om 
socknen: >>Jordarten är mästadels bland= eller mjäll= 
jord. Utom jordbrukets idkande, som drifwes til 5:te a 
6:te kornet, föryttras kohl til Huseby Bruk och wed til 
Wexiö stad. Från Wexiö löper en häradswäg genom 
socknen ett stycke, och så widare til Carlshamn och 
Carlscrona. >> 

Både Vederslöv och Dänningelanda har förblivit 
jordbruksområden och saknar industri- och tätorter. 9 

En förening mellan Vederslövs församling och den 
lilla annexförsamlingen diskuterades redan vid 1700-ta
lets mitt, då Dänningelanda kyrka förstörts genom 
brand, men först genom K Majts resolution 1872 förlo
rade Dänningelanda socken efter hårt motstånd rätten 
till egen kyrka. Den nya, gemensamma kyrkan i Ve
derslöv invigdes 1880. Träkyrkan i Dänningelanda revs 
samma år. Den gamla kyrkogården behölls dock som 
begravningsplats . Även för Vederslövs gamla kyrka 
anhölls om rivningstillstånd. Den fick dock stå kvar 
som ödekyrka och är idag en av de få bevarade medel
tidskyrkorna i det ursprungliga Växjöstiftet 

I det följande ägnas särskilda avsnitt åt Vederslövs 
gamla kyrka, Vederslövs nya kyrka och Dänningelanda 
kyrka. 
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Fig 2. Vederslövs gamla kyrka frän sydöst. Foto P Rittsel 1978. 

Vederslöv Old Churchfrom the south-east . 

VEDERSLOVS GAMLA KYRKA 


Kyrkogården 
Vederslövs gamla kyrka med omgivande kyrkogård är 
belägen vid vägkorsningen Växjö-Kalvsvik och Ve
derslöv-Odenslanda. Kyrkogården, vars utsträckning 
framgår av situationsplanen i fig 3, inhägnas av kallmu
rar av gråsten. Ingången är belägen i södra muren mitt 
för vapenhuset och stängs av tjärade trägrindar mellan 
portstolpar av trä. Smala, stenlagda gångar leder fram 
till vapenhus och koringång. Kyrkogårdsmarken är i 

övrigt helt gräsbevuxen med planterade lövträd utefter 
murarna. Endast ett tjugotal gravminnen och gravplat
ser återstår. Kyrkogården har även efter det att kyrkan 
övergavs 1880 i enstaka fall använts för begravningar. 
senast 1956. 

De arkivaliska uppgifterna om kyrkogården är rela
tivt fåtaliga. 1758 påminde sockenstämman om att någ
ra träd bör planteras som prydnad på kyrkogården, 
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SI T U A T IO NSPLAN 

Fig 3. situationsplan , l : 2 000. Uppm J Söderberg 1973. 

General plan , l :2000. 

främst lönn, ask och rönn. 1796 beslutades »at den åt 
Sudwäst belägna delen af kyrkogården ifrån södra stig
luckan til och förbi wästra kyrkogafwelen intil stenmu
ren, skulle rensas från sten, och med sand från sjö
stranden fyllas, så at detta ställe må kunna brukas til 
begrafningsplats, sedan det befunnits, at den dertil för 
detta nyttjade Södra delen allena, är för trång och 
otillräcklig>>. 1825 omtalas att ringmuren är i så uselt 
och vådligt skick att den till största delen måste omläg
gas. 1828 omlades den återstående delen. 

I församlingsprästens ämbetsberättelse vid biskops
visitationen 1877 uppges: >>Begrafningsplatsen, som 
omgifver kyrkan är en icke plan areal, ej reglerad till 
tomter eller qvarter genom sandgångar, utan öppnas 
grafplatser efter godtyckligt val dels af den aflidnes 
anhöriga dels af Kyrkväktaren, i förra fallet med ho
nom till råds tagen. Platsen torde icke vara tillräcklig 
för behofvet. Grafvarne vårdas delvis, andra glömmas. 
Inhägnaden utgöres af en bristfällig stenmur. Tvenne 
träportar bilda ingångar, den ena från söder, den andra 
från öster. Någon utvidgning har troligen aldrig före
kommit. Ett bårhus i någorlunda hållbart skick finnes 
uppfördt norr om kyrkan, likasom klockstapeln; om 
dörrar dertill har man ingen vetskap. Sockenstugan, 
strax invid belägen, är så att säga i harrnonie med de 
öfriga ecclesiastika byggnaderna, föga inbjudande till 
uppehållsort vid offentliga förhandlingar genom ålder 
och förfall; kyrkaväktaren med sin talrika familj finnes 
dock derstädes å öfra bottnen inhyst.>> 

Ingen av de här nämnda byggnaderna har bevarats 
(se nedan). 

stigluckor och ingångar 

Stigluckor omtalas i arkivalierna vid flera tillfällen. De 
var belägna i norra respektive södra muren och finns 
också markerade på den i fig 4 avbildade kartan från 
1705. De båda stigluckorna var timrade och stängdes 
av portar. 1815 klagades dock över att svinen gjorde 
mycken skada på kyrkogården, i synnerhet på sönda
garna, då de tog sig in genom den södra luckan. Man 
beslöt då att luckorna skulle stängas så snart samman
ringningen skett och att till sena besökares fromma 
uppsätta >>en med ledstänger försedd trappa öfver kyr
komuren med en lucka midt öfver muren >> (st prot) . I 
samband med omläggningen av kyrkogårdsmuren 1825 
beslöts att luckorna skulle rivas och försäljas på auk
tion och att en ny ingång skulle tas upp i muren mitt för 
den östra kyrkogaveln. Den nya ingången skulle stäng
as av grönmålade trägrindar mellan svartmålade port
stolpar >>med svarfwade hufvuden>> (st prot 1826). 1827 
inrättades en motsvarande ingång på den södra sidan. 
Denna används fortfarande medan den östra är igen
lagd. 

Klockstapel 

År 1694 omtalas i räkenskaperna en ny klockstapel. 
Under 1700-talet förekommer flera gånger reparatio
ner. 1826 ansågs stapeln vara i mycket bristfälligt 
skick. Den beslutade reparationen uppsköts dock och 
man planerade i stället att i framtiden uppföra ett sten
tom i samband med tillbyggnaden av kyrkan. 1828 
tvingades man dock att reparera stapeln >>til förekom
mande afwådelig nedstörtning af densamma>>(st prot). 
Klockstapeln, som var belägen norr om kyrkan, avri
tades 1872 av fornforskaren Nils Månsson Mandel
gren10 (fig 5). stapeln var av kloekbockstyp med tre 
resta master med tillhörande syllar och åtta snedsträ
vor. Huven utgjordes av två korsade sadeltak med hög 
mittspira krönt av en flöjel. Även gavlarna kröntes av 
flöjlar. I vardera gavelröstet fanns en rund ljudglugg. 
Om stapeln antecknade Mandelgren: >>gammal af trä, 
skröplig har 2"e klockor den mindre från 1200t. har 3"e 
små bilder, bör aftecknas. Den större har i400t. munk
stylar som ej hann att läsas.>> Klockstapeln nedtogs 
efter det att kyrkan övergivits 1880. Båda klockorna 
har bevarats. storklockan (fig 93) används i nya kyrkan 
medan lillklockan överförts till klockstapeln i Dän
ningelanda (se nedan). 
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Fig 4. Geometrisk avmätning 1705. LMV. 

Geometric measurement, 1705. 

I Ämbetsberättelsen 1877 uppges: »Klockstapeln 
delar kyrkans egenskap att vara förfallen och hardt när 
obrukbar. Deri inneslutas tvenne klockor, hvilka ringas 
genom trampning. Å den lilla finnes ingen inskription, 
den storas är outtydbar. Ringningen verkställes af kyr
kaväktaren de begge första gångerna, sammanring
ningen af församlingens hemmansinnehafvare efter på
lysning. >> 

Kornhus mm 

Ett kornhus omtalas i räkenskaperna 1683, då man 
»uphögde och satte syllar under kornhuset». 1756 upp
fördes en kyrkobod för »kyrkans materialiers förwa
rande» inför de förestående reparationerna av kyrkan. 
I övrigt lämnas inga uppgifter om de omgivande bygg
naderna. På kartan från 1705 (fig 4) är två byggnader 
markerade söder om kyrkan. På en något senare karta 
från storskifte å inägor 1761-63 (LMV, F 80-12:2) an
ges väg även utefter den södra kyrkogårdsmuren och 
inga byggnader är markerade. I den ovan citerade äm
betsberättelsen från 1877 omtalas bårhus samt sock
enstuga norr om kyrkan. Dessa förlorade sin funktion 
efter den nya kyrkans tillkomst och revs senare. 

Gravminnen 

Bland de fåtaliga gravminnena finns på kyrkogårdens 
norra del ett gravminne i järnsmide, av typen att döma 
från 1700-talets senare del. 11 Flera dekorativa detaljer 
saknas nu, däribland den krönande flöjeln eller krönor

(J:tl/~0) 


Fig 5. Den rivna klockstapeln, uppförd 1694, avritad av 
N Månsson Mandelgren 1872. Mandelgrenska samlingen , 
Folklivsarkivet, Lund. 

The pulled-down be/1-trestle, erected in 1694, drawn by N 

Månsson Mandelgren, 1872. 

namentet. Av de ursprungliga, lövformade små kläp
parna återstår endast två. Sex stycken gravminnen av 
gjutjärn från 1800-talet har även bevarats (fig 7). I öv
rigt märks på den norra delen en rest sten över kyrko
herde A Nilsson, 12 död 1875, och hans hustru. På kyr
kogårdens sydvästra del finns en med järnstaket inhäg
nad gravplats för Jonas Nilsson, död 1871, och hustrun 
Stina Cajsa Månsdotter, död 1870 (fig 6).' 3 
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Fig 6. Kyrkan från sydväst. Foto P Rittsel 1978. 

The churchfrom the south-west . 

Kyrkobyggnaden 
Plan och material 

Kyrkobyggnaden (fig 6, 7) har frånsett en mindre för
längning åt väster bibehållit sin romanska grundplan 
med ett rektangulärt långhus och ett lägre och smalare, 
rakslutet kor förenade genom en träng triumfbåge (fig 
8-9) . Långhuset mäter utvändigt 15,75 mx8,7 m, koret 
6 mx7 m. Murtjockleken är drygt l m. Långhuset 
förlängdes 1758 på grund av skador i västpartiet med 
några meter. En skarv i hammarbandet är på den norra 
sidan synlig ca 2,5 m från det västra hörnet. Muren är 
dockommurad fram till ca 5,4 m från det västra hörnet. 
På den södra sidan finns en motsvarande skarv i ham
marbandet medan muren härommurats fram till ca 3,75 
m från det västra hörnet. Murskarvarna är också tydli
ga som avbrott i interiörens målade krönbård. I triumf
bågen, som har en bredd av 2,9 m, äterstår på den 

norra sidan det profilerade vederlaget medan det södra 
blivit borthugget för att underlätta passagen till pre
dikstolen (fig 23, 47). De ursprungliga ingångarna till 
långhuset och koret är även bevarade. Till koret har på 
den norra sidan senare, sannolikt redan under medelti
den, fogats en sakristia. Framför kyrkans huvudingång 
i söder finns ett timrat vapenhus, omnämnt första 
gången 1689, då det reparerades. 

Långhus och kor är uppförda av vald och kluven 
marksten med hörnkedjor av tuktad eller huggen sten 
(fig 10). Länghusets gavelrösten är dock uppförda av 
liggande träpanel. Korets gavelröste är murat men för
höjt med en träkonstruktion. Gavelröstena av trä är ej 
ursprungliga utan härrör frän ombyggnaden 1758 (se 
nedan). Röstena är utvändigt spåntäckta och tjärade. 



Fig 7. Kyrkan frän sydost. Foto S Hallgren 1974. 

Th e churchfrom the south-east. 
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Fig 8 a-c. Plan och tvärsek
tioner, l: 200. UppmJ Söder
berg 1973, komp! G Wiren 
1980. 
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l :200. 
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vudsakligen av tuktade stenar. Murarna är ut- och in
vändigt putsade och vitkalkade samt avslutas upptill av 
kraftiga hammarband, utvändigt tjärade. Nedanför 
hammarbanden finns utvändigt en i rött målad dekor 
från 1682. Rester av dekor från samma tid återstår 

Byggnaden saknar sockel men i markplanet framträ
der ett utskjutande grundskift (fig 10). Den senare till
byggda sakristian saknar dock detta skift liksom delvis 
tillbyggnaden i väster. Skiftet sträcker sig 20-45 cm 
utanför dagermuramas ytterliv (fig 8 a) och består hu
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Fig 9a-b. Längdsektion mot 
norr samt sydfasad, l : 200. 
Uppm J Söderberg 1973 , 
komp! G Wiren 1980. 

Longitudinal seetian Iaoking 
north, and south front, 
J :200. 

l 
Fasad mot Söder 

D m . I~O~t=~~==~~==t=============I~O=============fi5 M. 

-


också i det ursprungliga sydfönstret (se nedan). Ytter
murarnas puts avknackades vid senaste restaureringen 
till ca 40 cm ovanför grundskiftet för att förhindra 
fuktskador (se nedan). 

I långhusets sydöstra hörn har en kantkedja av fyra 

lr

-

på dagerytorna finhuggna granitblock frilagts (fig 10). I 
korets kantkedja ingår ett på samma sätt finhugget 
granitblock, 132 cmx35-40 cm, vilket på den södra 
sidan pryds av huggen och ristad dekor (fig 11-12). 
Överst ses ett stående lejon med lyft framtass, därun
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Fig 10. Långhusets sydöstra hörnkedja samt korets sydportaL 
Foto S Hallgren 1974. 

The south-east quoins and the south chancel portal. 

der en enkel bågliknande bård samt ett yttäckande 
mönster av romber (se vidare nedan Byggnadshistoria). 
Ett finhugget granitblock med ett kors i upphöjd relief 
ses nu sekundärt inmurat i långhusets nordvästra hörn 
(fig 13). Stenen, som mäter 74 cmX28 cmx36 cm, bör 
ursprungligen ha varit placerad på höjden i en av den 
medeltida västmurens kantkedjor. 

Tak 

Samtliga yttertak utgörs av spetsiga, spåntäckta sadel
tak. Den nuvarande spåntäckningen av tjärade ekspån 
härrör från restaureringen 1929-30. Även gavelröstena 
är spånklädda. De breda vindskidorna är tjärade. 

Långhusets och korets gavelnockar kröns av tak
prydnader i järnsmide. Korets flöjel bär årtalet 1694. 
Nya >>Kyrkioflychter>> utfördes enligt räkenskaperna år 
1708 av smeden Jon Månsson. Dessa är troligen iden
tiska med långhusets nuvarande flöjlar. 

Som framgår av korets gavelröste, vilket är påbyggt 
med träpanel (fig 7, jfr ovan), är den nuvarande takvin
keln ej lika med den ursprungliga. Vid förlängningen av 
långhuset 1758 tillkom nya takstolar i västpartiet. Det 
nuvarande strävsystemet med en kombination av 
strävor och snedsträvor (fig 8c) tillkom 1818, då det 
plana innertaket i såväl långhus som kor utbyttes mot 
ett segmentformat trävalv. Takbjälkarna avkapades då 

Fig Il. Ornerad sten i korets södra hörnkedja. 

Decarated stone in the south quoins of the chancel. 

och fick funktion av takstolstassar. De nya takbjälkar
na utfördes i bågkonstruktion (fig 8 c). Vid restaure
ringen 1929-30, då det välvda innertaket ersattes av 
det nuvarande plana taket, anbringades som tvärgåen
de försträvningar sparrar, som i båda ändar fåstes i de 
avkapade , ursprungliga takbjälkarna. Takstolens äldre 
delar är infällda i varandra och i fogarna fästade med 
trädymlingar. 

sakristians och vapenhusets takstolar är förnyade i 
samband med restaureringen 1930 (se nedan). 
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Fig 12. Ornerad sten. Detalj av fig Il. Foto S Wahlgren 1967. A TA. 

Decarated stone. Detail offig. Il. 

Fönster 

I långhusmurarna finns sammanlagt sex fönsteröpp
ningar, därav tre i söder, två i norr och en i väster. Av 
dessa är en ursprunglig, nämligen det lilla, högt place
rade fönstret strax öster om sydportalen (fig 14, 32, 34) . 
Den rundbågiga öppningen, som utvändigt mäter 135 
cmx95 cm och har en dageröppning på endast 35 
cm x 90 cm, har kraftigt skrånande smygar. Fönsterbå
gen av trä är fästad direkt i en fals i murverket och 
försedd med blyspröjsat glas . I fönstersmygarna samt 

2-805662 Vederslövs och Dänningelanda 

runt öppningarna finns målad dekor (se nedan). Murad 
solbänk av plana stenhällar. Långhusets norra fönster 
och det sydvästra fönstret tillkom vid tillbyggnaden 
1758, då även sydmurens östra fönster, det s k predik
stolsfönstret, upphöggs till samma storlek. De rek
tangulära öppningarna har skrånande smygar, upptill 
avslutade av en tryckt rundbåge samt utvändiga sol
bänkar av plana stenhällar. Karmar och bågar av ut
vändigt tjärat trä samt blyinfattat glas. Fönsterbågarna 
är utvändigt förstärkta med tvärgående järn. I neder



18 VEDERSLÖYS GAMLA KYRKA 

Fig 13. Korsprydd sten i långhusets nordvästra hörn. Har 
ingått i den ursprungliga hörnkedjan. Foto S Hallgren 1974. 

Cross-decaraled stone in the nor/h-western earner of the 
nave. Belonged to the original quoins. 

kanten finns en ventilationsspringa på ca l ,5 cm, upp
tagen vid senaste restaureringen. 

Västmurens fönster tillkom 1758 för att ge ljus åt 
läktaren. Utformningen är likartad med övriga fönster 
från samma tid (fig 24). Korets södra fönster förstora
des även 1758 och gavs samma utformning som lång
husfönstren. Det avslutas dock av en rak överliggare 
av trä, ovanför vilken man vid restaureringen 1930 
frilade den igenmurade övre delen av det ursprungliga 
fönstrets utvändiga smyg (fig 15), vilken har en bredd 
av ca 70 cm. Fönsteröppningen har till sin storlek mot
svarat det ursprungliga östfönstret (fig 7), vilket mäter 
140 cmX75 cm och har en dageröppning på 100 cmx35 
cm. Fönsterbågen är här placerad i en fals i murverket 
och är försedd med blyinfattat glas . Runt korfönstret 
skymtar utvändigt under putsen en omfattning av hug
gen sten. 

Vid de båda senaste restaureringarna reparerades de 
befintliga fönsterbågarna och nytt glas insattes där det
ta var nödvändigt. Samtliga solbänkar omfogades. 

Några förändringar av fönstren, frånsett byten av 
trasiga rutor, omtalas ej i arkivalierna efter 1758. 

Ingångar 

Huvudingången (fig l) är belägen i söder på ursprunglig 
plats (fig 8 a). Den utvändigt smala, rundbågiga porta-

Fig 14. Detalj av kyrkans södra fasad. Foto S Hallgren 1974. 

Detail of the south front of the church. 

Fig 15. Detalj av korets södra fasad. Foto S Hallgren 1974. 

Detail of the southfront of the chancel . 
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Fig 16. Långhusets ingång med järnbeslagen, medeltida dörr. Jfr fig l . Foto 1974. 

The entrance to the nave with iron-mounted, medieval door. Cffig . l. 

len har måtten 2,7 m x 1,32 m. De murade dörranslagen 16-18). 14 Höjd 2,39 m, bredd l ,23m. Den består av tre 
förenas med en tryckt rundbåge (fig 16). I den mot breda furuplankor med falsad fog, vilka sammanhålles 
kyrkorummet kraftigt skrånande dörrsmygen har som av en gradförsänkt tvärslå. Virket är något väderbläst
överliggare använts träbjälkar (fig 18). I smygens östra rat. Smidesornamentiken omges av en rektangulär ram 
mur finns en inmurad, kraftig stock med hål för låsets av bandjärn. Två breda gångjärnsband, fyra horisontel
regel. la och ett vertikalt bandjärn indelar dörrytan i rektan

Dörren är medeltida och rikt järnbeslagen (fig l, gulära fål t, vilka rymmer en nu fragmentarisk och delvis 
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Fig 17. Detalj av dörrens järnbeslag, som härrör från olika perioder av medeltiden. Foto 1974. 

Det a il of the iron mount of the door, stemming from different periods of the M id d/e Ag e s. 

omflyttad ornamentik bestående av rankor, arkader, 
parflikar, bandjärnsringar, drivna bucklor, korsformer 
mm. Några av parflikarnas skaft avslutas neråt i små 
plastiska djurhuvuden med lång tunga och nackflik. I 
högra delen, delvis över det vertikala mittbandet sitter 

ett snett, kvadratiskt ringbeslag med driven platå. 
Ringen är cirkulär med cirkulär snittprofil , två djurhu
vuden och tre vulster. Snett under ringen ett sekundärt 
(senmedeltida) låsbeslag, bestående av plan, spetsoval 
plåt, från vilken det utgår fyra parflikar med punsad 
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Fig 18. Långhusportalen från insidan. Foto P Rittsel 1978. 

The nave portalfrom the inside. 

klack vid basen. Nyckelhålet betonas av prickpunsad 
dubbelkontur. Över läsbeslaget en bevingad, tvåbent 
drake med markerad nackflik och en bakkropp, som 
övergår i en bladranka. 

Smidet är frän olika perioder. Gängjärns band , grövre 
bandjärn och Jäsbeslag är betydligt yngre än de orna
mentala inslagen, som har otvetydig romansk karaktär. 

Den ålderdomliga och rikt beslagna dörren har sys
selsatt folkfantasien och Samuel Rogberg skriver 1770 
(a a): »Eljest förtjenar här at märkas Kyrko =dörren, 
som är med all ahanda figurer beslagen , och förrnenes 
wara tagen ifrän gärden Allatorp i Tofta S. der K . (ung) 
Alle wid pass är 2493. efter Werldenes skapelse , skal 
hafwa bodt, och Jätit denna dörren, den han til sitt eget 
hus nyttjat förf<irdigas af sin Son smeden Wering eller 
Werland , som uti Wilkina saga omtalas .>> 

Pä vänstra dörrhalvan hänger tvä mättlikare: l aln 
frän 1742 samt en avbruten likare märkt l tUnna 1742. 
Läset utgörs av ett kraftigt stockläs (fig 18). 

Även korets höga och smala sydportal, höjd 175 cm, 

Fig 19. Kyrkan s sakristia från nordost. Foto 1974. 

The vestry from the north-east . 

Fig 20. sakristians fönster samt ovanför fönstret inmurat 
stenklot, enligt traditionen en kanonkula . Foto 1974. 

The window of the vestry and above the window a built-in 
stone ball, according to tradition a canon ball . 
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Fig 21. Interiör av sakristian. Foto 1974. 

Interior of the vestry. 

bredd 66 cm, bör vara ursprunglig (fig l0) . Den tryckta, 
något oregelbundna bågen tyder dock på att detta parti 
är ommurat. Smygen är utvändigt rak, invändigt kraf
tigt skrånande (fig 8 a). Inmurad tröskelsten. I östra 
muren murat bomhåL Dörren utgörs av en furudörr 
bestående av två breda plankor, invändigt samman
hållna av två tvärslåar. Utvändigt väderbiten . Järnsmi
de saknas. Invändigt försedd med två gångjärnsband. 
Den ursprungliga låsanordningen är ej bevarad. Dörren 
är nu utvändigt försedd med ett handtag, invändigt med 
en svarvad träknopp . 

Sakristia 

Till koret har i norr fogats en murad sakristia (fig 8 a, 
19) . Utskjutande grundskift saknas, vilket visar att sak
ristian ej uppförts samtidigt med koret. sakristian är 
liksom kyrkan i övrigt putsad och vitkalkad såväl ut
vändigt som invändigt. 

Rummet täcks av ett ursprungligt tunnvalv av sten. I 
murbruket syns avtryck av näver, som använts för att 
utjämna springorna mellan virket i träformen vid valv
slagningen. l valvet finns tre ventilationshål, som myn
nar under vattentaket. 

Utrymmet ovanför valvet har ursprungligen använts 
som förrådsutrymme . Vid restaureringen 1930 påträf
fades en igenmurad , rektangulär öppning i gavelröstet , 
vilken nu är markerad i den utvändiga putsen (fig 19) . 

Fig 22. Sakristians järndörr mot koret. Jfr fig 37. Foto 1974. 

The iron door of the vestry towards the chance/ . Cffig. 37. 

Vid detta tillfåll e, då takstolen ersattes av en ny, kon
staterades att denna del av kyrkan hade varit härjad av 
eld och att gavelspetsen senare blivit ommurad och 
öppningen i röstet samtidigt igensatt. 

I den norra muren märks också utvändigt strax ovan
för fönsteröppningen ett inmurat klot av sten, ca 20 cm 
i diameter (fig 20) , enligt traditionen en kanonkula. 

Sakristierummet upplyses endast av det nämnda 
fönstret i den norra muren (fig 19, 20). Öppningen är 
rektangulär med inåt starkt skrånande smyg. Fönster
båge av trä med blyinfattat glas. Fönstret är invändigt 
försett med järngaller samt lucka av järn (fig 21) . 

Golvet är lagt av breda furuplankor, kompletterade 
vid senaste restaureringen. Under detta finns ett äldre 
golv av sten. 

I murarna ses i golvhöjd två träskodda ventilations
kanaler, vilka upptogs 1796 >>til at förekomma qwafluft 
och Skrudens samt Böckernas skada af wätskor och 
förmultning >> (st prat, räk). 

Sakristian förbinds med koret genom en i muren 
upptagen öppning med tryckt rundbågsform (fig 37) 
och raka smygar. Mot sakristian har smygen rak av
slutning med överliggare av trä (fig 22). 

Dörren utgörs av en järndörr av sammannitade järn
plåtar på krysstagad ram (fig 22) . På framsidan fyrkan
tiga prydnadsbleck med fem nitar (fig 37). Smidd ring 
samt skjutlås. Dörrens höjd 220 cm, bredd 103 cm. 
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Sakristians nuvarande möblering (fig 21) utgörs av 
ett stort ekbord, fyra stolar samt förvaringsskåp och 
förvaringskis ta. 

Sakristians ålder kan ej avgöras med säkerhet. De 
dekorativa målningarna av renässanskaraktär runt 
dörröppningen mot koret visar dock att den uppförts 
senast omkring 1600. Sannolikt har den tillkommit 
redan under senare delen av medeltiden (jfr nedan) . 

Vapenhus 

Vapenhuset (fig 6, 8 a) ä r uppfört av liggande, hakknu
tat timmer på en låg stengrund. Utskjutande gavelrös
te, klätt med spån. Rödtjärade väggar, gavelröste , tak 
och vindskidor tjärade . Portalen är svagt rundbågig och 
försedd med omfattning av bräder. Framför ingången 
en trapphäll med inhugget kors. Dörr av fyra furubrä
der med två tvärslåar. Smidd nyckelskylt samt handtag 
med klinka. Stocklås . 

Takstolen förnyades vid restaureringen 1930, då va
penhuset monterades ner och syllarna ersattes med 
nya. En förändring av takstolen skedde även i samband 
med 1960-talets restaurering, då det nuvarande brutna 
innertaket tillkom. Golv av stenflis i sand , inlagt vid 
samma restaurering. 

Vapenhuset omtalas i räkenskaperna 1689, då det 
reparerades och blev »uphögdt medh Eekesyller och 
Eekeklofwar>>. Hur pass gammalt det var vid denna tid 
kan ej avgöras (jfr nedan). Ett litet vapenhus eller vind
fång uppfördes 1769 framför koringången (fig 26, se 
nedan), men är nu rivet. 

Interiör 

Kyrkorummets interiör (fig 23, 24) är fränsett det plana 
innertaket och läktaren oförändrad sedan kyrkan över
gavs 1880 och präglas av en för området typisk barock
inredning från 1600- och 1700-talen med ursprunglig 
bemälning. Lösa inventarier som dopfunt och ljusred
skap har dock överförts till den nya kyrkan. 

l samband med restaureringen 1930 ersattes de välv
da trätaken från 1820 i kor och långhus med de nuva
rande plana innertaken, målade i turkosblått. Vid den 
fö ljande restaureringen under 1960-talet sänktes och 
minskades läktaren, vilken likaså tillkommit i samband 
med det tidiga 1800-talets reparationer. Samtidigt fram
togs väggarnas målade utsmyckning, som härrör från 
fyra olika perioder från 1200-talet och till mitten av 
1700-talet. De olika målningslagren täcker delvis var
andra och har framtagits för att illustnua byggnadens 
historia. 

Golvet är lagt av kalkstensplattor i gängarna och i 
korets mittparti samt i övriga delar av stenflis i sand (fig 
8 a). Under en av de stora hällarna i långhusets västra 
del finns en murad grav för general Johan Stenflycht, 
död 1758. 15 Graven är nu igenfylld. I övrigt saknas helt 
adliga gravar och gravminnen. 

Kyrkan används för enstaka gudstjänster under 
sommaren. Elektrisk belysning har dock ej installerats. 
Vid behov av uppvärmning används en elektrisk radia
tor. 



24 VEDERSLÖYS GAMLA KYRKA 

Byggnadshistoria 
Kyrkan under medeltiden 

Själva kyrkobyggnaden har till största delen bevarat 
sin medeltida karaktär. Korets och länghusets plan 
skiljer sig endast beträffande länghusets längd frän den 
ursprungliga grundplanen. Genom de ovan nämnda 
skarvarna i länghusmurarna framgår att långhuset haft 
en invändig längd av ca Il m och en utvändig längd av 
ca 13 ,5 m (fig 25). Murarnas höjd är ursprunglig. Tak
vinkeln har dock, som man kan se av det med träpanel 
förhöjda partiet pä korets gavelröste , varit något läng
re. 

I n gångarna är närmast oförändrade och i långhusets 
sydportal äterstår även den medeltida, rikt järnbeslag
na dörren . Koret upplystes liksom nu av tvä fönster. 
Av dessa är altarväggens fönster intakt medan sydväg
gens fönster ersatts av ett större . Ovanför detta åter
står dock den övre delen av den ursprungliga föns

teröppningen (fig 15) . Bredden, 70 cm, överensstäm
mer med det östra fönstrets och båda öppningarna 
tycks ha haft samma storlek och utformning. Även 
långhusets ursprungliga fönsteröppning i sydmuren har 
bevarats. Denna är liksom korets sydfönster högt belä
gen och har samma storlek som korfönstren. Dager
öppningen är dock här placerad mitt i muren och den 
yttre smygen är därigenom inte sä kraftigt skränande 
(fig 32). N ägo n mots varande fönsteröppning i den nor
ra muren har inte kunnat konstateras och länghuset 
tycks ursprungligen endast ha haft sydfönstret som 
ljuskälla . 

I interiören äterstår den smala triumfbågen mellan 
kor och långhus. Det murade stenaltaret , som är place
rat strax framför den östra korväggen (se nedan) , är 
sannolikt ursprungligt. A v de sidoaltaren, vilka bör ha 



BYGGNADSHISTORIA 25 

Fig 23-24. Interiörer mot öster och väster. Foto 1974. 

Interiors Iaoking east, and west. 

funnits i länghuset på vardera sidan om triumfbågen , 
finns däremot inga rester. Kyrkorummets takhöjd är 
ursprunglig och innertaket utgjordes sannolikt av ett 
plant trätak liksom det nuvarande . 

Kyrkorummet smyckades redan tidigt med väggmål
ningar. I triumfbågen ha r framtagits en senromansk 
utsm yckning (fig 29-3 1) och medeltida målningar har 
också konstaterats under de senare målningarna i koret 
och på triumfbågsväggen (se nedan). 

Av de medeltida inventarierna äterstår endast dop
funten (fig 72) , en s k fabeldjursfunt frän omkring 1200. 

Vederslövs kyrka överensstämmer såväl till sin plan
form med rakt avslutat kor som till storleken med den 
likaså som ödekyrka bevarade gamla kyrkan i Jät i 
södra delen av häradet. 16 Även byggnadstekniken med 
utskjutande, synligt grundskift och omsorgsfulla hörn
kedjor och omfattningar överensstämmer. Båda kyr
korna har en för de romanska landskyrkorna i området 

ordinär utformning. Här förekommer under den ro
manska kyrkobyggnadsperioden , som tycks ha om
fattat slutet av 1100-talet till slutet av 1200-talet såväl 
kyrkor med rak koravslutning som absidkyrkorY 
Någon mera exakt datering av byggnaderna är svär 
att göra. Träprov, som tagits frän bl a hammarband och 
takstol i Vederslövs kyrka, har vid en dendrokrono
logisk analys hittills ej kunnat ges en fast datering. 18 

De bevarade målningarna i kyrkans triumfbåge kan 
emellertid stilmässigt karakteriseras som senromanska 
och bör tillhöra mitten eller senare delen av 1200
talet, vilket ger en främre tidsgräns för byggnadens 
tillkomst. 

Att koret försetts med en huggen och dekorerad 
hörnsten visar att man haft tillgäng till en stenhuggare, 
som varit utbildad även för dekorativa uppgifter, och 
det är därför förvänande att man ej ägnat också porta
lerna större omsorg. Dekorativa byggnadsdetaljer är 
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Fig 25 a-b. Kyrkans medeltida plan och 
sydfasad , l :200. M Ullen 1980, ritad av 
G Wiren. 

The medieval plan and south front of 
the church , l: 200. 

emellertid ovanliga i det småländska området och såväl 
lejonstenen som den korsprydda stenen i långhusets 
nordvästra hörn saknar direkta motsvarigheter. I flera 
a v de romanska kyrkorna i trakten har dock ingått 
ornerade granitkvadrar med ristad , yttäckande dekor. '9 

Mönstrade kvadrar förekommer i de jylländska granit
kyrkorna, och det är troligt att denna tradition i det 
sydsmåländska området hänger samman med influen
ser från Danmark.-20 

Att kyrkan i Vederslöv intagit e n särställning visas 
av triumfbågens utsmyckning, där det på den norra 
sidan återges en biskop med e n kyrkamodell i handen 
(fig 29). Bilden visar ej en helgonbiskop utan måste 

tolkas som en s k donatorsbild , sannolikt av stiftets 
biskop (jfr nedan). Kyrkornodellen anger att biskopen 
medverkat vid målningarnas och sannolikt också 
kyrkans tillkomst. 

Vederslövs socken var tidigt bebyggd (se ovan) och 
närheten till stiftsstaden innebär att kristnandet bör ha 
skett tidigt. Den nuvarande ödekyrkan är alltså ej 
socknens första kyrka utan har ersatt en äldre träkyr
ka, efter vilken dock inga spår återstår. Närheten till 
Växjö bör också ha gjort socknen eftertraktad av bis
kopsbordet och donatorsbilden tyder på att biskopen 
vid denna tid hade egna intressen i socknen. Vi vet 
också att socknen under nyare tid , från 1500-talet och 



till 1870, var prebendesocken för präs ter anknutna till 
domkapitlet. 

Några förändringar av kyrkobyggnaden t ycks ej ha 
skett under de följande å rhundradena av medeltiden , 
frånsett en tillbyggnad av en sakri stia i norr. Sakristian 
har samma typ av tunnvalv och förrådsutrymme på 
vinden som den bevarade sakri stian vid Sjösås gamla 
kyrka från senare delen av medeltiden .2 1 

Senare förändringar och tillbyggnader 

Kyrka ns räkenskaper är bevarade frå n och med 1682. 
Detta å r dekorerade Gudmund målare kyrkan >> innan 
och utha n >> med de målningar som nu åter är synliga 
(fig 23 , 32; se nedan). Redan tidigare hade dock en 
modernisering skett av kyrkans målade utsmyckning. 
U nder slutet av 1500-talet eller o mkring 1600 kalkades 
de medeltida målningarna över och e rsattes av en 
ornamental målning i renässansstil runt omkring och i 
sakri stieporta len och korets och långhusets sydfönster 
(se nedan Målningar) . Vid denna tid hade långhuset på 
vanligt sätt erhållit ett nytt fönster , ett s k predikstols
fönster, i det sydöstra hörnet (fig 34). 

Före 1682 har också det nu varande vape nhuset av 
trä framför sydportalen tillkommit. 1689 va r det redan 
så pass gammalt att man behövde ersätta sylla rna med 
nya (räk , jfr ovan). 1769 beslöts >>at et Bislag e lle r Kur 
giöres utan för lilla Kyrkodören >> (s t prot). Detta lilla 
vapenhus å te rges av såväl Mandelgren22 som Ihrfors 
(fig 26) . 

Först vid 1700-tale ts mitt genomfördes en modernise
ring av byggnaden. Vid syn den l december 1744 kon
staterades , att kyrka ns väst ra gave l samt till stötande 
delar av sid omura rna måste rivas, kyrkorummet vidgas 
och fön stren göras större . Denna omfattande repara
tion och fö rändring av kyrkan började planeras 1755. 
På socke nstämman i september meddelade kyrkoher
de n att ha n hittill s ej hade kunnat >> Uptinga någon 
Murmästa re som kunde påtaga sig at förbättra e l. för
ändra Wästra Kyrko-Gafwelen , .. . me n föreslog , a t 
öfverta la den wid Wexiö kloeke-torn warande Mur 
Mästaren at bes iktiga samme gafwe l och utröna på 
hwad sätt den samma bäst kunde omlagas och 
hie lpas >> . l december 1756 beslutade man >> at twenne 
stockar af hwarje he lgård framkiöres at upbygga ett hus 
till Kyrkans materia liers förwarande e l. Kyrkjobod .>> 
De byggnadsmaterial som skull e levereras av de olika 
gårdarna utgj ordes i denna omgång av sand , le ra och 
sten . l januari 1757 beslöts om hämtning av den kalk , 
som beställts i Fröde ryd och >> hwitkalk» från Karl s
hamn . Somma ren 1757 uppfördes materia lboden. I de
cember >> på mintes, det hwar gård ha r at framskaffa til 
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förestående kyrko-reparation l Timmerstäc k af 16 al
nars längd til kyrkotakels tilökning e. behof, samt l 
pihlträ af 20 a lnars längd , hwilka trä nu i wintertiden i 
tida framskaffas >> . 

Ombyggnaden utfördes under sommaren 1758. Vid 
ommurningen av den västra muren , som tydligen ska
da ts genom sättningar i grunden , framför allt i det 
nordvästra hörnet , förlängdes långhuset med 2,5 m (fig 
8 a). I det nya partiet ingick i varde ra långmuren en stor 
fönsteröppning samt i den västra muren ett läkta rföns
ter. En fön steröppning av samma storlek och form som 
de båda nya upptogs också längre mot öster i den norra 
muren och även predikstol sfönstret och korets syd
fön ster ersattes av motsvarande nya fön ster. Därmed 
hade fön steröppningarna fått sin nuvarande placering 
och storlek. 

Genom dessa förändringar stympades den målade 
utsmyc kninge n från 1682 . År 1767 tecknades kontrakt 
med målaren Luthman i Växjö om ommålning av kyr
korummet , vi lket bl a innebar att väggarna vitkalkades 
och en ny, tid stypisk utsmyck ning i form av målade 
draperier tillkom runt fönsteröppningarn a (fig 34). Året 
dessförinnan hade Pehr Hörberg dekorerat läktarbarri
ären med >> a postlabilder >> (fig 52). Under 1700-ta let an
skaffades också den nuvarande a lta ruppsatsen och 
predikstolen och bänkinredningen komplette rades och 
ommålades. 

E n ny mode rni sering av kyrkan genomfördes åren 
omkring 1820. På socke nstämma 1818 beslöts att »Som 
taket i kyrkan befinnes vara ganska bri stfälligt och 
vidare rep. derpå skulle vara utan ändamål, beslutades 
att ett nytt ta k skulle insättas uti hvälfd form och så 
myc ket af det gamla , nu vara nde taket dervid begag
nas , som dertill kan anses tjen ligt. » Takarbetet , som 
också innebar förändring a v ta kstolarna över kor och 
långhu s, utfördes 1819-20. 1820 fö rsågs också kyrko
rummet med e n större västläktare med fram springande 
mittparti , varvid Hörbergs målninga r gick förlorade . 
1822 vitkalkades murarna på nytt och Luthmans drape
rimålninga r doldes. 

Kyrkan utdöms 

Vid denna tid diskuterades även mera omfattande för
ändringar av kyrkan som igensättning av sydportalen , 
vilken skulle ersättas av en västingång, och ytterligare 
förstoring av fön stren. Från och med år 1828 avsattes 
också å rlige n bidrag från försa mlingen till ombyggnad 
av kyrkan. 1846 påpekades att fö rsamlinge n »måste 
vara betänkt , att förr e ller senare nyb ygga sin förfalln a 
och trånga kyrka » (st prot) . Reparatio ner skulle d ärför 
endast ske i nödfa ll. Genom di skussioner om samman-
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byggnad med Dänningelanda församling, något som 
den lilla annexförsamlingen i det längsta motsatte sig, 
fördröjdes nybyggnadsplanerna och grunden till den 
nya kyrkan påbörjades först 1878 (se Nya kyrkan). 
Folkmängden i församlingen utgjordes år 1877 av l 439 
personer. 

I samband med biskopsvisitationen av pastoratet i 
juli 1877 gav vice pastorn Alfred Lönngren23 i sin äm
betsberättelse en skildring av den enligt hans mening 
svårt förfallna kyrkobyggnaden och församlingens lik
giltighet inför tillståndet. Redogörelsen inleds med citat 
från Esaias Tegners visitationstal i Pjätteryd 1830 och 
det framgår tydligt hur aktuella biskopens ideal och 

Fig 26. Vederslövs 
gamla kyrka , av
tecknad av E Ihrfors 
1889 i Smolandia 
Sacra. ATA . Foto 
ATA. 

Vederslöv Old 
Church, drawn hy 
E Ihrfors, 1889, in 
Smolandia Sacra. 

formuleringar var ännu flera decennier efter hans 
död. 24 

>>Wederslöfs kyrkas ålder kan icke bestämmas, är ej 
heller veterligen någon kunnig . Finge man af hennes 
betänkligt dåliga skick sluta till hennes ålder, skulle 
hon troligen vara den äldsta i stiftet, den aldraminsta 
omkrets tagen i beräkning. Med blicken på denna kyr
ka erindras man lättedigen om hvad en framliden bis
kop och visitator uti detta stiftet en gång yttrade uti sitt 
tal till en församling i Sunnerbo (Tegner till Pjetteryds 
sockneboar 17l 10 1830), och torde en del deraf äfven 
här kunna tillämpas. Han liknade sockenkyrkan vid 'en 
giribuk, som svälter ihjäl på sina skatter' och fann sig 
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föranl å ten att komparativterindra om , huruledes till o. 
m. hedningarnas tempel , ännu i sitt grus var ett förem ål 
för åskåda mes beundran, han beklagade att 'bofällighe
ten , skröpligheten , upplösningen måste nedtryc ka sin
net och förlama dess vingar, just när det som bäst 
behöfver upplyfta sig och taga sin flygt till Gud. ' 
Denna kyrkas till yttersta grad eländiga till stånd , såväl 
beträffande murar , hvilka luta till fall , som ta k och 
innanrede , hvilket a llt är moss belupet , uppruttnadt 
samt erbjudande med sin svamp och mögel en vidrig 
syn för ögat , tyder på en likgiltighet för byggnadens 
underhålla nde, som är i högsta måtto tadelvärd och 
endast kan hafva si n , jag tvekar nästan nedskrifva, 
ursäkt , om sådan nödvändigt skall framtvingas, deruti , 
att fråga seda n längre tid tillbaka rört sig inom pastora 
tet än om gemensam, än om enskild kyrkobyggnad. 
Några reparationer för upplyftandel af denna s. k. kyr
kas bedrötliga såväl ut- som invertes utseende äro mig 
icke bekanta, ehuruväl 6 å 7 golfplankor i sakri stian 
synas vara frän en sednare datum. Tvenne vapenhus af 
trä, kyrkans yttertakjemte sakristian såväl till yttertak 
som golf äro tillika med bänkinredningen de delar, som 
minst hafva motstätt tidens gnagande tand och torde 
kunna hafva utan förlust utsynts för en mansålder se
da n . Kyrkan , öfvera llt fuktig och osund kan sålunda 
icke innesluta a rkiv eller dokumenter af de n a ldramin
sta vigtiga natur ej ens åtta dagar utan a tt dessa skulle 
vara till upplösning genomfuktade. sakristian är året 
om skum och höst och vinter och vår vid nederbörd 
lida nde af takdropp. Mänga ä ldre församlingsmedlem
mar afhålla sig af dessa skäl och derföre a tt de icke 
kunna läsa i bok vintertiden från templet och synas 
allenast några klara sommarsabbatsdagar. Kompetent 
person för kyrka ns bedöma nde till hennes värde har 
derföre yttrat, att hvad af henne , som möjligtvi s skulle 
kunna användas icke förtjänar nedtagningskostnaden. I 
förh ållande till folkm ängden torde hon vara hälften för 
liten för att bekvämt kunna herbergera densamma, 
helst som naturligtvi s de fles ta kyrkobesökare åtmins
tone i Guds hus vilja befinna sig i ljuset och icke i 
mörkret för sina a nda ktsböckers användande . Af ofvan 
anförda skäl förmodligen har det icke aktats nödigt a tt 
brandförsäkra kyrkan. Några brandstegar finnas, föga 
användbara. Orgelverk har fordomtima traktera ts men 
blef för några tiotal af är sedan försåldt till den högst
bjudande , och har sedan dess kyrkosången ledts af 
klockaren , men förfallit åtskilligt. För närvarande be
gagnas en kammarorgel, hvilken musik långtifrån fyller 
behofvet för sängens ledning, men anses bättre än in
gen . ... Hela platsen, ehuru af naturen ganska täck, 
liggande nära sjö och trädbevuxen , talar sålunda icke , 

nej ropar öfverljudt genom kyrkans, stapelns, ringmu
rens m. m . superl ativa förfall om uraktlåtenhet och 
försummel se. » 

Kyrkans kulturhi stori ska värde hade påpekats vid 
flera tillfållen under 1800-ta let. l professor C G Bru
nius' publicerade Konstanteckningar under en resa är 
1849, ägnas ett avs nitt åt Veders lövs medeltida kyr
ka ,25 och kyrka n besöktes också såsom nämnts vid två 
tillfållen av Nils Månsson Mandelgren . Vid Mandel
grens sista besök 1872, lovades beträffande den gamla 
dopfunten , att de n >> snart skulle komma till museum i 
Wexjö , och när kyrkan skulle rifvas skulle man taga 
vara på både målning, sten och sättet hur kyrkan är 
murad >> . 

Den 8 mars 1880, då den nya kyrkan närmade sig 
sin fullbordan, anhöll församlingen hos K Maj t och 
Vitterhetsakademien om att få försälja och riva de 
gamla kyrkorna i Dänningelanda och i Vederslöv. 
Ärendet behandlades av Vitterhetsakademien den 30 
mars . Beträffande Dänningelanda kyrka ansåg man 
inget hinder föreligga för kyrkans rivning. Vederslövs 
gamla kyrka borde däremot bevaras. 

Kyrkan iståndsätts på nytt 


Redan på 1890-talet märks också en förändrad in

ställning i församlingen till den gamla kyrkan. Vid prost

visitationen 1894 antecknades: >> Hvad den gamla kyr

kan , som nu icke mer begagnas, sedan den nya blifvit 

invigd , angår, ansåg flertalet af de närvarande , att den 

bör underhällas och således aktas för förstöring. >> I 
Ämbetsberättelsen skrev vid samma tillfälle kyrko
herde S J Norrlin :26 >> Wederslöfs gamla kyrka qvarstär, 
fast i ett mycket bofälligt skick. Altare och predikstol, 
med vackra skulpturarbeten frän 1700-talet, borde räd
das undan förstörel sen , ty skola de qvarstå i den fukti
ga nästan taklösa kyrkan , blifva de snart helt och hållet 
förderfvade. >> Vid bi skopsvi sitationen 1904 påpekade 
biskop Lindström att altarprydnaden och predikstolen 
frän gamla kyrkan förtjänade att restaureras och >> blifva 
till värdefull prydnad >> i den nya kyrkan. Nytt tak bor
de också påläggas för a tt skydda den gamla kyrkan . 

År 1922 anmälde kyrkoherde Norrlin till Vitterhets
akademien att ödekyrkan >> snart går sin undergång till 
mötes , om icke inom allra närmaste tiden några åtgär
der för dess bevarande vidtagas.... Nu är taket så 
dåligt, att vattnet strömmar in och hotar att fördärva 
allt, och fönstren falla ur sina ramar. >> Församlingen 
hade dock ej möjlighet att a vhjälpa bristerna. >>Weders 
löf är nämligen en liten och fattig kommun, bestående 
uteslutande av mindre jordbrukare, och utan någon 
industri , och på grund av stora kostnader för skolbygg
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Fig 27-28. Exteriör mot söder efter restaureringen 1930 samt interiör. Foto S Wahlgren. ATA. 

Exterior look i ng south after the restoration in /930, and interior. 
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naden och fattigvård m. m. ha skatterna blivit ganska 
betungande, så att några utgifter för den gamla kyrkans 
reparation kan den icke åtaga sig.>> 

Kyrkan inspekterades av Sven Erandel vid riksan
tikvarieämbetet , som utarbetade en kortfattad beskriv
ning samt >>program till densammas skyddande mot 
omedelbar förstörelse>>. 1927 gavs arkitekt Paul Bo
berg, Växjö, i uppdrag att göra uppmätningar av kyr
kan samt fullständigt förslag till yttre och inre restaure
ring. Förslag till utvändig restaurering förelåg i oktober 
1929. Kostnaden beräknades till l O 250 kr. Till denna 
skulle församlingen bidraga med 4 500 kr medan ett 
bidrag på 3 000 kr utlovades från staten. A v de före
slagna åtgärderna utfördes 1930 omtäckning av samtli
ga takfall med ekspån, lagning av de spånklädda gavel
röstena, komplettering av vindskidor, takstol över sak
ristian , byte av vapenhusets syllar samt ny takstol i 
vapenhuset. Vidare utfördes uppriktning av takstolar
na över långhus och kor samt inläggning av nya tak
bjälkar och nya, plana innertak (jfr ovan). Med hjälp av 
ytterligare insamlade medel och bidrag från staten ut
fördes lagning av den utvändiga putsen, omfogning av 
solbänkar, framtagning av den i rött målade rankorna
mentiken samt reparationer av fönster och dörrar. 

Åtgärder beträffande interiören fick däremot vänta. 
1956 utfördes en undersökning ifråga om exteriörens 
och interiörens tillstånd av konservator Sven Wahlgren 
och förslag till framtagning av kalkmålningar och kon
servering av äldre inventarier utarbetades . I september 
samma år förelåg ett förslag till ny restaurering av 
kyrkan av arkitekt Tore Virke . Först 1967 var dock 
dessa konserverings- och restaureringsarbeten, som ut
fördes i etapper, avslutade. 
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De utvändiga arbetena innebar omtjärning av tak, 
gavelrösten och det timrade vapenhuset. Vidare bort
knackades putsen på yttermurarna från markytan och 
upp till 40-50 cm för att stoppa fukt- och insektsan
grepp och stenarna omfogades. Solbänkarnaomfogades 
med vattentätt bruk och i samband därmed justerades 
fönstren och en ventilationsspringa om ca l ,5 cm upp
hyvlades i bågarnas underkant. Beträffande vapenhu
set förändrades takstolen från 1930 så att ett brutet 
innertak kunde inläggas och golvet belades med sten
plattor i sand. I själva kyrkorummet ersattes den stora 
läktaren från 1820 (jfr nedan) med en lägre och mindre 
läktare. Golven i bänkkvarteren, som bestod av bräder 
lagda löst på fyllning av sågspån och träavfall, borttogs 
och det underliggande stengolvet framtogs och omla
des delvis. Samtidigt uppriktades bänkinredningen. 
Bänkarnas målade delar liksom övrig målad träinred
ning behandlades av konservator Sven Wahlgren , 
vilken även framtog de överkalkade väggmålningarna 
i kor och långhus (se nedan). 

I samband med golvarbetena sållades fyllningslagren 
och en stor mängd lösfynd tillvaratogs. Bland dessa 
märks 371 mynt, vilka nu förvaras i Smålands museum, 
Växjö. Av mynten utgörs endast 3 stycken av medelti
da mynt medan huvuddelen i övrigt består av svenska 
mynt från 1600- och 1700-talen. 27 Medeltidsmynten ut
görs av: l. Witten före 1379. Präglad i Stralsund. - 2. 
Brakteat med krönt tjurhuvud inom strålring. 1300-ta
lets slut. Präglad i Mecklenburg. - 3. Örtug (go te) ca 
1420-1440/50. Präglad i Visby. 

http:1700-talen.27
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Fig 29-30. Stiftarbild i triumfbågens norra del visande biskop med kyrkomodell samt Abrahams sköte , 
triumfbågens södra del. 1200-talets senare del. Foto 1974. 

Picture offounder in the north part of the triumpha/ are h showinga bishop with a church mode/ and, 
in the south part, Abraham' s Bosom . 

Målningar 
År 1822 vitkalkades kyrkan helt invändigt och därmed kalken målningar från 1600t. öfverkalkade som lätt 
doldes även de draperimålningar som tillkommit 1767 kunna fås i dagen med lite besvär af knackning . >> De 
(jfr ovan). Då Nils Månsson Mandelgren besökte kyr tunna kalklagren hade då börjat falla av och blotta även 
kan 1872, antecknade han: »Uti kyrkan fanns under en äldre utsmyckning. I samband med restaureringen 
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1930 framtog konservator Sven Wahlgren en utvändig 
utsmyckning från 1682. Beträffande interiören före
slogs av riksantikvarieämbetet, att så snart medel fanns 
skulle också de målningar, som fanns här från olika 
tider, friläggas för att belysa byggnadens historia. En 
första undersökning av kalkmålningarna företogs 1956 
av konservator Sven Wahlgren. Friläggning och kon
servering av målningarna , som visade sig vara från fyra 
olika perioder , slutfördes först 1967. 28 

Medeltida målningar 

Medeltida målningar konstaterades såväl i koret som i 
triumfbågen och på triumfbågsväggen . Av dessa frila
des endast målningarna i triumfbågen , som ej täcktes 
av senare dekorationer, medan man i övrigt prioritera
de de yngre utsmyckningarna med tanke på kyrko

rummets karaktär. 
Målningen i triumfbågen 29 _, .utgörs av två mycket 

fragmentariska , stående figurer (fig 29-31 ). Av de båda 
stora figurerna, som är ca 170 cm höga och har fyllt 
hela ytan i triumfbågen ovanför vederlagen, ser man nu 

endast delar av själva undermålningen och vissa tunna, 

rödbruna konturer. Målningen är utförd på en slät, 
gråvit puts , som armerats med nöthår. Samma puts 
förekommer också i koret och på triumfbågsväggen .:w 

A v fårgen återstår endast en mörknad rödbrun ny ans i 
bakgrunden och något rödbrunt och gulbrunt i dräkter
na , där man på vissa ställen också kan urskilja det 
eleganta veckfallet, som är tecknat med tunna , vita 

penseldrag. Bildfälten bör ha inramats av en smal ram 
och även varit åtskilda i bågmitten. 

Gestalten på den norra sidan (fig 29) kan identifieras 
som en biskop i full ornat. Den höga mitran med spet

sen mitt fram och utvikta nackband syns tydligt liksom 
den nedre delen av kräklans skaft. Till de kyrkliga 
värdighetstecknen hör också det handlin, manipulus, 

som hänger ner från den vänstra handleden . A v bisko
pens dräkt kan man i övrigt ana sig till att han bär en 

fotsid alba med snäva ärmar och över den möjligen en 
dalmatica - konturen till en horisontal bård syns över 

det högra benet - samt amictus och en vid, klockfor
mad mässhake. l den vänstra handen bär han ett stort 
föremål, utformad som en modell av en rektangulär 
byggnad med trekantig gavel med vindskidor , som av
slutas med drakhuvudsliknande ornament. Även några 

fönstermarkeringar kan urskiljas. Den spetsiga gaveln 
kröns av ett stort kors och byggnaden är alltså en 
kyrka . 

Gestalten i den södra delen av bågen (fig 31) utgörs 

av Abraham med de saligas själar. Man kan urskilja ett 
skäggigt manshuvud omgivet av gloria och man ser 

3-805662 Vederslövs och Dänningelanda 

Fig 3!. Detalj a v fotot fig 20 med itecknade konturer. 

Detail of the photo offig. 29 with drawn outlines. 

också själva konturerna till den duk, som Abraham 

håller framför sig med båda händerna , och ur vilken 
flera små huvuden tittar fram . 

De framtagna målningarna är trots sitt ytterst frag

mentariska skick speciellt intressanta, nämligen genom 

motivvalet. Att heliga biskopar avbildas i koret eller i 

triumfbågen är vanligt under romansk tid , men den i 
Vederslöv avbildade biskopen saknar gloria, vilket ger 
honom en bestämd funktion. Han är ingen helgonbis
kop och den kyrkamodell som han bär fram visar också 
tydligt att han måste betraktas som en donator eller s k 
stiftare . 

Målningarna kan allmänt karakteriseras som roman
ska, men mitrans form och den ikonografiska utform
ningen av motivet Abrahams sköte för dem till slutet av 

denna stilperiod . Man kan också urskilja att Abraham 
avbildas stående i en mycket markerad kontrapost
ställning med den smala vänsterfoten elegant utvikt åt 

sidan och dräktens nederdel fladdrande i rika veck, ett 
stildrag som hör samman med det senromanska måle
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riet. En stilistisk datering pekar därmed på en tillkomst
tid först under 1200-talets mitt eller senare del. 

Att biskopen bär fram en kyrkamodell tyder på att 
han inte endast ha r samband med målningarnas utan 
också med kyrkobyggnadens tillkomst. Detta innebär 
att biskopen måste ha haft en speciell anknytning till 
socknen. Växjökyrkans arkiv från medeltiden har 
emellertid gått förlorat och vi vet därför inte i vilken 
relation Växjöbiskopa rna stod till Vederslövs socken 
vid denna tid Ufr ovan). Biskopslängden för 1200-talet 
är också osäker. Vid den aktuella tiden omnämns Gre
gorius, biskop på 1240-talet, Forcundus, vilken tillhör 
1250-talet , samt Ascerus (Ascer), som omtalas under 
1260- 1280-talet.31 

stiftarbilden var avsedd att vara en ståtlig represen
tationsbild , som inför Gud och människor skulle vittna 
om biskopens insats. Genom valet av pendangbild , pa
radissymbolen Abrahams sköte , får den dock även en 
lärornässig innebörd. Den stora biskopsbilden var för 
betrakta ren , liksom de ofta förekommande bilderna av 
helgonbiskoparna , en påminnelse om biskopsämbetets 
och Kyrkans makt. E ndast med biskopen som vägvisa
re och genom Kyrkan kunde människan nå det yttersta 
målet , vilan i Abrahams sköte i det himmelska pa radi
set. 

Renässansmålningar 

Under slutet av 1500-talet eller omkring 1600 fick kyr
korummet en ny utsmyckning i form av dekorations
målningar i renässansstil i anslutning till fönster och 
ingångar. Runt ingången till sakristian har framtagits en 
i rödbrunt målad omfattning krönt av en trekantsgavel 
med Kri sti monogram i form av IHS i gavelfältet (fig 
37) samt i dörrsmygen beslagsornamentik med inkom
ponerade blad och frukter. Fragment av en motsvaran
de trekantsgavel återstår på det senare förstorade söd
ra korfönstrets och det s k predikstolsfönstrets platser 
(fig 34). Runt det bevarade sydfönstret i långhuset har 
däremot omfattningen målats som tegelimitation (fig 
34). I fönstersmygens nedre delar återstår här beslags
ornamentik av liknande slag som i sakristieportalen. 

1682 års målningar 

Kyrkans äldsta räkenskapsnotis, nedskriven 1682, 
uppger: » Uthgifwit till konstrijk Gudmundh Målare, 
som mälte Wederslöfz kyrkia , innan och uthan, iämpte 
predikstolen . . . 18: Dr. >> 

Den utvändiga målningen utgörs av en i rött målad 
fris under takfoten samt omfattning runt långhusets lilla 
sydfönster och rankdekor i fönstersmygen (fig 32). En 

Fig 32. Länghusets ursprungliga sydfönster samt mälact dekor 
frän 1682 av G Rosenlund. Foto 1974. 

The original south window of the nave and painled decora
tionfrom 1682 by G Rosen/und. 

motsvarande dekor har troligen funnits också i anslut
ning till det s k predikstolsfönstret och korets ursprung
liga sydfönster. Någon dekor återstår dock ej vid ko
rets östfönster eller sakristiefönstret. 

Frisen , som består av en akantusranka, inramad av 
bårder med små spetsbågar och klöverblad, är nu på 
vissa ställen mycket otydlig. Dekoren löper under hela 
takfoten och avbrotten på de norra och södra långhus
murarna vid skarven mot tillbyggnaden i väster fram
träde r tydligt. 

Utvändig dekor av detta slag var mycket allmän i 
Småland och även domkyrkan i Växjö hade 1607 blivit 
prydd med >> lövverk >>. Motsvarande friser har bl a be
varats i mer eller mindre fragmentariskt skick i Sjösås, 
Dädesjö, Bergunda , Åseda och Jät. 32 

I korportalens dörrsmyg konstaterades också en 
kvade rmålning i blågrått och rött , vilken dock numera 
ej går att urskilja .3:3 

Den invändiga utsmyckningen, som framtagits i sin 
helhet i långhuset (fig 23, 24) är här relativt välbevarad 
medan den i koret endast är fragmentarisk. Målningar
na utgörs av en rik , stiliserad växtdekor utan figurati va 
inslag i färgerna rött, ockra, grått och svart. Ornamen
ten i ockra har röda konturer , de gråa däremot svarta. 
Avbrottet vid skarven mot långhusets förlängning 
framträder tydligt. 

http:1260-1280-talet.31
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Fig 33. Långhusets nordöstra del med målningar från 1682. Foto S Wahlgren 1967. A TA. 

The north-eastern part of the nav e with paintings from /682. 
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Fig 34. Långhusets södra innervägg med fragmentariska mål Fig 35. Detalj av målningarna från 1682. Foto. 1974. 
ningar från slutet av 1500-talet och 1682 samt draperimål

Detail of wnamentationfrom 1682 . 
ning från 1768. Foto 1974. 

The south interior wall ofthe nave withfragmentary paintings 
from the end of the 16th century and 1682. The drapery pain
ting from 1768. 

t ' 

EIS~ EI D~ 



MÅLNINGAR 37 

Exteriörens fris äterkommer i något varierad form 
som krönbård. De karakteristiska treklöverbladen 
äterkommer också som inramning runt triumfbågen 
och vid sydportalen. Väggarnas breda mittfält innehål
ler stora blom- och fruktkompositioner medan slutbår
den utgörs av ett smalt band , prytt med en bladranka 
och uppstickande spetsar och runda knoppar . Mittfäl
tets komposition består i långhuset av små urnor med 
yviga buketter av stiliserade blommor och kvistar med 
frukter samt ovanför dessa stora , runda buketter av 
blommor och frukter (fig 35, 36). I koret har den lägre 
vägghöjden uteslutit de runda buketterna. 

På den norra väggen i långhuset, där dekoren är bäst 
bevarad, återstår två urnor och två runda buketter 
samt fragment av ytterligare tre urnor med buketter. 
Fragment ovanför och öster om det senare upptagna 
fönstret visar att frisen innehållit ytterligare en urna 
och en eller två buketter. Ovanför var och en a v dessa 
kompositioner har målats olika initialer i svart. Initia
lerna bör ange de personer inom socknen, som bidragit 
till kostnaderna. De bevarade initialerna utgörs här 
från väster räknat i den nedre raden av: EIS. ElD.; 
PIS. KMD. PIS. KND.; S . D.; MPS . HD. MIS. och i 
den övre PIS. KND. KND.; EIS. liD. ; HLS. De initi
aler som slutar på S anger män med sonnamn, de som 
slutar på D kvinnor med dotter-namn (t ex Erik lon
Son, Elin IonsDotter). På den södra långväggen åter
står endast den övre delen av en urnkomposition med 
initialerna OMS. MID. och en bukett med initialerna 
MES. MOS. 

På triumfbågsväggen ses en urnkomposition norr om 
bågöppningen och upptill en bukett på vardera sidan 
samt en inskriftskartusch mitt över bågen. A v donators
initialer aterstår endast ett M längst till vänster om 
urnans bukett. Inskriftskartuschens i svart målade text 
är nu mycket fragmentarisk och därigenom omöjlig att 
tyda. Den inleds dock med orden: >>Gudz Nampn till 
Ähra » och har i fortsättningen redogjort för de förbätt
ringar som utförts i kyrkan (fig 33). 

l koret ses till vänster om altaruppsatsen en relativt 
välbevarad urnkomposition (tig 38) och ovanför denna 
inte initialer utan ett helt namn , nämligen Magnus Betu
lander , vilket avser församlingens präst (se nedan). 
Den motsvarande kompositionen på den högra sidan är 
nästan helt utplånad. Ä ven urnkompositionerna på de 
norra och södra väggarna är mycket skadade. På den 

Fig 37. Sakristiedörren med målad omfattning frän slutet av 
1500-talet. Inskriftsfaltet tillkommet I 682. Foto I 974. 

The vestry door with painled surround from the end o.f the 
16th century. The inscribed panel added in 1682. 

södra väggen återstår initialerna LMS. KMD. I det 
östra korfönstrets smyg återstår även en rankdekor av 
samma slag som framtagits i det södra långhusfönstrets 
översta del av smygen. 

Över sakristiedörren återfinns en stor inskriftstavla 
omgiven av en kartusch (fig 37) . Texten här lyder: 
»(Anno) 1682 in iulio (må)lathes denna/(kyrkia) för
samblingens kyrkioherrde war MAGNUS SVenanis 
PLatinus.34 S. THEol:/L(ect) fwest i Albo Härad, Sa
cellanus l I(H) MAGNUS SVENONIS BETULAN
DEN35 Kyr:kionens Sexman: Niels Ring i Wederslöff/ 
. .. s Jonsson I Liungsaåra. Måns Torson I Östan/ 
torp . ... frid i Nybbele: Per Ring I Willtofta: Måns 
Sigfridzon 1/0denslanda./PINXIT G. ROSENLUND.» 

Fig 36. Detalj av utsmyckningen frän 1682. Initialerna bör avse personer som bidragit till kostnaden. 
Foto S Wahlgren I967. ATA. 

Detail qf ornamentarian .fi"om 1682. The initials should re.fer to people who contributed towards the 
expenses. 

http:PLatinus.34
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Fig 38. Altaranordningen med altaruppsats av S Segervall , Växjö , 1738. 

The alter with a reredos by S Segervall, Växjö, 1738. 
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Inskriften ger också den i räkenskaperna omtalade 
mäster Gudrounds efternamn, Rosenlund. 36 

1768 års målningar 

Genom de omfattande arbetena med förlängning av 
långhusets västparti och förstoringen av fönsteröpp
ningarna 1758 (jfr ovan) hade Rosenlunds målningar 
delvi s skadats och stympats. Tidens smak krävde 
också en annan form av utsmyckning i kyrkorummet 
och 1767 tecknades kontrakt med målaren Johan 
Luthman37 i Växjö, vilken året innan utfört målnings
arbeten i Dänningelanda nyuppförda kyrka (jfr nedan). 

Målningen i Vederslövs kyrka slutfördes 1768 och 
omfattade i interiören vitkalkning av murarna och tids
typiska draperimålningar runt de stora , främre fönstren 
i långhuset och runt västmurens läktarfönster (fig 23, 
24) . Runt korets lilla östfönster tillkom också en stor 
draperimålning som bakgrund till altaruppsatsen (fig 

Inredning och inventarier 
Altaranordning 

Altaret är murat av sten samt putsat och vitkalkat. 
Under den grova putsen skymtar enstaka tuktade ste
nar. Altarskiva saknas. Någon relikgömma är ej synlig. 
Mått : längd 173 cm, bredd 103 cm , höjd 126cm. 

Altaret är placerat 35 cm framför den östra kormuren 
och har sannolikt delvis oromurats under nyare tid. Att 
altarskiva saknas kan tyda på att den liksom i Jäts 
kyrka har varit av trä med infälld stenplatta i mittpar
tiet. Även de bevarade altarna i de romanska kyrkorna 
i Drev och Herornesjö saknar altarskivor och förhål
landet kan ha varit detsamma där. 40 

Mittpartiet av en finhuggen skiva av sandsten , som 
troligen utgjort en sådan mindre altarskiva eller täck
platta , har påträffats som golvsten (fig 43-44) . Frag
mentet , som mäter 44 X31 cm och har en tjocklek av 
endast 5,5 cm , har på undersidan en rektangulär för
djupning, vi lken tjänstgjort som relikgömma eller s k 
sepulcrum . Fördjupningen har en bredd av 17 cm och 
en nu varande längd av 18 cm . I denna finns ytterligare 
en rektangulär fördjupning med måtten 5,5 x 3,5 cm. På 
ovansidan ses mitt över relikgömman en cirkelrund , 16 
cm bred fördjupning med ett likarmat kors i relief. 
Korsarmarna vidgar sig utåt och korsmitten markeras 
av en cirkel. Ett kors av liknande typ finns inhugget på 
en sten från en av långhusets västra hörnkedjor (fig 12). 

38). Denna har dock till största delen avlägs nats till 
förmån för de äldre målningarna i samband med fram
tagningen på 1960-talet. Någon målning runt korets 
sydfönster tycks ej ha ingått i utsmyckningen . Drape
rierna är målade i en tunn , laserande blå fårg . Röda 
kantbårder med svarta rundlar, gul frans, snoddar och 
tofsar , svarta konturer. 

Luthmans åtaganden innefattade sannolikt också 
den återstående målningen av inredningen . Genom att 
räkenskaperna från denna tid är mycket sporadiska går 
det dock inte att få klarhet i vad som utfördes. Vi vet 
genom andra uppgifter att läktaren målades 1766 av 
Pehr Hörberg ,38 gesäll hos J C Zschotzscher39 i Växjö , 
vilken av led i september 1766. Sannolikt hade försam
lingen kontrakt även för den övriga målningen med 
Zschotzscher men vände sig efter hans död till Luth
man , som etablerat sig i Växjö 1764, och hos vilken 
Hörberg fortsatte en kort tid som gesäll efter Zschotzs
chers död. 

På skivan ses även ytterligare två cirkelrunda fördjup
ningar, nu avslagna i ytterkanten. Rundlarna har sam
ma diameter som mittrundeln men saknar kors . Mot
svarande fördjupningar återkommer även på stenens 
undersida. 

Skivans ursprungliga storlek kan inte fastställas ef
tersom ingen av de nuvarande kanterna är ursprunglig. 
Den täckplatta , som funnits i Jät, 4 1 uppges ha varit ca 
50X30 cm, dvs ha haft ungefär samma mått som det 
nuvarande fragmentet i Vederslöv . 

Altarringen har tresidig, sluten barriär. Sockeln är 
mycket hög och försedd med en smal och rak knäfalls
bräda. Överliggaren utgörs av en kantprofilerad bräda . 
Sockel , överliggare och ramverk är målade i blått. De 
rektangulära fyllningarna är målade i grått med blå 
marmorering och omges av röda li ster. Altarringen är 
invändigt omålad . Målningen är samtida med bänkin
redningens målning och sannolikt utförd 1768. 

Som altarprydnad används en skulpterad , krederad 
och målad altaruppsats av trä från 1738, vilken är pla
cerad på en träställning mellan altaret och korväggen 
(fig 38-42). 

Altaruppsatsen består av predella, rektangulärt , ge
nombrutet mittparti flankerat av sidostycken samt ett 
högt och rikt utformat överstycke, buret av kolonnet

http:Rosenlund.36
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Fig 39. Altarpartiet. Teckning av Kilian Zoll omkr 1850. 
Kulturen , Lund. 

The altar. Drmving by Kilian Zo/1 ca 1850. 

Fig 40-41. Detaljer av altaruppsatsen fig 38. Foto 1974. 

Delails o.fthe reredos,fig. 38. 

ter. l mittpartiets rektangulära öppning , som utformats 
för att släppa in ljuset från korfönstret, finns en skulp
terad kalvariegrupp med Kristus på korset omgiven av 
Maria och Johannes (fig 38). Under Kristi kors har 
ursprungligen funnits en dödskalle och korsade ben
knotor (fig 39). Ramverket är försett med snidad 
växtdekor i varierande utformning. sidostyckenas pro
filörer utgörs av två kvinnofigurer i friskulptur bärande 
kristna symboler. Den högra gestalten håller i sin vän
stra hand trons och kärlekens symboler, dvs kors och 
hjärta , och har i sin högra hand också hållit ett ankare, 
hoppets symbol (fig 39) . Den vänstra gestalten håller en 
bok , den heliga skrift , samt en palmkvist. Båda är 
iförda eleganta dräkter och diadem. r överstycket ses 
den uppståndne Kristus med segerfanan samt två ba
sunblåsande putti. l den krönande kartuschen läses i 
svart mot silverbakgrund: »Ch ristus är död l för wåra 
synder l och upstånden l för w år Rättfer.ldighet. >> På 
predellans textfält står i gult mot svart botten : , Til 
Guds Namns Ähro och Kyrckians prydnad, är l denna 
Altare Tafla, under tå warande Pastore Praepositus l 
Theol :Lect :M:Laurent:Odelin ,42 et Com. D. Ol(aus) 
Åberg43 med kyrc-lkians bekostnad , uppå församling
ens åstundan , förfardigact och uphisad, 173 (8)., 

Altaruppsatsens färger utgörs i övrigt av : grårosa 
karnation , blått , rött , guld och silver på ornamentik 
och dräkter, gråvitt med röd marmorering på kolonner 
och listverk samt svart med vit marmorering på ram
verket. Målningen är utförd med oljefärg på kredering, 
blått och rött dock med tempera på kredering. 
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Fig 42. Detalj av altaruppsatsen fig 38 . Foto P Rittsel 1978. 

Detail of the reredos,.fig. 38. 

Fig 43--44. Fragmentarisk täcksten av sandsten med relikgömma från det medeltida altaret. Foto 1974. 

Fragmentary cover stone of sandsTOn e with a reliquary from the medieval altar. 
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Fig 45-46. Sakramentsskåp medjärndörr i norra korväggen. Foto 1974. 

Aumbry with iron door in the nor/h chance/ wall . 

Uppsatsen konserverades i samband med 1960-ta1ets 
restaurering av konservator Sven Wahlgren , varvid 
färgskikten fåstes och störande skador dämpades. 

Vid sockenstämman den 16 juli 1738 antecknades 
rörande altaruppsatsen: >>Ska1 en ny Altare-tafla, til 
Kyrkians prydnad, anskaffas , hwilkens förfärdigande 
Bildthuggaren i Wexiö - Segervald, d. 22 sidstl. Maji, 
sig åtagit , och i församlingens närwaro med wederbö
rande Contrakterat , för sin omkostnad och arfvode om 
140 Dr Smt , dock under det betingandet at församling
en afhämtar Materialierne, när the b1ifwa färdiga. » 

Altaruppsatsen , som levererades och uppsattes 
samma år, är alltså utförd av bildhuggaren Sven Seger
vall44 i Växjö, vilken 20 år senare även anlitades för 
kyrkans nya predikstol (se nedan). 

Sakramentsskåp 

I den norra korväggen finns en ni sch, som använts som 
sakramentsskåp (fig 8 a). Nischen har en insats av trä 
med en hylla och stängs av en järndörr, utvändigt 
prydd av en målad ram och marmorering i blått , rött 
och vitt (tig 45 , 46). 

Predikstol 

Predikstolen (tig 47-49) är placerad i långhusets syd
östra hörn. Den i sen barockstil utformade korgen med 

tillhörande ljudtak och trappbarriär levererades 1759 
av bildhuggaren Sven Segervall i Växjö, vilken tidigare 
även utfört altaruppsatsen Gfr ovan). 

Korgen har sexkantig planform och fyrsidig barriär 
med profilerat entablement och sockelparti . Hörnen 
markeras av voluter, på entablement och sockel av 
änglamaskaroner. Sockeln pryds av en nedhängande 
girland med musse lornament. I de rektangulära fyll
ningsfåltens speglar har placerats skulpturer av de fyra 
evangelisterna Matteus, Markus. Lukas och Johannes 
med tillhörande symboler och namnfält (fig 48 a -d). 
Även bokstödet pryds av en stor änglamaskaron. Kor
gen avslutas av ett karnisformat underrede vilande på 
en sexkantig ståndare. 

Det sexsidiga ljudtaket är rikt profilerat och hörnen 
markeras av musse1ornament. De fyra gavelstyckena 
utgörs av akantusinramade kartuscher och mellan dem 
eldurnor. I nederkanten en stel 1ambrequin. I kartu
scherna ses de kungliga monogrammen AF (Adolf 
Fredrik) och LU (Lovisa Ulrika) samt Jahve med heb
reiska bokstäver. Under ljudtaket en försilvrad duva 

Fig 47. Predikstol av S Segervall, Växjö, 1759. Evangelist
bilderna övertagna från en äldre predikstol. Se fig 48. Foto 
1974. 

Pulpit by S Segervall, Växjö, 1759. The Evangelists emunat
ing from an o/der pulpit. See fig. 48. 



INREDNING OCH INVENTARIER 43 



44 VEDERSLÖVS GAMLA KYRKA 



INREDNING OCH INVENTARIER 45 

Fig 49. Ljudtakets ursprungliga krönfigur utgjordes av denna 
nu fragmentariska ängel. Foto 1974. 

The original crown figur e of the sounding board consisted of 
this now fragmentary angel. 

Fig 48 a-{!. Predikstolens evangelistbildeL Har sannolikt till
hört den predikstol som omtalas i räkenskaperna 1682. Foto 
S Wahlgren 1967. A TA. 

The Evangelists of the pulpit. The sculptures probah/y he

lonr.:ed to the pulpit recorded in the accounts of 1682. 

med språkband med texten: >>Wäl them som hafwa 
Guds anda. » I inventarieförteckningen 1829 uppges att 
i sakristian finns >> Äfven En Engla Figure som lärer 
setat tillförene opp öfver Predikstolshimlen .>> Denna 
krönfigur, som nu är defekt och saknar bemålning, är 
uppsatt i vapenhuset (fig 49). Uppgången till prediksto
len är riktad mot koret och mot mittgången har place
rats ett högt gavelfält med rundat överstycke. Trapp
barriären, som vilar på bänkinredningen, har enkla rek
tangulära fyllningar. På ramstycket i mitten har place
rats en snidad änglarnaskaron och ett musselornament 
I fyllningsfältet närmast korgen har målats en lång in
skrift: » Til l den stora l Gudens Äro l och denna 
Kyrkas l prydnad , är, igenom kyr = lkians egen be
kostnad, denna prediko =stohl förfärdigad l År 1759 l 
Under tå warande Pastor, S. Th . Leck . och Prost i 
Norrwid: härad Magister l Joh: Streling,45 samt Com
min: l Dom: Petr: Widegren. 46 l Gudi allena l Ärona.>> 

Korg , ljudtak och trappbarriär är gråmålade medan 
den snidade ornamentiken är målad i guld, silver, rött, 
blått och svart. Korg och trappbarriär är invändigt 
omålade . Målningen är utförd i samma teknik som på 
altaruppsatsen. Predikstolen konserverades i samband 
med 1960-talets restaurering a v konservator Sven 
Wahlgren, varvid färgskikten fåstes och störande ska
dor dämpades. 

I sockenstämmoprotokollet från den 17 december 
1758 uppges att: »Wardt afslutadt, det en ny predik
stohl skulle med det första förfärdigas .» Den 29 april 
följande år antecknades: »Beträffande en ny predik
stohls förfärdigande föreslogs thenna gången, at näst
kde lögerdag skulle deputerade af församlingen til sta
den inresa at, jemte Pastoris biträde, accordera om 
priset med Bilthuggaren.» Den 20 december 1759 »lef
wererades genom Klåekaren Per Persson til Bilthugga
ren i Wexiö 15 Dr., hwarpå intet quittence blef gifwit, 
under des opasslighet. Så snart bokstäfwerne på pre
dikstolen blifwa förgylte, skola 5 Dr af Pastore honom 
t il ställas.» 

Bildhuggaren i Växjö bör avse den då åldrige Sven 
Segervall, som avled 1760 (not 44). Predikstolskorgens 
evangelistbilder är dock ej utförda av Segervalls verk
stad. De långsmala figurerna med små, fint utmejslade 
huvuden och dräkter i tunga, grunda veckfall (fig 48 
a-d) har en äldre, högbarock stilkaraktär och bör ha 
övertagits från den äldre predikstol , som enligt räken
skaperna målades av mäster Gudmund 1682. 

Bänkinredning 

Bänkinredningen är sluten och i långhuset indelad i tre 
kvarter. Den norra sidan omfattar 15 bänkar, den södra 

http:Widegren.46
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Fig 50. Detalj av bänkinredningen, ursprungligen frän 1679. 

Målad 1767. Foto 1974. 

Detail of the pews, originally from 1679. Painted in 1767. 

sju plus fem bänkar. På vardera sidan om altaret är två 
bänkrum inrättade. 

Bänkfasadernas ramstycken är målade i blått med 
fyllningsfält i ljust grått med blå marmorering och röda 
lister (fig 50). Varje dörr har på det övre ramstycket en 
i vitt målad siffra. På den norra sidan börjar nu numre
ringen med nr 3, på den södra med nr 4. Bänkinred
ningen är invändigt omålad. Bokbräden saknas och 
flertalet bänkrum har i stället dubbla säten (fig 8 a). De 
säten som har ryggen vänd mot koret är ofta lägre 
placerade. Vid enstaka bänkar förekommer fotpallar, 
av vilka några är tillverkade av gammalt golvvirke (jfr 
not 18). Det södra, främre bänkkvarteret avslutas med 
en bänkgavel, som upptill pryds av inskriften >> ANO 
1679» i plattskärning mot svart botten (fig 51). I kvarte
ret ingår ytterligare sex liknande gavlar, där man mel
lan de senare påsatta fyllningsfälten och det övre ram
stycket ser plattskuren ornamentik (fig 50). 

Vid 1960-talets restaurering borttogs det ovanpå 
stengolvet liggande trägolvet i bänkkvarteren och bän
karna uppriktades. Vidare rengjordes bänkinredningen 
av konservator Sven Wahlgren och skador i målningen 
retuscherades . Den bänkgavel med årtalet 1679, som 
påträffats lossbruten , uppsattes på s in nuvarande plats 
vid uppgången till predikstolen (fig 51 ). 

Bänkinredningen tycks till sina äldsta delar här
stamma från 1679. De tre nedersta bänkarna under 
läktaren tillko m efter utvidgningen 1758. År 1766 be
slöts att hela bänkinredningen, där bl a syllarna angri
pits av svamp, skulle sättas i stånd . I juni 1767 anteck
nades i sockenstämmoprotokollet: »Beslöts at Stohlar
ne i Kyrkan skola öfwerses, lagas och i fullgodt stånd 
försättjas och det nu med första och innan måhlaren 
utkommer at måhla Kyrkan, hvilket arbete Kyrkan 
betalar , tillika beslöts at golfwen i alla bänkar omlägges 
wid samma tillfälle, hwilket arbete af hwarje Stohllag 
förrättas utan Kyrkans kåstnad .» Den nuvarande mål
ningen härrör alltså från 1767 och utfördes av målaren 
Johan Luthman i Växjö, som då också vitkalkade väg
garna och målade draperier runt fönstren (jfr ovan). I 
samband med den nämnda konserveringen av bänkfa
saderna konstaterades att dessa från början stått omå
lade och att bänkdörrarna endast varit försedda med 
stora, svarta siffror. 

Efter utvidgningen upprättades 1759 en ny bänk
längd. Här anges att bänkarna vid altaret var »Pastoris 
sto hl» och de »näst bakefter Brudestohl . » Bänkinred

Fig5 l.Bänkgavelfrän 1679. Fotos Wahlgren 1967. ATA. 

Pew end from 1679. 
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Fig 52. Sekundärt använda fyllningar från äldre läktarbarriär med figurmålningarna av Pehr Hörberg 
1766. Tv Mose med lagens tavlor, t h aposteln Johannes. Foto S Wahlgren 1%7. ATA. 

Secondarily used fillings from an o/der gallery front with .figure paintings by Pehr Hörberg , 1766. 
Lejt: Moses with the stone tables, right: John, the Apostle. 

ningen i långhuset fortsatte på vardera sidan in i tri
umfbågen. Dessa bänkar togs dock bort vid restaure
ringen 1930 liksom de längsgående bänkar som var 
placerade i koret. 47 

Läktare 

Den nuvarande västläktaren (fig 24), som uppbärs av 
åtta enkla, fyrkantiga pelare av trä, uppfördes i sam
band med 1960-talets restaurering. Barriären är gråmå

lad med lister i gult och rött. Läktaren är lägre och 
betydligt smalare än den föregående läktaren (fig 28), 
vilken ansågs störande för kyrkorummet genom sin 
storlek och höjd, och därför revs. Denna läktare, som 
var uppförd 1820, sträckte sig ända fram till sydporta
len och var dessutom försedd med utskjutande, rundat 
mittparti. Materialet återanvändes delvis i den nuva
rande läktaren. 

På läktarbarriärens insida finns i det södra hörnet två 
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Fig 53. Detalj av Mose. Jfr tig 52. Foto 
1974. 

Detail ofMos es. Cffig. 52. 

Fig 54. Bänkar på läktaren. Som gavlar har använts äldre 
bräder med målningsdekor på båda sidor. Foto S Wahlgren 
1967. ATA. 

Pews in the gallery. Old boards with painled decorations on 
both sides have been used for pew ends. 

fyllningar med fragmentariska figurmålningar från den 
läktare som föregick 1820 års läktare. Till vänster ses 
Mose med Jagens tavlor, till höger aposteln Johannes 
med kalk (fig 52-53). Figurerna, som är avskurna såväl 
upptill som nertill, framträder mot en mörk bakgrund. 
Ansikten och veckfall är mjukt modellerade . Färgska
Jan är hållen i bruna toner samt gult och rött. Höjd 84 
cm . 

Målaren Pehr Hörberg (not 38) skriver i sin självbio
grafi att han >>1766 Målat Apostlarna på Läktaren uti 
Wederslöfs Kyrka>>. Det är inget tvivel om att dessa 
båda figurer ingått i denna läktare . Arbetet i Veders
lövs kyrka upptas som nr 36 i Hörbergs egen förteck
ning över sina arbeten och är det första kyrkouppdra
get. Hörberg var 1766 fortfarande lärgosse hos Johan 
Christian Zschotzscher i Växjö , men mästaren var vid 
denna tid sjuklig och avled i september detta år (se not 
39). Under hans sjukdom och efter hans död fram till 
årsskiftet ankom det därför på Hörberg , som då var 
den ende medhjälparen i verkstaden, att fullfölja de 
beställningar som fanns. ~8 Hörberg avlade gesällprov 
1767 och var under hösten detta år och våren 1768 
anställd hos målaren Luthman , som då var kontrakte
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Fig 55-56. Bräder med figurmålning frän bänkinredningen i fig 54 . Målninga rna sannolikt utförda 
av Pehr Hörberg 1766 i samband med målningen av läktaren. Den kvinnliga gestalten sannolikt Maria. 
Foto 1974. 

Boards with jigure paintings from the pews infig. 54 . The paintings prohably executed by Pehr Hör
berg , 1766, when the galleryfront was decorated. Th e f emale figure prohahly Mary . 

rad för de fortsatta målningsarbetena i Vederslövs kyr
ka (jfr ovan) . 

De båda bevarade figurmålningarna är till sin karak
tär besläktade med Zschotzschers måleri, men visar en 
större skicklighet i fråga om teckning och modellering 
av ansikten och händer. 

Vid den senaste restaureringen påträffades också i 
läktarens bänkinredning två sekundärt använda bräder 
med rester av figurmåleri och texter (fig 54-55). Den 
större brädan (fig 55) är nu uppsatt i vapenhuset och 
monterad på gångjärnsbeslag . På brädans ena sida ses 

en mansgestalt iförd mantel och huvudbonad . Teck
ningen är utförd med svart, i övrigt förekommer vitt, 
blått och rött. På den andra sidan ses en med svart 
tecknad kvinnofigur, höjd 50 cm, och ovanför henne 
fragment av en text och : >>Luc. 2 Ca.>> På den andra 
brädan ses en liten pojkgestalt , höjd 18 cm, i en rund
bågig öppning och på den andra sidan rester av en text: 
>>Pro .. .>>De yttre målningslagren är bortnötta och vad 
som nu återstår är den första , skissartade undermål
ningen. 

Lukas:2 handlar om Jesu födelse och bårndom och 

4- X05662 Veders lövs och Dänningelanda 
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hans besök i Jerusalems tempel vid 12 års ålder. K vin
nogestalten är därför sannolikt Maria. Texten ovanför 
Maria tycks vara »uti templet ... » Pojken i den rund
bågiga öppningen skulle kunna vara den tolvårige Je
sus. Figurmålningarna bör av stilen att döma vara ut
förda av Per Hörberg och därmed höra samman med 
utsmyckningen av läktaren. Det är dock förbryllande 
att det förekommer figurer och texter på båda sidor av 
bräderna . 

Orgel 

På läktaren är nu en liten elektrisk orgel placerad. 
l den ovan citerade ämbetsberättelsen frän 1877 

uppges , att >> Orgelverk har fordomtima trakterats men 
blef för några tiotal af är sedan försäldt till den högst
bjudande, och har sedan dess kyrkosången ledts af 
klockaren, men förfallit åtskilligt. För närvarande be
gagnas en kammarorgel, hvilken musik längtifrån fyller 
behofvet för sängens ledning, men anses bättre än in
gen. » Beslutet att avstå frän orgelmusik på grund av 
orgelns bristfållighet togs på sockenstämma är 1847. 

Den orgel, som då utdömdes , var byggd 1776. Detta 
är utbetalas 400 Dr. Smt. till orgelbyggaren Scherf
ström49 frän Lönshult och 8 dito till Director Musices 
Hr Zschotzscher, dvs Johan Christian Zschotzscher50, 
son till mälaren med samma namn och director cantus i 
Växjö . Reparationer av bälgarna omtalas sedan 1777 
och 1779, vilka utfördes av orgelbyggaren (räk). I rä
kenskaperna för 1795-96 omtalas utgifter för en tid
ningsannons om att man önskade sälja orgelverket. 
1789-99 omtalas dock reparationer på orgelverket. På 
sockenstämma 1804 antecknades , att »Organisten Berg 
anmälte at Kyrkans Orgelwerk woro så förfallet at han 
ej kunnde det til Församlingens nöje hantera, samt 
försäkrade at det ej mera genom någon Reparation 
stod o at hjelpa, utan att et nytt borde anskaffas. » Först 
1818 diskuterades orgeln på nytt och man var då över
ens om att det ej var lönt med reparationer. 1819 in
spekterades orgeln av orgelbyggaren Lorentz P Lo
rin ,5 ' som skulle göra upp förslag till orgelns reparation 
och ombyggnad och även leverera »ritning till Structu
ren och prydnader» (st prot). Förslaget överlämnades 
den 2 januari 1820 och innehöll följande: »Som det 
gamla orgelverket befinnes till största delen odugligt, 
och alla Piporna kortare än de bör vara, och jag ej kan 
vara ansvarig för Approbation, om Orgelverket skall 
upsättas i den ordning det nu har, så måste l) Princi
palen helt och hällit omgöras och tillsättas med l! Lis
pund Tenn, som Försami får tillsläppa. 2) Den oduglige 
Gedacten af bly bör göras af träd, som gifver starkare 
och bättre ljud och är af större varaktighet. 3) Trumpe-

Fig 57. Nummertavla, placerad på gavelfältet till predik
stolens trappbarriär (jfr fig 47). Omtalas 1784. Foto 1974. 

Hymboard on the gable panel of the pulpit stairs front 
(cffig . 47). Mentioned in 1784. 

ten, som är af Bly bör, i den grofva Octaven göras af 
träd, hälst den i sitt nu varande skick aldrig kan i stånd 
sättas. 4) De öfrige smästämmorne kunna kanske, fast 
med svårighet hjelpas, då man får begagna de större till 
deras reparation .» Ombyggnaden slutfördes 1820, men 
redan 1821 gav orgelverket anledning till nya klagomål 
frän organisten. I 1829 års inventarieförteckning upptas 
det som »Ett litet Orgelverk med 4 Stämmor». 

Nummertavlor 

l. Vridbar nummertavla på metallständare , placerad på 
predikstolens trappbarriär (fig 57). Rektangulär tavla 
med smal, profilerad ram och snidat överstycke med 
mussel- och bladornament. Ramen blå , ornamenten 
målade i guld, vitt och svart, siffertavlan svart. Rek
tangulära nummerbrickor med vitmålade siffror, som 
skjuts in i falsar. Höjd 60 cm. Upptagen i 1784 års 
inventarieförteckning. - 2. Liten , rektangulär tavla 
med smal ram med kontursågat överstycke. Mätt 
43 X57 cm. Ursprungliga siffror ej bevarade. Upptagen 
i 1784 års inventarieförteckning. Var vid 1800-talets 
mitt uppsatt på altaruppsatsen (fig 39). - 3. Modern, 
svartmålad nummertavla på ståndare (fig 23) . 

Dopredskap 

Kyrkans medeltida dopfunt har bevarats och används i 
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den nya kyrkan (tig 72-73). Funten tillhör de s k fabel
djursfuntarna och kan dateras till ca 1200. 

I inventarieförteckningen 1686 upptas » l st Funt
kiettil aff kåppar>>och det är tydligt att man då fortfa
rande använde den medeltida dopfunten. I nästa beva
rade förteckning, som är från 1784, omnämns en gam
mal tennskål >>at bruka vid barndop >> , medan man vid 
funtkitteln anmärkt att den bör säljas. När Mandelgren 
gjorde sitt första besök i kyrkan 1865 var dopfunten 
utsatt på kyrkogården, men flyttades på hans uppma
ning åter in i kyrkan, nu i sakristian. Den nämnda 
tennskålen användes vid barndop fram till 1875 , då den 
ersattes av en ny (fig 75). 

Nattvardskärl 

Vid Gustav Vasas konfiskation av kyrksilver 1541 in
drogs från Vederslövs kyrka 7 lödiga mark och 4 lod 
förgyllt silver, dvs ca 2 kg, medan l lödig mark och 6 
lod förgyllt silver och 3 lod oförgyllt silver kvarlämna
des.52 Rikedomen på silverföremål från medeltiden ty
der på att de till socknen knutna frälsesläkterna (jfr 
ovan Inledning) varit frikostiga med gåvor. 

I den äldsta inventarieförteckningen, från 1686, är 
upptagen >> l st. kalck förgylt medh Paten- 24 lodh >>. 
Vikten motsvarar det 1541 kvarlämnade silvrets vikt. 
Kärlen utgjordes av en ännu bevarad paten från 1300
talet (tig 76-77) och en samtida kalk, av vilken noden 
användes i den av Johan Berggren mellan 1715-35 till
verkade nya kalken (tig 76). 

1686 användes även >> l st. Teenkanna tienlig att bru
ka wedh den H. Nattwardzens uthdeelande förährad af 
Past. Petro Colliandro>>53 samt >> l st Oblatz ask målter 
gifwen aff en Officerar>> . Kannan ansågs 1784 >>obe
qväm>> och såldes 17%. Oblatasken hade då ersatts av 
en ask av tenn, vilken ej bevarats. Det sockenbudstyg, 
som 1786 skänktes av prosten Håkan Sjögren, återstår 
däremot (fig 80) . 

Ljusredskap 

I kyrkan hänger nu endast en ljuskrona, placerad i 
långhuset (fig 23). Av mässing för 12 ljus i två kransar. 
Upphängd i rödmålad järnstång med gulmålade träku
lor. Inskrift: >>Till Vederslövs gamla kyrka från Karl 
Nylander 1966. >> 

Samtidigt skänktes även en kandelaber av gjuten 
mässing för 7 ljus . Stämplad MALM. Höjd 40 cm. 
Inskrift: >> Till Vederslövs gamla kyrka från Signe Ny
lander 1966. >> 

Av ljusredskap upptas 1686 endast en mässingsstake 
med 3 pipor och en järnstake med 4 pipor. 1695 inköp
tes en ny ljusstake med 3 pipor som altarstake. Denna, 

Fig 58. Straffstock , anskaffad 1802. Foto 1974. 

Stocks , purchased in 1802. 

som i förteckningarna anges under malm , förblev sedan 
i bruk som altarstake och överfördes 1880 till den nya 
kyrkan (fig 83). Järnstaken betecknas senare som ljus
krona och finns nu i nya kyrkan (fig 82). 

På 1700-talet tillkom två ljuskronor av mässing, vilka 
likaså har bevarats och nu hänger i den nya kyrkan. 
Den ena, för 6ljus , skänktes 1737 av pastor Ode!in , den 
andra, för 12 ljus, skänktes 1754 av generalen Johan 
Stenflycht (se nedan). 

I förteckningen 1784 upptas ytterligare en mässings
ljusstake för 3 ljus, även den bevarad, liksom ett par 
enkla mässingsstakar med spiralvridet skaft (tig 85). 

Textilier 

Kyrkans förråd av textilier var mycket ringa. Så an
tecknades 1829 endast: >> En gama! Messehake- 2ne gl 
Skjortor - l gl Prästkappa af Kläde - l Dito - Dito 
af Camelott - Ett Rödt Altare Kläde - En hvit Altare 
duk - Ett Lerfts handkläde - En Sammets hof - 2ne 
gl Bårkläden. >> 

Vid biskopsvisitationen 1877 antecknades att an
vändbar mässkrud saknades. 

Den gamla mässhaken , som var anskaffad 1686 över
fördes dock till nya kyrkan (se nedan) liksom kollekt
håven (fig 92) . 

Övriga inventarier 

I vapenhuset förvaras en straffstock med plats för två 



52 VEOERSLÖVS GAMLA KYRK A 

personer (fig 58) , anskaffad räkenskapsåret 1802-03 , 
samt en grämä1ad likbär. Den föregående stocken var 
anskaffad 1691, dä man även lät göra en ny s k pliktpall 
(räk). Likbären är tillsammans med ytterligare en lik
bär upptagen i 1829 ärs inventarieförteckning. 

År 1764 inköptes ett ständur frän urmakare Löfgren i 
Växjö . Man var dock inte nöjd med uret utan sälde det 
pä auktion 1818. Uret har dock nyligen äterfunnits och 
skänkts till kyrkan. Det är nu placerat i den nya kyr
kans sakri sti a (se nedan) . Pä Kilian Zolls ski ss av altar
partiet omkr 1850 ses ett ur, som har placerats direkt pä 
altaruppsatsen (fig 39). 

Klockor 

De bäda klockorna i stapeln överfördes till den nya 

kyrkan, där den stora klockan , gjuten 1521 , fortfarande 
tj änstgör som storklocka (fig 93). Den lilla klockan, 
ocksä den medeltida , överfördes däremot till Dän
ningelanda , för att användas vid begravningar (se ne
dan). Den hängde först i bärhuset men är sedan 1952 
upphängd i en nyuppförd klockstapel. 

Till kyrkans medeltida inventarier hör ocksä en liten 
sanctusklocka, vilken ursprungligen hängde i koret. 
Den användes under nyare tid som >> kalleklocka >>, dvs 
för inringning. År 1802 hade den dock enligt inventa
rieförteckningen tagits ur bruk och förvarades i kyrk
ki stan i sakri stian. Efter den nya kyrkans tillkomst kom 
den att under en tid fungera som inringningsklocka i 
skolan (fig 97). 
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Fig 59. Vederslövs nya kyrka från sydväst. Foto P Rittsel 1978. 

Vederslöv New Churchfrom the south-west. 

VEDERSLÖVS NYA KYRKA 


Kyrkogården 
Den nya kyrkan med omgivande kyrkogård (fig 59) är 
belägen strax norr om den gamla kyrkan . Den stora 
kyrkogården (tig 60) är samtida med kyrkobyggnaden, 
vilken uppfördes 1878-1880. Inhägnaden utgörs av 
kallmura r av marksten, på insidan täckta av en gräs
slänt. Huvudingången är placerad i den östra muren 
mitt för kyrkans huvudingång och stängs av järngrindar 

mellan murade och putsade grindstolpar. En mindre 
ingång är belägen i väster. I den östra murens hörn är 
dessutom trappor anordnade. Kyrkogården är plante
rad med gräs och har grusade gångar. Längs med mu
rarna och runt kyrkobyggnaden är lövträd planterade. I 
gravkvarteren har de ursprungliga gravinhägnaderna 
av järn och sten borttagits. 
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Kyrkobyggnaden 

Kyrkobyggnaden, vars exteriör är helt oförändrad se
dan byggnadstiden, är orienterad i väster-öster med 
tornet i öster. Kyrkorummet utgörs av en stor, rek
tangulär sal utan utvändig kormarkering och med en 
utbyggd , halvrund sakristia i väster (fig 59, 61). Bygg
naden är uppförd av sten samt utvändigt spritputsad 
och avfårgad i vitt. De dekorativa fasadelementen ut
görs av en kraftig, profilerad taklist och under denna en 
rundbågsfris. Tornet är försett med kraftiga lister som 
våningsmarkering samt rundbågsfris, rundbågiga blin
deringar och taklist med tandsnitt. Samtliga omfatt
ningar, lister och blinderingar är slätputsade. Taktäck
ningen samt avtäckningar, solbänkar, hängrännor och 
stuprör är sedan 1950 av kopparplåt. 

Kyrkorummets fönsteröppningar är rundbågiga och 
mycket höga samt försedda med ursprungliga fönster
bågar av järn, målade i grått. Innanfönster insattes 1939 
och 1978. I sakristians innanfönster fårgat glas i ljusa 
pastelltoner, i övrigt klart glas . 

Byggnaden är försedd med tre ingångar till kyrko
rummet samt en separat ingång till sakristian. Huvud
ingången är belägen i öster, där tornets bottenvåning 
fungerar som vapenhus. Ingången markeras i exte
riören genom en framspringande omfattning avslutad 

Fig 60 . Situationsplan , l : 2 000. Uppm J Söderberg 1973. 

Genera! plan, l :2 000. 

Fig 61 a-b. Plan och tvärsektion , l :300. Uppm J Söderberg 
1973, komp! G Wiren 1980. 

Plan and cross-section, l: 300. 

Det till kyrkan hörande bårhuset samt ett redskaps
hus är belägna utanför kyrkogårdsmurarna . Bårhuset 
togs i bruk 1964. 

Den ursprungliga sockenstugan, som är samtida med 
kyrkan, är belägen på andra sidan om vägen mitt för 
huvudingången (fig 59). Den gulmålade träbyggnaden i 
två våningar inrymde från början två sockenstugor 
samt skolsal och bostad för läraren. Den används nu
mera helt för skoländamåL 

med en trekantig gavel krönt av ett kors. I gavelfåltet 
ett halvrunt fönster. De båda sidoingångarna har getts 
en motsvarande , ännu kraftigare framspringande om
fattning. Tväraxeln markeras i murlivet genom ett 
rundfönster ovanför gavlarna. Ytterdörrarna utgörs av 
gråmålade spegeldörrar. Innanför samtliga ingångar 
finns sedan 1939 vindfång med svajdörrar. 

Tornet avslutas av en åttkantig huv, vilken kröns av 
en hög och smal åttkantig lanternin med spetsig huv 
krönt av ett kors (fig 62). I lanterninen smala, rundbå
giga fönster. Ljudgluggarna i tornets översta våning 
utgörs av tvådelade, rundbågiga öppningar. Ljusin
släppen i den mellersta våningen består av smala, rund
bågiga fönsteröppningar, i bottenvåningen av fönster 
motsvarande kyrkorummets. I hörnen mot långhuset 
halvrunda trapptorn. Mitt på den östra fasaden en in
skriftstavla med text i versaler: >>Wederslöf och Dän
ningelanda l uppförd under Oscar den II l 1879. >> 

Även kyrkans interiör (fig 63-65) har till största de
len kvar sin ursprungliga karaktär. Den nuvarande 
fårgsättningen på inredningen, med blått som domine
rande färg, härrör dock från restaureringen 1978. 

Kyrkorummet indelas genom smala träpelare med 
dekorerade kapitäl i tre skepp med tunnvälvt, högre 
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mittskepp och förbinds med den bakom koret liggande 
sakristian genom en hög och vid bågöppning (fig 63). 
Samtliga väggar är putsade och avfärgade i vitt. Bågen, 
som markeras genom anfanger och lister, är försedd 
med en i guld målad text: >> Ära ware Gud i höjden». På 
väggen ovanför en rund medaljong med Gudsöga och 
strålkrans. Korpartiet , som höjer sig två trappsteg över 
långhuset, avgränsas mot sakristian av en skärmvägg, 

20 25~ 

försedd med en dörr på vardera sidan om altaruppställ
ningen. Väggpartiet och dörrarna är målade i ljusare 
och mörkare grått samt guld. 

Mittskeppets tunnvalv av trä har vid varje pelare en 
förkroppad valvbåge. Fälten mellan bågarna indelas av 
lister. Valvbågarna är målade i grått , fältet mellan båge 
och yttre listram ljusgrått , listen gul , mellanfältet vitt 
med vit list, inre fältet ljust turkosblått. I sidoskeppen 
platta trätak, målade i samma turkosblå färgton. Mål 
ningen härrör från 1958 års restaurering. 

I den östra delen av kyrkorummet ingår en orgelläk
tare , förenad med två sidoläktare (fig 65) . Utrymmet 
under orgelläktaren är sedan 1958 avskärmat och in
rymmer i söder sakristia, i norr vaktmästarrum samt 
kapprum och toalett. Väggen mot kyrkorummet är 
klädd med vitmålad fasspont. Läktartrapporna är se
dan 1978 placerade inne i kyrkorummet (fig 66). Upp
gången tillläktarna skedde ursprungligen via trapporna 
i tornet. Av dessa har endast den södra bibehållits (fig 
61 a). 

Golven utgörs av trägolv. I koret ljus heltäcknings
matta. 

Byggnaden uppvärms genom centralvärme , installe
rad 1939. Varmvattenradiatorerna är i kyrkorummet 
infällda i fönsterbänkarna. Pannrummet är beläget un
der kyrkans västra del. 
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Byggnadshistoria 

På s k gällstämma den l O augusti 1851 beslutades att en 
ny kyrka skulle uppföras så snart omständigheterna det 
medgav . Vid samma tillfälle diskuterades även sam
manbyggnad med Dänningelanda, vilket »Dänningelan
da församlings ledamöter dock förklarade sig icke vara 
benägna till. >> En sammanbyggnad hade redan diskute
rats efter branden i Dänningelanda 1750, men för-

, Fig 62. Kyrkan frän 
sydöst. Foto P Rittsel 
1978. 

The churchfrom the 
south-east. 

samlingen lyckades då få K Majts tillstånd att upp
föra en ny kyrka (se nedan) . Även på stämman följande 
år nekade Dänningelanda att deltaga i något kyrkobyg
ge (se nedan) . Detsamma skedde 1853, då biskop Heur
lin var närvarande för att försöka lösa tvisten mellan 
församlingarna. Vederslövs församling vidhöll sina 
krav på sammanbyggnad, varvid biskopen förklarade 
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Fig 63 . Interiör mot väster. Foto P Rittsel 1978. 

Interior Iaoking west. 

att Dänningelanda kyrka, vilken befann sig i gott skick, 
inte kunde utdömas och församlingen tvingas till sam
manbyggnad. Dänningelanda församling förklarade sig 
dock villig att i någon mån bistå moderförsamlingen i 
dess kyrkobygge och utföra 400 dagsverken samt att 
hämta 120 tunnor kalk från Karlshamm eller Ronneby. 
Som vanligt uppstod också diskussion om var den nya 
kyrkan skulle placeras. Alternativen var dels Veders
lövs by, mitt emot den gamla kyrkan, dels Odenslanda 
by , belägen ca 3 km från Vederslöv. Frågan om ny
byggnad diskuterades och uppsköts sedan under 
många år. 54 

År 1870 stadfäste K Majt en av arkitekten E von 
Rothstein55 genom Överintendentämbetet utförd rit
ning till ny kyrka för Vederslövs församling (fig 67). 

Kyrkan är här beräknad att rymma nära 800 sittande 
personer. Byggnaden ansluter sig i fråga om planen till 
traditionen från nyklassicismen med en stor, rektangu
lär predikolokal till vilken fogats torn samt sakristia 
bakom korpartiet. De dekorativa detaljerna - rund
bågsfris och rundbågiga blinderingar - liksom den 
kraftiga betoningen av portalerna och den höga torn
huven med smal lanternin med hög spira hör dock 
samman med tidens förkärlek för stilimitationer, i det 
här fallet nyromanik och nygotik. 

En sammanbyggnad med Dänningelanda böJjade på 
nytt att diskuteras vid denna tid trots fortsatt motstånd 
från annexförsamlingen och den 2 maj 1872 erhöll Ve
derslövs församling resolution av K Majt om en sam
manslagning. Platsen bestämdes till Vederslöv och en 
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Fig 64. Interiör mot väster före 1977-78 års restaurering. Foto 1974. 

!me rior looking IVest prior to the restoration in 1977-78. 

ny ritning till en större kyrkobyggnad utarbetades av 
von Roth stein (fig 68). Ritningen stadfåstes av K Majt i 
augu st i 1876. Kyrkorummet har breddats och murarna 
höjt s så att det inrymmer ett högt , trätunnvalvstäckt 
mittskepp och lägre sidoskepp med läktare. Fönstren 
har gjorts smalare och högre för att kunna ge ljus även 
åt läktarna . Porta lutbyggnaderna har krympts och över 
s idoingångarna har rundfönster placerats. Byggnaden 
anges rymma ca l 300 personer. Folkmängden var är 
1877 i Vederslöv 1439, i Dänningelanda 453 personer. 

Den nya, gemensamma kyrkan började uppföras 
1878 och följer helt von Rothste ins ritningar även ifråga 
om inredning och dekora tiva detaljer. sidoläktarna 
minskades dock och avbryts vid tvärgängen. 

Grunden uppfördes av byggmästaren S Paulsson un
der sommaren 1878 och den 2 september antecknades i 
räkenskaperna utgifter för »förpl ägning åt a rbetsfolket 
vid myntens inlägga nde i Kyrkomuren. >> De mynt som 

inmurades som dokument frän tiden utgjordes av: >> l 
kr , 50 och 25 öre präglade är 1877 , l O och 5 öre ä r 1876 
samt 2 och l öre ä r 1878. >> Den 28juni 1879 hade man 
hunnit till takstolsarbetet och hade >> traktering till ar
betsfo lket vid resningen af Kyrka ns Spant >>. Detta är 
omtalas som byggmästare Paulsson och Björklund . l 
juni 1880 uppgjorde mälaren C J Hellgren i Växjö för
s lag till målningen . Den 14 augusti gavs traktering till 
synemännen och byggmästarna och den 25 november 
synades slutligen målningen i kyrka n. Invigningen av 
kyrkan hade då red an skett. Den förrättades den l O 
oktober, årets 4:e Böndag, av bi skop Johan Anders
son .56 

Senare reparationer och restaureringar 

Vid biskopsvisitationen 1904 noterades att kyrkan bli
vit omtäckt med spån samt vitkalkad såväl ut- som 
invändigt. Vid prostvisitationen 1914 påpe kades att det 
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Fig 65. Interiör mot öster före 1977-78 års restaurering. Foto 1974. 

Interior Iaoking east prior to the restoration in 1977- 78. 

var önskvärt med om målning av innertak och bänkar . 
Beträffande kyrkorummets färgsättning uppges 1923 , 
före den ommålning som då skedde , att läktare , altare 
och predikstol var målade i vit oljefärg med förgyll
ning i ramarna, takvalvet vitt och bänkarna och pelare 
gula. Den sista uppgiften bör innebära att bänkarna och 
pelarna var målade i någon sorts masurering . 

År 1939 genomfördes en invändig resta urering efter 
förs lag av a rkitekt P Boberg och ingenjör F Larsson. 
Centraluppvärmning enligt lågtrycksångsystemet er
satte de ursprungliga kaminerna och för att underlätta 
uppvärmninge n av kyrkorummet skedde trossning av 
innertaken , innanfönster insatte s och vindfång med 
dubbeldörrar anordnades vid samtliga ingångar. Sam
tidigt skedde ommålning av väggar , tak och inredning. 
Predikstol , alta rskrank , pelare , läkta.rbarri är, orgelfa
saden m m uppges ha mattferni ssats . Den ursprungli
gen ljusa färgska lan hade 1923 ersatts av grågrönt på 

Fig 66. Uppgång tillläktarna i långhusets nordöstra del. Foto 
P Ritt sel 1978. 

Staircase leading up the galleries in the norrh-eas t part of 
the nave . 
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Fig 67 . Ritning till ny kyrka för Vederslövs församling av E von Rothstein 1869. Stadfåst 4 mars 1870. 

RA. Foto RA. 

Drmving for a new church for Vederslöv parish by E von Rothstein , 1869. Approved on 4 March , 

1870 . 

bänkinredningen , gråbrunt pä predikstol och pelare 
och en mörkt gräblä marmorering pä altaranordning 
och skärmvägg. Marmorering förekom också pä bänk
gavlar och läktarbarriärer. Förgyllda detaljer hade bi
behållits . 

1948 upprättades kostnad sförslag för omtäckning 
med kopparplät pä långhus , sakristia, torn , rännor och 
stuprör samt lister av arkitekt E G Erlandsson. Arbe
tena, som även omfattade utvändig lagning av putsen 
och kalkning samt ommåln ing av fönster och dörrar 
utfördes 1950. Den tidigare taktäckningen utgjordes av 
spån samt pä tom och avtäckningar av svartmålad plåt. 
Lanterninens spira var dock redan täckt med koppar
plåt. 

1956 upprättades en PM av arkitekt E GErlandsson 
rörande vissa invändiga förändringar. Man önskade dä 
anordna sakristia och konfirmandrum under orge lläk
taren samt flytta altaret ca l m in i den gamla sakristian 

och avlägsna skärmväggarna för att utöka korutrym
met. De antikvariska myndigheterna förordade dock 
att den tidstypiska altaranordningen skulle bibehållas 
och att istället de främsta bänkarna i länghuset skulle 
avlägsnas och korgolvet utökas ät detta häll. I samband 
med dessa förändringar , som genomfördes 1958, om
målades inredningen i en ljusare färgska la , som mera 
överensstämde med kyrkorummets tidskaraktär , enligt 
förs lag av konservato r S Wahlgren och innertaken er
höll si n nuvarande målning. Inredningen ommålades i 
lju st och mörkare grått med detaljer i guld och bänkar
nas säten, ryggar och psalmbokshyllor i en violett färg
ton . 

År 1975 upprättades förslag till invändig ändring och 
renovering av kyrkan av arkitekterna Hans Linden och 
Karin Linden. Förslaget innefattade mycket stora för
ändringar av kyrkorummet. Bl a föres logs breddning av 
mittgången , förändring av bänkinredningen, borttag-
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Fig 68 . Ritning till ny kyrka för Vederslöv och Dänningelanda församlingar av E von Rothstein 1876. 

Stadfåst 29 augusti 1876. RA. Foto RA. 

Drawing for a new church for Vederslöv and Dänningelanda parishes by E von Rothstein , 1876. 

Approved on 29 August , 1876 . 

ning av sidoläktarna, borttagning av korets skärmvägg 
mot den gamla sakristian, flyttbar altarring samt lösa 
stolar i stället för korbänkar. Frän antikvariskt häll 
betonades äterigen kyrkans betydande kulturhistoriska 
värde genom dess oförändrade och tidstypiska inred
ning . Föreslagna åtgärder i koret godkändes därför ej . 
Likaså ansägs att bänkinredning och läktare borde bi
behållas. 

Ett nytt , modifierat förslag förelåg 1976, efter vilken 
en restaurering skedde 1977-78.57 De huvudsakliga för
ändringarna utgjordes av breddning av mittgången, 

breddning av bänkarnas säten samt glesare placering 
av bänkarna, sänkning av predikstolen och omändring 
av predikstolstrappan, inrättande av läktartrappar i 
själva kyrkorummet samt borttagning av den ena läk
tartrappan och förrädsutrymmena i vapenhuset. l ut
rymmena under orgelläktaren tillkom vaktmästarrum , 
kapprum och toaletter. Vidare skedde ommålning av 
bl a inredningen , dä altaranordning, predikstol och 
bänkinredning erhöll sin nuvarande mälning i en för 
kyrkorummets karaktär helt främmande färgskala med 
blätt som dominerande fårg . 

http:1977-78.57
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Inredning och inventarier 
Altaranordning 

Koret avskiljs från den bakomliggande halvrunda sak
ristiutbyggnaden genom en med två dörrar försedd 
skärmvägg, mot vilken altaranordningen är placerad 
(fig 69) . 

Altaret av trä med rektangulära fyllningar och profi
lerat listverk omges av en arkitektonisk uppbyggnad 
med trekantigt gavel stycke, krönt av ett kors. I mittfäl
tet en oljemålning föreställande Jesus välsignar barnen, 
signerad Axel Jungstedt58 1905. 

Altaruppställningen är målad i blått med detaljer i 
grått och guld, skärmväggen i ljusare blått, ljust grått 
och guld. 

Altarringen har rundat, genombrutet mittparti med 
svarvade balusterdockor samt slutna sidopartier. Må
lad i ljusare och mörkare grått med detaljer i guld. 
Knäfallet klätt med rostrött ylletyg. 

I hela korpartiet gråbrun heltäckningsmatta. 
Altaranordningen följer von Rothsteins ritningar från 

1876 (fig 68). Den ursprungliga altarprydnaden utgjor
des dock av ett kors, vilket 1905 ersattes av den nuva
rande altartavlan, skänkt av sångerskan Christina Nils-

Fig 69 . Altaret med 
altartavla av A Jung
stedt , 1905. Foto P 
Rittsel 1978. 

The altar. The paint
ing executed by A 
Jungstedt , 1905. 

son (not 13). Den nuvarande färgsättningen härrör från 
restaureringen 1977-78. 

Predikstol 

Predikstolen är placerad vid den s y d västra pelaren 
inom det nuvarande korpartiet. Korgen, som bärs av 
en åttkantig ståndare, har femsidig barriär (fig 70). I 
fyllningsfälten snidade emblem: palmkvistar, korsade 
nycklar, lagens tavlor och palmkvist, kalk, palmkvis
tar. Ljudtaket kröns av klot med kors. På undersidan 
strålande Gudsöga. Målad i ljusare och mörkare blått 
med detaljer i guld och mörkt rött. Predikstolstrappan 
är försedd med genombrutet räcke, målat i ljust grått. 
Trappsteg samt golven i predikstolen klädda med hel
täckningsmatta. 

Predikstolen är samtida med kyrkan och följer i prin
cip von Rothsteins ritning från 1876 (fig 68). Den nuva
rande färgsättningen härrör från restaureringen 1977, 
då samtidigt predikstolen sänktes genom att ståndaren 
avkapades och trappan nygjordes, dock med bibehål
lande av den ursprungliga barriären. 

På predikstolen är ett timglas av mässing med fyra 
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Fig 70. Predikstol från 1880. Nuvarande målning från 1978. 
Foto P Rittsel 1978. 

Pulpitfrom 1880. Present painting from /978. 

glas placerat. Tillverkat av konstsmeden L Holm
ström , Arvika. Gåva 1973 . 

Bänkinredning 

Den öppna bänkinredningen är indelad i fyra kvarter 
om vardera sju bänkar. Bänkgavlarna pryds av lister 
och skuren ornamentik. Bänkskärmarna har rektangu
lära fyllningar inramade av lister. Bänkinredningen är 
målad i ljusare och mörkare blått med detaljer i guld 
och mörkt rött. Lösa sittdynor klädda med rostrött tyg. 

I koret finns på vardera sidan två bänkar, målade i 
grått med detaljer i guld. 

Bänkinredningen är ursprunglig men moderniserades 
i samband med restaureringen 1977, då bänkarna av
kortades för att mittgången skulle kunna breddas , för
sågs med bredare säten och fotbräderna avlägsnades. 
Vidare skedde ommålning i nuvarande färgskala. 

Orgel 

Orgeln är byggd av Zetterquist & Son i Örebro 1892 . 
Den har 14 stämmor och en transmission, fördelade på 
två manualer och pedal , och är byggd enligt helmeka
niskt system med slejtlådor, mekanisktraktur och regi
stratur samt fristående spelbord. Den ursprungliga dis
positionen ändrades något vid två tillfållen under 1950
talet. En restaurering utfördes 1977 av J Klinkels 
Orgelverkstad AB . Härvid insattes fyra nya stämmor i 
stället för dem som ändrats eller förnyats vid de tidiga
re ombyggnaderna. 59 

Orgelfasaden är utförd som en italiensk renässansor
gel och har formen av ett praktfullt skåp, i vilket orgel
verket med delvis fritt avslutade pipfält är uppställt. 
Skåpet i grått och guld med en rik ornamentik i ungre
nässans avslutas uppåt av ett halvrunt korskrönt över
stycke med förgyllda ornament i form av festoner och 
rosetter mot en mörk fond. Överstycket flankeras av 
två förgyllda flarnfat på balusterformade ornament, 
ställda på en rikt ornerad arkitrav som i sin tur bärs av 
fyra pilastrar med rik renässansornamentik. 

Fig 71. Långhusets östra del med läktare och orgel . Orgeln 
byggd 1892. Foto 1974. 

The east part of the nave with gallery and organ. The organ 
built in /892. 
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Fig 72. Medeltida dopfunt av sandsten. 
Tillhör den s k fabeldjursgruppen, ca 
1200. Foto 1974. 

Medieval baptismal fant of sandstone. 
Belongs to the so-called fabled beast 
group, ca 1200. 

Fig 73 a-e. Detaljer av fig 72. Foto 1974. 

Details offig. 72. 
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Någon originalritning till den originella fasaden har ej 
kunnat återfinnas och arkitekten är okänd. 

Nummertavlor 

Två nummertavlor, placerade i koret på var sin sida om 
bågöppningen (fig 69). Rikt utformad ram i nygotik, 
målad i ljust grått och guld. Svart siffertavla med vit
målade mässingssitfror. Samtida med kyrkan . 
Nuvarande målning från restaureringen 1977. 

Dopredskap 

Medeltida, rikt ornerad dopfunt av sandsten (fig 72
73), överförd från gamla kyrkan. Dopfunten har cylind
risk cuppa med centralt uttömningshål och koniskt upp
byggd fot i två våningar. Cuppan indelas genom en 
rundbågsfris i sju bildfält. I ett av dessa fält ses Lam
met med korsfana, i de övriga lejon samt olika 
fabeldjur. Frisen begränsas upptill av en flätbård, ned
till av ett sicksackband. Foten, som är delvis skadad, 
består nederst av en tunn , fyrkantig skråkantsockel, 
som övergår i en kraftig cirkelrund repstav från vilken 
utgår lejonliknande djurhuvuden med lockiga manar. 
Ovanför repstaven återkommer en motsvarande sek
tion. Ytorna mellan djurhuvudena pryds här av blador
nament. Dopfuntens höjd 79 cm, cuppans diameter 63 
cm . 

Funten tillhör den bland de romanska dopfuntarna i 
Småland vanliga s k fabeldjursgruppen och kan dateras 
till ca 1200.60 

Dopfunten omnämns av Mandelgren 1865, som 
påpekar att >>den står nu på kyrkogården och förfaller. 
Pastor lofvade att den skulle tagas i bättre förvar.>> Vid 
Mandelgrens nästa besök år 1872 (jfr ovan) hade den 
placerats i sakristian. Vid prostvisitationen 1914 
påpekas i ämbetsberättelsen att den gamla dopfunten 
finns i nya kyrkan och används vid dopförrättningarna. 

I dopfunten används ett modernt dopfat av mässing 
bestående av skål med löst brätte. På brättet vinranka 
samt kartusch med inskriften >>Jesus sade : l låten bar
nen l komma till mig.>> Gåva av Vederslövs och Dän

5 -- 805662 Vederslövs och Dänninge landa 
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ningelanda församlingars missionss y kretsar 1941. 
Levererat av ciselören A W Borg, Jönköping. 

Till dopfunten hörde tidigare enligt inventarieför
teckningarna en >>Funt-kittel af malm>>, vilken dock 
såldes som obehövlig 1790. 

Dopskålar: l. Av tenn (fig 74). Utgörs av en sk 
kallskål med svängda, ornerade kulhänklar. Stämplad 
inuti skålen av Nicolaus Justelius, mästare i Eksjö 
1784-1819. Under foten inristade initialer och ett otyd
bart namn. Skålens diameter 21 cm. Har tillhört Dän
ningelanda kyrka. Upptagen i inv 1802. - 2. Av tenn 
(fig 75). Rund med två handtag. Stämplad inuti skålen 
av Carl Eric Anström 1875, mästare i Växjö 1845
1861/76. Under foten inristat IMS med runor samt år
talet 1875. Skålens diameter 20 cm. - 3. Av nysilver. 
Hög fot, skålen invändigt förgylld. Graverad dekor. 
Höjd 25,5 cm. Upptagen i inv 1892. Skänkt av Jan 
Kristoffer Jonsson, Vederslövs Gatugård . 

Fig 74. Kallskäl av tenn , använd som 
dopskål. N Justelius, Eksjö , omkr 1800. 
Har tillhört Dänningelanda kyrka. Foto 
1974 . 

Two-handled pewter bowl used as a 
christening-bowl. N Justelius , Eksjö , ca 
1800. Belonged to Dänningelanda 

Church. 

Fig 75 . Skål av tenn, använd som dop
skål. C E Ahnström , Växjö , 1875. Foto 
1974. 

Pewter bowl used as a christening-bowl. 

C E Ahnström, Växsjö, 1875. 

Nattvardskärl 

l. Kalk av silver, delvis förgylld (fig 76) . Rund, pro
filerad fot med pärlbård och bladornamentik samt 
fastnitat, gjutet krucifix. Kraftigt utskjutande, i klyf
tor uppdelad nod. Slät cuppa med profilerat bräm 
med vågband samt därunder graverad bladornamentik. 
Höjd 19,5 cm. Enligt stämplarna tillverkad av Johan 
Berggren i Växjö , mästare 1715-35. Noden är dock 
övertagen från en äldre kalk, sannolikt samtida med 
den tillhörande patenen . Denna är av silver med för
gylld ovansida (fig 76-77) . Skålen tiopassformad med 
graverad, rund medaljong med framställning av pelika
nen matande sina ungar med sitt eget blod. Diameter 13 
cm. Stämplar saknas . Patenen kan stilistiskt dateras till 
1300-talet. Dess nuvarande form med brätte dock till
kommen i samband med senare reparation. 61 

- 2. Kalk 
av silver, delvis förgylld (fig 78). Sexpassformad, pro
filerad fot med skrodad bladornamentik och fem gjutna 

http:reparation.61


INREDNING OCH INV ENTARI ER 67 

Fig 76. Kalk och paten av delvis förgyllt silver. Kalken till
verkad av J Berggren, mästare i Växjö 1715-35. Kalkens 
nod är av 1300-talstyp och övertagen från en äldre kalk. 
Patenen likaså ursprungligen från I300-talet. Brättet dock 
förändrat. Foto 1974. 

Cha/ice and paten, part/y silver-gill. The chalice made by 
J Berggren , master at Växjö 1715-35. The knob of the chalice 
is of the 14th century typ e andemanates from an o/der chal
ice. The paten, too, original/y from the 14th century. The 
rim is a/te red, however. 

Fig 77. Detalj av patenen med graverad framställning av 
pelikanen matande sina ungar. 1300-tal. Foto 1974. 

Detail of the paten with an engraved representation of the 
pelicanfeeding its young. 14th century. 
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ansiktsmaskaraner samt ett krucifix. Den kraftiga, 
sexdelade noden har skrodad ornamentik samt ett 
mittband med sex gjutna ansiktsmaskaroner. Slät cup
pa med profilerat bräm med våglinje och goudronbård, 
därunder skrodad biadornamen tik. På cuppangraverad 
inskrift : >>Dricker. här. af. alle. Math. 26. v 27.» På 
fotranden: »Denne Kalk är Giord til Dänninge Landa 
Kyrka Anno Domini 1756 Pastor. Mag. Joh. Streling» 
(not 45). Höjd 22 cm. Enligt stämplarna tillverkad av 
Axel Johan Limnell i Växjö , mästare 1732-1775. 61 Kal
ken omnämns i Dänningelanda kyrkas räkenskaper 
1756-57. Inalles utbetalades >>För Communion-kalkens 
omgiörande och tillökande af Guldsmeden Mr Axel 
J oh. Limnel, en! thes gifne quittence, af Kyrkornedlen 
34: 18.>> - Tillhörande paten av silver med förgylld 
ovansida. Sexpassformad, på brättet skrodad blad
ornamentik. Samma stämplar som kalken samt ål
dermansranka. Anskaffad 1764, då Limnell erhöll 26 
daler i betalning »för ny paten till communionkalken, i 
stället för den bortstulna». Den bortstulna patenen 
hade utförts av Limnell under räkenskapsåret 1751-52. 

Vinkanna av silver, invändigt förgylld . På locket lig
gande lamm med korsfana. På livet inskriften : »Till 

Fig 78. Kalk och paten av delvis förgyllt 
silver. Kalken tillverkad av A J Limnell, 
Växjö , 1756, patenen 1764. Har tillhört 
Dänningelanda kyrka. Foto 1974 . 

Chalice and paten, part/y silver-gift. 
The chalice made by A J Limne/1, 
Växjö, 1756, the paten 1764. Belonged 
to Dänningelanda Church . 

Vederslövs kyrka av Vederslövs-Dänningelanda syför
ening anno 1935 pastore I A Nordgren.» Enligt 
stämplarna tillverkad av Guldsmedsaktiebolaget. 
Tre stycken vinkaraffer av glas , därav en av 1800
talstyp. Upptagna i inventarieförteckningen 1935. 

Oblatask av tenn. Rund på hög fot med fyrsidig 
fotplatta med kulfötter (fig 79). Profilerat lock med 
knopp. Höjd 14,5 cm. Under foten stämplad av Nielas 
Anström , Växjö, mästare 1817-1844. Har tillhört Dän
ningelanda kyrka . Upptagen i 1849 års inventarieför
teckning. - Oblatask av glas, rund med lock. Upp
tagen i 1904 års inventarieförteckning. 

Sockenbudstyg bestående av kalk och paten i 
läderklätt träfodral (fig 80). Kalken har rund, profilerad 
fot , runt skaft och nod av koppar samt slät cuppa av 
silver, invändigt förgylld. Profilerat bräm med våg
band. Höjd 15 cm. Cuppan stämplad av Nils Johan 
Dyker, mästare i Växjö 1781-1795. Tillhörande paten 
av silver med graverat Kristusmonogram. Samma 
stämplar som cuppan. Sockenbudstyget upptas som 
tillägg till inventarieförteckningen 1784 som » l st 
Sochnebuds kalk och Paten, själfva bägaren och Pate
nen af silfver, men foten af försilfrad koppar, 
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Fig 79. Oblatask av tenn. N Anström, mästare i Växjö 1817
1844. Har tillhört Dänningelanda kyrka. Foto 1974. 

Pewter wafer-box. N Anström, master at Växjö 1817-44 . 
Belonged to Dänningelanda Church. 

swarfwadt fouteral, alt samman kostade Tre Riksdaler 
8 sh. och skänktes af Pastor och Probsten Mr Håkan 
Sjögren62 år 1786, at brukas i bägge församlingarna>>. 

Brudkrona 

Modern brudkrona av förgyllt silver. S k pnn
sessmodell med 10 ståndare med vita safirer, i kron
ringen 10 akvamariner. Tillhörande fodral av oxiderad 
koppar, invändigt klätt med röd sammet. Enligt 
stämplarna tillverkad av C G Hallbergs Guldsmedsak
tiebolag , 1939. Skänkt detta år av de kyrkliga ung
domskretsarna i Vederslöv. Använd första gången 
midsommardagen 1939. 

Ljusredskap 

Ljuskronor av mässing (fig 65): l. För 6ljus i en krans. 
Profilerad mittstam med ändklot. S-formade ljusarmar 
med drakhuvuden som mittornament, avslutade med 
manshuvuden . Musselformade droppskålar. Reflexor
nament i form av blommor. Höjd 60 cm . Inskrift i 
versaler: >>In dei gloriam et ternpli decus hoc orichatum 
coronarium l donavit Laurentiius SFR Odeling63 : ss : 
theol : Ieetor et pastor huius l ecclesie: A" 

Fig 80. Sockenbudstyg. Kalk av koppar med cuppa av silver. 
Cuppan och patenen stämplade av N J Dyker, Växjö , mästare 
1781-95. Skänkt 1786 för användning i båda församlingarna. 
Foto 1974. 

Viaticum communion vessels. Copper chalice with bowl of 
silver. The bowl and paten stamped by N J Dyker, Växjö, 
master in 1781-95. Donated in 1786 for use in both parishes. 

MDCCXXXVII» (= Till Guds ära och templet till 
prydnad är denna mässingskrona skänkt av Laurentius 
S F R Odelin teol Ieetor och denna kyrkas pastor år 
1737). Nu monterad för elektriskt ljus. Hänger i södra 
tvärgången . - 2. För 12 ljus i två kransar. Profilerad 
mittstam med ändklot. Brutna ljusarmar med mussel
formade droppskålar. Klockformade reflexornament. 
Höjd ca 90 cm. Inskrift i versaler: >>Denna lius-crona är 
skänktt till Wederslöfs kyrka af högwälbor= l ne herr 
general Johan Stenflycht64 åhr 1754.>>Nu monterad för 
elektriskt ljus. Hänger framför orgelläktaren. - 3. För 
6 ljus i en krans . Profilerad mittstam med ändklot. 
Tjocka, S-formade ljusarmar av driven mässing med 
ornament. Musselformade droppskålar. Reflexorna
ment i form av blommor i flera kransar. Höjd 50 cm. 
Inskrift: >>Inlöst af Däningelanda Kyrkors Medel den 
20de Junii 1772 l I ären lius i Herranom wandrer såsom 
liusens Barn Eph 5 V 8. ,, N u monterad för elektriskt 
ljus. Hänger i norra tvärgången. Uppges 1772 ha kostat 
45 daler silvermynt (st prot) . - 4. För 12 ljus i två 
kransar. Profilerad mittstam med ändklot. Kraftiga, 
s-formade ljusarmar med musselformade droppskålar. 
Reflexornament i form av blommor. Nu monterat för 
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Fig 81. Ljuskrona av nygotisk typ med slipade glaspiggar. 
Anskaffad på 1880-talet. Foto P Rittsel 1978. 

Chandelier of the neo-Gothic type with cut glass-spikes. 
Purehosed in the 1880's. 

Fig 82. Ljuskrona av järn. Omtalas 1686. Foto G Wiren 1980. 

Chandelier of iron. Mentioned in 1686. 

elektriskt ljus . Hänger framför orgelläktaren. Har till
hört Dänningelanda kyrka. Inköpt 1772, >> förfärdigad af 
Mässingsslagaren i Wexiö Roth , kostar med länkar och 
tillbehör 100:-» (räk). - 5. Glasljuskrona för 12 ljus i 
tvä kransar samt l mittljus (fig 65). Sengustaviansk typ. 
Nu monterad för elektriskt ljus . Hänger i mittgången. 
Anskaffad pä 1880-talet. - 6. För 24 ljus (fig 81). 
Nygotisk typ med kjol av slipade glaspiggar. Nu mon
terad för elektriskt ljus. Hänger i mittgången. Anskaf
fad pä 1880-ta let. - 7-8. För 20 ljus i tvä kransar. Den 
övre kransen levande ljus , den nedre glödlampor. 
Hänger i koret. Anskaffade 1978. 

En ljuskrona av järn för 4 ljus (fig 82). Höjd 20 cm, 
bredd 40 cm. Upptagen redan i 1686 ärs inventarieför
teckning (jfr ovan Gamla kyrkan) . Hänger i tornrum
met. 

Ljusstakar: l. Kandelaber av gjuten mässing för 3 
ljus (fig 83). Rund platt fot , profilerat skaft. Pä ljusar
marna bäge med nedhängande löv . Höjd 40 cm. 
Anskaffad 1695 , dä man enligt räkenskaperna »lätit 
förfärdiga Liusestaken - 4. » Användes som altarstake 
i gamla kyrkan. - 2. Kandelaber av gjuten och driven 
mässing för 5 ljus (fig 84). Hög profilerad fot och balus
terformat skaft i drivet arbete, gjutna ljusarmar. Höjd 
53 cm. Anskaffad till Dänningelanda kyrka 1764 för 23 
daler och använd som altarstake. - 3. Kandelaber av 
mässing för 3 ljus. Samma typ som nr 2 (se fig 39). Höjd 
38 cm. Upptagen i 1784 ärs inventarieförteckning. - 4. 
Ett par av driven mässing (fig 85). Rund fot , spiral
vridet skaft. Pä foten rundbägsbärd. Höjd 20 cm. Upp
tagna i 1784 ärs inventarieförteckning. - 5. Ett par av 
tenn (fig 86). Rund fot , profilerat skaft, urnformad 
ljushållare. Dekor i form av äggstav , pärlbård och re ff
Ior. Höjd 28 cm. Stämplade av Martin Gustaf Moberg 
i Jönköping 1786, mästare 1777-1815 . Under ena foten 
s tär i versaler: »En god vän är bätter l än l 00 förvanter 
l Martin G. Moberg l Jönköping: 1786 l un bon ... eux 
que 37 MMB .» Under den andra: »Un bon ami vaut 
mieux que cent paren t s ... 42. » Har tillhört Dän
ningelanda kyrka. - 6. Ett par av tenn (fig 87). Rektan
gulär fotplatta pä kulfötter, balusterformat skaft , 
urnformad ljushållare. Dekorerad med palmettbärder 
och bladranka. Höjd 32 cm . Stämplade av Carl 
Carlsson Jönköping 1826, mästare 1825-1827. Har till
hört Dänningelanda kyrka. - 7. Ett par av tenn (fig 
88). Rund , profilerad fot , balusterformat skaft, urnfor
mad ljushållare. Höjd 21 cm. Stämplade av Carl Eric 
Anström Växjö 1846, mästare 1845-1861/76. Har till
hört Dänningelanda kyrka. Skänkta 1849 av kyrkvär
den Anders Jonasson i TorpaNorregärd för att använ
das pä den nya läktaren (st prot). - 8. Ett par kan
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Fig 83. Kandelaber av gjuten mässing. Anskaffad 1695. Foto 
1974. 

Cast brass candelabrum. Purehosed in 1695. 

Fig 84. Kandelaber av mässing. Anskaffad som altarstake till 
Dänningelanda kyrka 1764. Foto 1974. 

Brass candelabrum. Purehosed as an altar candiestick for 
Dänningelanda Church in 1764. 

delabrar av gjuten mässing för 3 ljus. Upptagna 1892 
som altarstakar. - 9. Ett par av silver. Upptagna 1914. 
Skänkta av N P Danielsson i Odenslanda. 

Ett par ljusarmar av mässing med rund väggplatta 
(fig 69). Armen försedd med vulst samt rund droppskål. 
Barocktyp. Uppges 1930 även vara försedd med en 
sköld, vilken nu saknas. Uppsatta i koret. Har tillhört 
Dänningelanda kyrka. Upptagna i 1849 års inven-

Fig 85. Ljusstake av mässing. Omnämns 1784. Foto 1974. 

Brass candlestick. Mentioned in 1784. 

Fig 86. Ljusstake av tenn. M G Moberg , Jönköping, 1786. 

Har tillhört Dänningelanda kyrka. Foto 1974. 

Pewter candlestick. M G Moberg, Jönköping, 1786. Belonged 
to Dänningelanda Church. 
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Fig. 87. Ljusstake av tenn . C Carlsson, Jönköping, 1826. 
Har tillhört Dänningelanda kyrka. Foto 1974. 

Pewter candlestick. C Carlsson , Jönköping, 1826. Belonged 
to Dänningelanda Church. 

Fig. 88. Ljusstake av tenn .. C E Anström, Växjö, 1846. Har 
tillhört Dänningelanda kyrka. Foto 1974. 

Pewter candlestick. C E Anström, Växjö, 1846. Belonged to 
Dänningelanda Church. 

tarieförteckning som 2 ljusarmar i koret. - Ett par 
lampetter av mässing. Upptagna 1904. Skänkta av 
handlanden S M Andersson i Odenslanda Sunagärd. 
16lampetter av mässing. Gäva 1941 av Vederslövs och 
Dänningelanda församlingars missionssykretsar. 

Textilier 

Till den nya kyrkan beställdes en helt ny uppsättning 
altartextilier frän den nystartade Ersta parament
förening. Textilierna, som utgjordes av antependium, 
altarduk, kalkduk och bokstöd levererades i augusti 
1880. Kostnaden uppgick till 140 kr. Sju personer hade 
varit sysselsatta med sömnadsarbetet. I Erstas beställ
ningsbok finns en noggrann beskrivning av mönster 
och teknik. Mönstren hämtades frän de motsvarande 
tyska paramentverkstäderna i Herrnhut och Neudettel
sau.65 - l. Antependium (fig 89 a) av rött kläde med 
klistrad och broderad mittdekor. Nedtill frans av 
snodder i olikfärgat ullgarn - rött, grönt, brunt, blått, 
vitt, gult. Brunt foder av linnelärft. Fyrpass av ur
sprungligen klarblått, nu grågrönt tunt ylletyg med 
kantband av nu gulrosa bomullsband samt guld
snodder. Lamm av vit filt med brunt silke och guld
träd i konturteckningen. Korsfana av ursprungligen 
rött siden med vitt kors . Blommor i silkesbroderi. 
Mätt 304x 100 cm. - 2. Altarduk (fig 89b) av vitt, 
tunt linne med bred spets i fih!knytning med mönster
partier trädda med lingarn - kors, kors med krona 
och palmkvistar, IHS, druvklase, duva med olivkvist 
samt texten »Jag lef l ver l si jag kom l mer snart l 
Vaker beder tro >> . Mätt 177 cm x 82 cm, spetsens bredd 
9 cm. - 3. Kalkduk (fig 89 c-d) av vit bomullsbatist 
med stjälkstygnsbroderi i rött silke. Mycket små stygn. 
l mitten medaljong med Kristus som den gode herden. 
Bård med stiliserade blommor. Mätt 29 cm x 29 cm, 
frans 7,5 cm. - 4. Bokstöd, klätt med rött kläde. Runt 
kanten snodd, frans och tofsar i flerfärgat ullgarn mot
svarande antependiets frans . Broderier i flerfärgat 
silke. Pä mitten alfa och omega. Bokstödet vatten
skadades svårt 1978 och kastades. 

Antependier: l. Frän 1880. Se beskrivning ovan. - 2. 
Av grönt linne med broderier i olikfärgat silke. Prytt 
med törnrosbärd , Kristi monogram samt kors. Foder 
av naturfärgat linne. Signerat AAVS (= Althild 
Sandberg) V ÄXIÖ 1955. - 3. Vändbart. Ena sidan vitt, 
mönstrat siden , den andra violett (jfr mässhake nr 4). 
Applikationer och broderi . Vita sidan broderad bård 
med kors och Kristi monogram, violetta sidan endast 
applicerat kors av silvergalon och snodder. Utfört 1964 
av Alfhild Sandberg. - 4. Av svart ylle med applicerat 
kors av silvergalon. 
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Fig 89. a. Detalj av antependium av rött kläde med applikation och broderi. - b. Detalj av altarduk. 
Tillverkade av Ersta paramentförening I880. Foto G Hildebrand , ATA . 

a. Detail of antependium ofred cloth with applique and embroidery .-b. Detail of altar cloth. Made 
in 1880 by Ersta paramentförening. 
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Fig 89 c-{). Kalkduk med broderier i rött silke . Tillverkad av Ersta paramentförening 1880. Foto 
G Hildebrand , ATA. 

Chalice veil with embroideries in red silk. Made in 1880 by Ersta paramen(förening. 

Mässhakar: l . Av röd sammet med foder av lärft . På 
ryggsidan applicerat kors av guldgalon, på framsidan 
kors av silvergalon och guldgalon. Ursprungligen kan
tad med smal silvergalon. Sliten och lagad. Upptagen i 
inventarieförteckningen 1686 som ny. Vidare anges: 
>>Vthi wintermarknaden 1686 efter heela för
samblingens höga åstundan , kiöpt af een kiöpman ifrå 
LandzCrona, Antonio Be:d , 6 a llnar rödt Sammet till 
Messehaake .. . 31 Dr Smt Jtem rödt boomullslärufft 
till fodher under samme Messehake, 4 allnar ... 1. 16 
Jtem obleekt lä rufft till Mellanfodher 4! aln ... -27 Till 
Skräddaren i Wexiö, Per Olufsson för sitt omaak ... 
1. 16 Gullgaloner af samme kiöpman till Messehaaken, 
12 alnar, a2 Dr S. alnen . .. 24.- NB. dhesse galloner 
togos om wintermarknaden af be:te kiöparen emoot 
obligation af Pastor till att betalas bättre fram på åhret , 
nembl. till marknaden i Christianstad, då Joen 
Olufsson i Willtofta pänningarna dit förde . >> Mässhaken 
uppges 1784 vara i då1igt skick och 1790 >> anmodades 
Kyrkowärden Anders i Tångaryd, såsom förfaren 
Skräddare , at efter möjeligheten det sjelf, på Kyrkans 
bekostnad omlaga>>(st prot). 1791 påpekas på nytt att 
mässhaken måste lagas och att silvergaloner fattas. 
>> Same! i Bökebacken anmälte sig ega något band , som 
han trodde passa, och wille tills läppa>> (st prot). 1877 
påpekas vid biskopsvi sitationen a tt användbar 

Fig 90. Mässhake av röd, granatäpplemönstrad sammet med 
kors av knypplad guld- och silverspets. Har tillhört Dännioge
landa kyrka. Omnämns 1757. Renoverad 1935. Foto 1974. 

Chasuble of red pomegranate-patterned velvet with a go/d 
and silver bobbin face cross. Belonged to Dänningelanda 
Church. Renovated in /935 . 
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mässkrud saknas. - 2. Av röd, granatäpplemönstrad 
sammet (fig 90). På ryggsidan kors av gult siden med 
knypplad guld- och silverspets. På framsidan mittribba 
av samma slag. Kantad med smalt , gult sidenband. 
Runt halsringningen nytt kantband. Foder av linne. 
Renoverad av Libraria 1935. Har tillhört Dänningelan
da kyrka. Upptagen i 1757 års inventarieförteckning. 
Uppges av Rogberg (aa) vara skänkt av friherre Carl 
von Otter på Bergkvara (not 85) . - 3. Av svart sammet 
med silvergaloner och silverbroderi . Kantad med dubb
la bärder av silvergalon. På ryggsidan kors med tör
nekrans, på framsidan Jahvetriangel med strålkrans. 
Knäppning på axeln. Upptagen 1892 som >>En Mäss
hake med skjorta och låda, skänkt af S. Svensson i 
Östantorp norregd.>> - 4. Av grönt , mönstervävt tyg i 
blandat ylle och silke med broderier i olikfärgat silke. 
Foder av vit sidenrips . På ryggsidan kors med stråtsol 
och törnrosranka , på framsidan kors med stråtsol och 
Kristi monogram. Signerad AAVS (= Alfhild 
Sandberg) VÄXIÖ 1955. - 5. Vändbar av vitt, respek
tive violett mönstrad siden. På den vita ryggsidan mitt
ribba och ok av vävt band och guldgalon , på framsidan 
Kristi monogram . På den lila ryggsidan kors av silver
galon och silversnodd , på framsidan mindre kors. Ut
förd av Alfhild Sandberg 1964. 

Moderna, broderade stolor i de liturgiska färgerna . 
Kalkdukar : l. Av vit bomullsbatist med broderad 

vinranka i silke i brunt och vitt, kantad av bred 
tyllspets med broderier (fig 91) . Märkt >>År 1871». Har 
tillhört Dänningelanda kyrka (inv 1872) . Mätt 42X42 
cm. - 2. Frän 1880. Se beskrivning ovan. - 3. Av 
benvitt , mönstrat siden med applicerat kors av vävt, 
rött band. Anskaffad 1969. 

Kollekthåvar: l. Av brun sammet med silvergaloner 
och klocka av försilvrad mässing. Har tillhört Dän
niogelanda kyrka. Upptagen 1757. - 2. Av brun sam
met med fastsydda, vita pärlor. Gjuten , rikt ornamen
terad ring och holk av mässing. Rött foder. Ring och 
holk av 1600-talstyp (fig 92). Pungen modern. Uppta
gen 1784 som >>l st. Röd sammetshäf gl. sliten , söndrig 
1791, skall lagas >>. - 3. Ett par moderna kollekthåvar, 
skänkta av Missionssykretsarna 1940, sydda av Karin 
Cederberg, Växjö. 

Predikstolskläden: l. Grönt linne med broderad text: 
»Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det. >> 
Signerat AAVS (= Alfhild Sandberg) VÄXIÖ 1955 . 
2. Vändbart. Av vitt , respektive violett mönstrat siden 
Gfr antependium och mässhake ovan). På den vita si
dan kors av guldgalon med broderier, på den violetta 
sidan dito av silvergalon. Utfört av Alfhild Sandberg 
1965 . - 3. Svart med frans samt kors av silvergalon. 

Fig 91. Kalkduk, 1871. Har tillhört Dänningelanda kyrka. 
Foto 1974. 

Chalice veil , 1871. Belonged to Dänningelanda Church. 

Fig 92 . Kollekthåv med ring och holk av mässing . 1600
talstyp. Foto 1974. 

Collection-bag with ring of brass . 17th century type. 



76 VEDERSLÖVS NY A K YRKA 

Liten altarmatta i röllakan. Geometriserade mönster. 
Färger rosa , tegelrött, vitt, svart. Kormatta i samma 
färgställ ni ng . 

Övriga inventarier 

Ståndur: l . Fodralet målat i brun rnas urering med lister 
i rött , ockra och grönt. På dörr och sockel målat orna
ment. Urtavlan signerad >>A nno 1764 l ABRAHAM 
LÖFGREN/VEXIÖ, N= 134.» I sockenstä mmopro
tokollet 1766 uppges: >> Blef beslutat kiöpa en ny slag
klocka hos Urmakaren Löfgren uti Wexiö til kyrkian, 
och anmodades Pastor Loci att den beställa , och ac
cord angående priset sluta.>> 1768 antecknas: »Berätta
des af Pastore, at Urmakaren Löfgren i staden ej nekar 
till, att skaffa ricktiga lod , som hafwa sin fullkomliga 
tyngd, i stellet för de förra , som hållas före wara för 
lätta, til kyrkans wäggur, så snart Masugnen i Huseby 
börjar gå, och då härtill swarades, att denne redan 
wore igång , beslöt Församl. at, efter uret icke fått sin 
rätta gång, utan stadigt warit oricktigt , urmakaren 
Löfgren skulle taga det tilbakas, eller ock gifwa ifrån 
sig ny förskrifning at til en wiss tid sätta uret i ricktigt 
stånd. >> År 1818 beslutades på sockenstämman >>att 
äfven bortauktionera kyrkans vägguhr, som under 
många år varit obrukbart och för kyrkan ett dödt Capi
ta!. » Den 2 juli detta år »Försåldes kyrka ns Wägguhr 
till Jon Jonasson i Ljungsäkra Ngd för 305 Dr Smt eller 
50 Rdr 40 sh. Rgld >>. Stånduret donerades 1976 av 
Adolf Johansson , Lidhem, Vederslöv , till kyrkan och 
är nu placerat i sakristian. - 2. Fodral målat i grått och 
guld (fig 69). Ej ursprunglig målning. Urtavlan signerad 
»Daniel Ljungstedt Wexjö N: 39». Har tillhört Dän
niogelanda kyrka . Inköpt 1777 av urmakare Ljungstedt 
i Växjö för 70 Dr (räk). Fodralet tillverkades av scha
tullmakaren Malmarin, målningen utfördes av målaren 
Apelquist i Växjö . 

Kistor: l. Av ek med smidda järnbeslag. Uppges ha 
varit Vederslövs kyrkokista men har senare tillhört 
häradshövdingen Johannes Nilsson i Gårdsby samt 
sångerskan Christina Nilsson (not 13). Återanskaffad 
till kyrkan 1969 av J Nilssons son Nils Fredelin. - 2. 
Helt järnbeslagen. Försedd med 3 lås, två för nycklar 
och ett för hänglås. l nederkanten märlor för fastsätt
ning i golvet. - 3. Järnbeslagen , gråmålad. I locket två 
myntspringor . 

Värja , har tillhört generalen Johan Stenflycht (not 
15). 

Porträtt av S J Norrlin, kyrkoherde 1891-1924. 
Oljemålning i förgylld ram. På porträttet står: »Till 
Vederslövs församling från barnen. » I sakristian. 

Fig 93 . Storklockan, gjuten är 1521 pä Sankt Briccius dag. 
Foto 1974. 

The great bel/, east in 1521 on the day ofSt. Briccius. 

Klockor 

I tornet hänger tre klockor, av vilka mellanklockan och 
lillklockan ursprungligen tillhört Dänningelanda kyrka. 

storklockan (fig 93-94), som är senmedeltida , har 
runt halsen ett skriftband med inskrift i gotiska minusk

ler samt enstaka majuskler. Det 8 cm höga skriftbandet 
begränsas av rundstavar. Texten inleds med en 
biskopsbild . Som skiljetecken mellan orden före
kommer nedhängande, treflikiga liljeornament samt 
små otydliga figurreliefer och myntavtryck. Den 
latinska inskriften , som innehåller flera förkortningar, 
lyder: >>Anno d(omi)ni millesimo dxxi die s(an)cti 
bricci confessoris t(em)p(or)e ingemari epi(scopi) 
ih(esu)s EaA Amen» (=Herrens år 1521 på Sankt 
Briccius bekännarens dag i biskop Ingemars tid Jesus 
. . . Amen). De tre bokstäverna före ordet amen ut
gör en förkortning eller initialer. På kroppen under 
skriftbandet ses 12 större och mindre myntavtryck , 
alla mycket otydliga, samt bokstäverna PEI (eller 
1). Bokstavsgruppen , som troligen utgör initialer , flan
keras på vardera sidan av ett stående helgon i otydlig 
relief samt åtskilj s av liljeornament (fig 94). Längre 
ner på kroppen syns ytterligare fyra otydliga präglar , 
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Fig 94. Detalj av 
storklockans inskrift 
och ornamentik. Foto 
1974. 

Det a il of the inscrip
tion and ornamenta
tian of the great hell. 

sannolikt myntavtryck. Klockans diameter 100 cm, 
höjd utan krona 88 cm. 

Klockans gjutning skedde enligt inskriften på Sankt 
Briccius(H; dag, dvs den 13 november, år 152 1, då lnge
mar67 var biskop i Växjö . Den bild av en helgonbiskop, 
som inleder texten , avser sannolikt att fö reställa Sankt 
Briccius. Något attribut går dock ej att urskilja på grund 
av att bilden blivit otydlig vid gjutningen . K lockgjutaren 
anses av M Åmark vara identisk med den s k Nittorps
mästaren , vilken bl a gjutit storklockan i Nittorp, 
Västergötland .68 

Mella nklocka n (fig 95) ä r dekorerad med breda 
orname ntband runt hals och slagring. l halsens nedre 
ornamentband ingår en medaljong med Jahve i hebre
iska bokstäver. På kroppen två stora inskriftskartu
scher med text i versaler. På ena sidan: »Tillhör Dän
niogelanda kyrka l ifrån solenes uppgång l allt intill 
nedergången l vare Herrans namn lofvat l PS 11 3 v 3. 
Gj uten af C A Norling69 i Jönköping. » På den andra 
sida n: >> Gjuten å r 175 1, l efter kyrkans brand 1750. l 
Omgjuten på församlingens bekostnad l år 1855. dåva
rande pastor l L. G. H. Palmlund. 70» - Beslutet om 
omgjutning togs av sockenstämman i Dänningelanda 

Fig 95. Mellanklockan, gjuten av C A Norting 1855 för 
Dänninge1anda kyrka. Foto 1974. 

The middle-sized bel/, east by C A Norling in 1855 for 
Dänningelanda Church . 

http:Palmlund.70
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Fig 96. Lillklockan, gjuten av Elias T S Fries i Växjö 1752 
för Dänningelanda kyrka. Foto 1974. 

The small bel!, east by Elias T S Fries at Växjö, 1752, for 
Dänninge/anda Church . 

Fig 97. Medeltida Sanctusklocka. Fick efter 1880 användning 
som inringningsklocka i skolan. Foto 1974. 

Medieval Sanctus bel! . After 1880, it was used as a ring-in 
bel! in the school. 



den 29 juli 1855, då man enades om följande : >> l . Det af 
klackgjutaren C. A. Norling Jönköping öfversända 
Contract af d. 18 i denna månad antogs och under
skrefs. - 2. Till Contractet ville församlingen för sin 
del tillägga det vilkor, att Tit. Norling åtager sig att på 
sin egen bekostnad ombesörja den omgjutna klockans 
hitforsling och uppsättning. -3. Den nya klockans vigt 
kunde församlingen för närvarande icke närmare be
stämma, än att densamma afbränningen på den gamla 
metallen förut frånräknad, icke får öfverstiga nuvaran
de vigten af den spräckta Storklockan jämte Lillklock
an, hvilken senare kommer att tillsam. med den förra 
omgjutas; och skulle vigten , efter i Jönköping verkståld 
vägning enligt vågsedel, i Contractet på behörigt ställe 
införas. - 4. Transporten till Jönköping, h vilken jämn
likt Contractet skall hafva skett inom den 18cte Aug., 
åtog sig kyrkvärden Anders Jonasson i Torpa att för 
lägsta priset, eller 12 Rdr, verkställa. - 5. Gjutnings
kostnaden m. m. enl. Contractets innehåll, kommer att 
efter oförmedlade hemmantalet uttaxeras på l O år i 
årligt tillskott , som efterhand insättes i Länets Spar
bank, hvarest en summa af200 Rdr Bco skall af försam
lingen upplånas, till inbetalning så snart de i Sparban
ken insatte medlen ungefårl. uppgått till förbemälte 
belopp .>> 

Lillklockan (fig 96) är rikt ornerad med akantusor
namentik och figurreliefer. Smalt skriftband runt hal
sen med text i versaler: >>Kommer hit hö re r til alle l 
som Gud frueten PS 66 v 16 .>> På kroppen två inskrifts
fält. På ena sidan står med versaler: »Då Adolph Pred
rich spiran förde l Lovis Ulrica drottning war l och 
kronprintz Gustaf hiertan rörde l då med printz Carl 
och Swerge har l samt Adolph Fredrich uti Norden l en 
liuflig frid tå fick iag liud l at kalla folk som uppå iorden 
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l bär namn theraf at fructa Gud. » På den andra sidan: 
»Uppå teollectoris och pastoris l mag. Johannis Stre
lings71 anstalt l ärthenna klocka guten l guten i Vexiö 
af Elias T S Fries72 år 1752. » - Ä ven denna klocka har 
ursprungligen tillhört Dänningelanda kyrka och är gju
ten året efter den storklocka , som i omgjutet skick nu 
utgör mellanklockan. 

Vederslövs kyrkas ursprungliga lillklocka överfördes 
såsom nämnts till bårhuset i Dänningelanda för att an
vändas vid begravningar och är sedan 1952 upphängd i 
den klockstapel , som då uppfördes. 

Klockan , som är medeltida , har på ena sidan av 
kroppen fem helgonfigurer i relief, höjd ca 9 cm, och på 
den andra ett kors med ett fladdrande band. På det 5 
cm breda skriftbandet, som saknar text, ses fem mynt
avtryck . 73 Såväl myntavtrycken som relieffigurerna är 
mycket otydliga . På kronans öron skäggiga ansikten. 
Diameter 65 cm, höjd utan krona 51 cm. - Klockan har 
i facklitteraturen omnämnts som tillhörig Dänninge
Ianda. Genom den beskrivning som C G Brunius gjorde 
vid sitt besök i Vederslöv 1849 av den i stapeln 
hängande lillklockan, kan den dock med säkerhet 
identifieras som denna. 74 

Medeltida sanctusklocka, nu försedd med träskaft 
(fig 97). Klockan är spräckt och har en skada i slagring
en. Kläpp saknas . På kroppens ena sida ett Andreas
kors i form av ett stort X. Höjd 8,5 cm, diameter 
11 cm . Klockan omtalas 1686 som »l lijten klåeka i 
kyrkian» (inv), likaså 1784, vilket tyder på att den då 
fortfarande hängde kvar i sin ställning i koret. 1802 och 
senare förvaras den däremot i kyrkkistan . Efter nya 
kyrkans tillkomst användes den under en tid som m
ringningsklocka av läraren i skolan. 
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Fig 98. Dänningelanda gamla kyrkplats. Foto P Rittsel 1978. 

The churchyard ofDänningelanda Old Church . 

DANNINGELANDA KYRKA 


Dänningelanda träkyrka såldes på auktion och revs 
1880, då den nya kyrkan i Vederslöv tagits i bruk som 
gemensam kyrkobyggnad för båda församlingarna . 
Den gamla begravningsplatsen behölls dock och an
vänds fortfarande. 

Den rivna kyrkan var uppförd 1751 och dess utseen
de är känt endast genom ett par enkla avbildningar. 
Dessa utgörs av en målning i Dänninge gård (fig 103), 
vilken enligt en senare kopia av Eric Ihrfors är utförd 
av en bygdemålare vid namn Hederström (fig 104), 
samt av en skiss av Nils Månsson Mandelgren (not 10) 
från 1865 (fig 105). Kyrkan och den omgivande kyrk

byn har också avtecknats av målaren Kilian Zoll/5 i 
vilkens skissböcker ingår ett stort antal ögonblicksbil
der från Småland vid 1800-talets mitt. Om den äldre 
träkyrkan, som brann ner 1750, finns däremot endast 
arkivaliska uppgifter. Genom de från och med 1713 
bevarade kyrkoräkenskaperna och genom stämmo
och syneprotokoll ges dock åtskilliga uppgifter om 
sockenkyrkan och dess inredning och inventarier. De 
inventarier som ansägs speciellt värdefulla och an
vändbara överfördes 1880 till den nya kyrkan och har 
på så sätt bevarats. Dessa inventarier finns beskrivna 
ovan i samband med nya kyrkan . 
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Kyrkogården 


Den närmast kvadratiska kyrkogården (fig 99) inhägnas 
av kallmurar av gråsten , av vilka den västra på insidan 
är täckt av en grässlänt. Ingången, som stängs av grin
dar, är belägen mitt i den västra muren. Kyrkogården 
är planterad med gräs och lövträd. En grusad gäng 
leder fram till ett stort minneskors av trä, vilket 1937 
restes på platsen för den gamla kyrkan (fig 98). Korset 
är försett med en inskriptionsplatta med texten: >>Här 
låg fordom Dänningelanda kyrka . Uppförd under me
deltiden. Härjad av vådeld är 1750. Återuppförd är 
1751. Nedriven är 1880. Här är vigdjord och ett helgat 
rum. Gräset torkar bort. Blomstret förvissnar. Men vår 
Guds ord förbliver evinnerligen. Jes. 40 V. 8. >> 

I ämbetsberättelsen vid biskopsvisitationen 1877 
uppger församlingens pastor: >>Begrafningsplatsen är 
plan, väl underhällen och vårdad, i senare tiden utvid
gad till tillräcklig areal, omgifven af godkändbar sten
mur, försedd med en ingänsport frän v ester. Graföpp
ningen ombesörjes af församlingsmedlemmarne sjelf
va.>> I ämbetsberättelsen frän prostvisitationen 1894 
påpekas beträffande Dänningelanda: >>Ännu sker dock 
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Fig 99. Situationsplan l: 2 000. Upp m J Söderberg 1973. 

General plan, l: 2 000. 

6- 805662 Vederslövs och Dänningelanda 

i dervarande kyrkogård en och annan begrafning, der
vid ringning verk~tälles med den lilla kyrkklockan, som 
ännu finnes qvar derstädes, hängande i ett befintligt 
gammalt bårhus. Det är i synnerhet äldre personer, 
som önskar hvila bredvid förut aflidna anförvanter ä 
den gamla begrafningsplatsen.>> 

Den omtalade utvidgningen skedde 1869 och det nya 
området i öster inköptes frän Carl Nilsson och Gustaf 
Carlsson i Dänningelanda Rävagärd till ett pris av 50 
riksdaler riksmynt. I samband med utökningen omla
des kyrkogårdsmuren och trägrindar uppsattes. 1870 
beslutade för~amlingen att till kyrkogårdens prydnad 
>>plantera träd omkring densamma redan innewarande 
höst. I anseende till Kyrkogårdens rymlighet beslöts 
att dessa träd skola sättas inom kyrkogårdsmuren.>> 

stiglucka 

En timrad och rödtjärad stiglucka, uppförd 1730, omta
las vid flera tillfällen i arkivalierna. Luckan, som var 
placerad vid ingången i väster, borttogs 1825 och ersat
tes av trägrindar. 

Fig 100. Kyrka och kyrkogård enligt Storskifte å inägor 1817

20. LMV. Foto LMV. 

Church and churchyard according to the redistribution of 
infields in 1817-20. 



82 DÄNNINGELANDA KYRKA 

Klockstapel 

En klockstapel av kloekbockstyp uppfördes 1952 vid 
kyrkogårdens norra mur (fig 98) efter ritningar av arki
tekt E G Erlandsson, Växjö. I klockstapeln hänger 
en medeltida klocka, som fram till 1880 användes som 
lillklocka i Vederslöv (se ovan). 

Den gamla klockstapeln såldes tillsammans med 
kyrkan på auktion 1880 (se nedan). Klockstapeln finns 
avbildad i målningen i Dänninge gård (fig 103) och 
avbildades också av Nils Månsson Mandelgren (fig 
l05) vid hans besök 1865. Enligt Mandelgren (not l0) 
var stapeln, som uppfördes 1752 (räk), av samma kon
struktion som i Vederslöv (fig 5). Huven hade dock den 
lökform, som ses på Ihrfors teckning, och kröntes av 
en hög spira med en tupp. I huven anger Mandelgren 
även ljudluckor. Stapeln var klädd med spån samt röd
tjärad. Den på spiran placerade tuppen har bevarats 
och förvaras nu i bårhuset (fig 102). Tuppen är inköpt 
1772, då hovslagaren Strömberg i Växjö betalades 4: 16 

>>för en Wäderhane till Klockstapeln>>. 
I stapeln hängde inte mindre än tre klockor (se ne

dan), av vilka lillklockan hade överlevt branden 1750, 
då den äldre klockstapeln helt förstördes. Enligt äm
betsberättelsen 1877 ombesörjdes ringningen >>af Kloc
karen de första gångerna samt af församlingens hem
mansåboar vid Gudstjenstens början >> . Den äldre 
klockstapeln hade uppförts 1716. Den var tydligen av 
kloekbockstyp och uppges vara försedd med en hög 
spira och fyra små (räk), dvs samma konstruktion av 
huven som på stapeln i Vederslöv (fig 5). 

Bårhus 


I kyrkogårdens nordöstra hörn finns en träbyggnad , 

som i ämbetsberättelsen 1894 betecknas som ett gam

malt bårhus. Byggnaden är nu såväl ut- som invändigt 

klädd med panel samt vitmålad och försedd med tegel

tak (fig 98). Brunmålade trädörrar. I det västra gavel

röstet en öppning till vindsutrymmet. 


År 1971 anhöll församlingen om att få uppföra en ny 
kyrkolokal i anslutning till bårhuset. Någon sådan ka
pellbyggnad har dock av ekonomiska skäl ej kommit till 
stånd. 

Utgifter för ett >> Material och Bårhus>> omnämns i 
räkenskaperna 1795-96. I samband med kyrkogårdens 
utvidgning 1869 beslöts att huset, som i protokollet 
kallas Korn huset, »skall rullas från sin nuvarande plats 
vid Nordöstra hörnet på kyrkogården och ställas på! 
alns hög stenfot >> . 

Gravminnen 

Endast ett fåtal äldre gravminnen återstår på kyrkogår
den. Bland dessa märks några resta markstenar, en 
vanlig form av gravminnen bland allmogen, samt några 
gjutna järnkors och ett nu defekt gravminne i järnsmi
de. 

l 1829 års inventarieförteckning och redogörelse för 
kyrkan upptas som gravminnen på kyrkogården endast 
två prästgravar, den ena över Petrus Nordstedt/6 född 
1749, död 1821, den andra över Elias Heurlin,77 född 
1761 , död 1825. Ett gravminne är även rest över rege
mentspastorn S A Aulander/ 8 född 1782, död 1843. 

Angående kyrkogårdens indelning uppges i socken
stämmoprotokoll 1823: >> Församlingens kykogård hade 
hitintills varit indelad på hvarje hemman, som haft sin 
serskilde begrafningsplats . Ordf. förestäide Försam
lingen de svårigheter som häraf uppkomma, då några 
platser allför tidigt måste åter uppgräfvas, hvaremot 
andra blefvo obegagnade , och hemstäide om ej För
samlingen heldre skulle önska att de atlidne, utan 
åtskillnad till stånd eller viikor, begrafvas i ordning, 
den ene efter den andre , utan afseende på hemmanen 
där de bott, hvilket förslag församlingen biföll , hvar
jemte beslutades att början med de dödas begrafning 
borde ske i Nord Östra delen af kyrkogården.>> 



Kyrkobyggnaden 

Den äldre träkyrkan 

Dänningelanda kyrka omnämns i de skriftliga källorna 
redan 1336 (jfr ovan). Den medeltida träkyrkan tycks 
också ha stått kvar ända till 1750, då den förstördes 
genom den häftiga eldsvådan. 

Vid syn den 4 oktober 1750 uppges kyrkan ha varit 
15 3/4 alnar lång , Il 3/4 alnar bred , koret 7t alnar långt 
och 9! alnar brett , sakristian 7 alnar lång och 7 alnar 
bred samt vapenhuset 6! alnar långt och brett. Omräk
nat i m blir måtten för långhuset endast knappt l Om x 
ca 7 m (fig l 01 ). Långhusets och korets mått överens
stämmer nästan helt med måtten för den bevarade me
deltida timmerkyrkan i Granhult. 79 

Materialet uppges i syneprotokollet ha varit »ganska 
massivt eketimber>> vilket utanpå var klätt med bräder. 
Taket var spåntäckt. 

Under 1700-talets första hälft , dvs ända fram till 
branden , bekostade församlingen en omfattande mo
dernisering av kyrkobyggnaden . Kyrkans äldsta beva
rade räkenskaper från år 1713 innehåller stora utgifter 
för reparationer av kyrkan, som detta år försågs med 
nya fönster samt helt ny inredning: altarring, 4 bänkar i 
koret , l Obänkar på norra sidan, 7 på den södra samt>> l 
baak Kyrkiodören >>, som alltså var belägen i söder. 
Vidare utfördes en ny predikstol av snickaren Petter 
Boman . Till predikstolen inköptes också ett timglas 
samt >> l st. dufwa med Sool>>. 

Snickaren Boman i Växjö utförde 1737 en ny num
mertavla och 1738 utstofferades den 1713 tillverkade 
predikstolen av bildhuggaren Sven Segervall i Växjö, 
vilken samma år också utförde altaruppsatsen i Veders
lövs kyrka (se ovan). De nya predikstolsprydnadema, 
som sannolikt utgjordes av snidade apostlafigurer, kos
tade 16 daler. 

1741 uppfördes en helt ny sakristia. En sakristia 
fanns dock tidigare eftersom en ny dörr insattes i denna 
1713 . 

År 1742 uppges : >> Målaren Mäster Brackwagen , 80 för 
det han målat Sacristigan, samt stoldörrarna och Speg
larnapåthem i Kyrkan fådt ... 25 Dr. H war wid thetta 
obse rveras, at som han i Sacristigan illa stafweradt och 
bokstäfwerne förwändt tå han satt Sacruium i stället 
för Sacrarium , och illa förwändt mitt Nampn , tå han 
skrefwit Termander, ther thet likwäl heter Teman
der, 81 så bör han sådant med egen bekostnad rätta .>> 

År 1746 utbetalades 4 daler >>För 2ne af Landtmätar 
Lindblom förfärdigade, justerade och krönte likare at 

KYRKOBYGGNADEN 83 

hänga på kyrkiodörren til aln och mått >> (jfr ovan Ve
derslöv). 

Beträffande inventarierna skedde däremot ingen för
nyelse förrän år 1748, då 200 daler utbetalades till guld
smeden Limnell i Växjö (jfr ovan) >> för den Nya Brud 
Cronan om 56 lods vigt å 3 Dr 16 öre Smt, samt för 
stenarnas innefattning uti samma Crona >> . - Noch 
kopparslagaren Schierling som förfärdigat kopparas
ken till CI·onan bekommit 5:-. Tyske Smeden för be
slaget å bem .1

" ask , fådt l :-för H aln dubbel filt och en 
hängelås til Cronoasken 2 :->> 

Genom att ingen inventarieförteckning för den gamla 
kyrkan bevarats saknas i övrigt uppgifter om de före 
mål som var i bruk. 

Branden 1750 

För den brand , som 1750 ödelade kyrkan och den om
givande bebyggelsen , insändes en redogörelse till Väx
jö domkapitel av lektor Petrus Folin , 82 vilken vid den
na tid innehade Vederslöv och Dänningelanda som 
prebende . I skrivelsen, som är daterad den 28 februari, 
heter det: >> Innevarande år 1750, d. 24 Febr. förledne 
vid pass klockan l Oförmiddagen itändes ett halmtak på 
ladugårdshusen i Dänningelanda Karsagård efter all 

Fig 101. Den äldre träkyrkans plan enligt arkivaliska mått
uppgifter. l : 200. 

The plan of th e old wooden church according to arehivat 
measurement records . 
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Fig l 02. Järnflöjlar från 1681 samt »Väderhane>> från 1772. Har varit placerade på kyrkans gavelnockar 
samt på klockstapeln (jfr fig 10~). FotÖ P Rittsel 1978. 

Iron vanes from 168/ and a weathercock from 1772 . They were placedon the gable ridges of the 
church and on the bel/ trestie (cffig. 103). 

liknelse av en eldgnista, som ifrån någon skorsten av 
vinden ditförd blivit, varpå inom några minuters för
lopp hela räckan av halmtaken på de nära intill vartan
nat anbyggde ladugårdshusen stod i ljusan låga. Stor
mens faseliga häftighet förde strax vådelden med den 
lösrivna brinnande halmen från omrörde ladugård och 
antände Dänningelanda lilla, dock väl omlagade och 
vackra träkyrka, som låg ett litet stycke därifrån i vä
derstrecket för vådelden, då den med allt innanrede av 
altare, predikstol, bänkar, sakristia, kyrkakistor med 
däri förvarade kyrkomedel och saker, mässeskrud, al
tare- och bårkläden, stora nya kyrkobibeln, handbok 
och flera på al ta re t liggande böcker, silverkalk och 
paten samt en ny, väl gjord och starkt förgylld brud
krona, stora mässingsljusstakar, timmeglas med mera 
örnkeligen och plötsligt i aska lades och förbrändes. A v 
kyrkans brand antändes och nedbrändes klockesta
peln, i vilken hängde trenne stycken välljudande 
klockor, som nedföllo och fördärvades. Denna kyrka, 

som i katoliska tiderna ofelbart till ett litet kapell av 
massivt eketimmer varit uppbyggd, har i senare tider 
såsom annex tifl Vederslöv och socknekyrka för sju 
gårdar, vilka så när som ett hemman i Rinkaby dels i 
Dänningelanda by, dels inom 1/4 mil från den nu av
brända kyrkaplatsen äro belägne , berömligen blevit vid 
makt hållen .» 

I Dänningelanda önskade man med det snaraste byg
ga en ny kyrka på den gamlas plats. Vid den laga syn 
som hölls den 4 oktober påtalades möjligheten att gå 
samman med moderförsamlingen för att undvika ett 
dyrbart kyrkobygge, vilket »inspektoren Nordström, 
rustmästaren Pontan och magister Heurlin förorda
de».M3 De närvarande sockenmännen från Dänning
elanda var dock helt avvisande till detta förslag. I pro
tokollet framhålls förutom de ekonomiska fördelarna 
närheten till Vederslövs kyrka och den förestående 
utvidgningen av denna, som skulle göra det möjligt att 
utan olägenheter inrymma även Dänningelanda försam
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Fig 103. Dänningelanda nya träkyrka enligt målning i gården Dänninge av bygdemålaren Heders tröm . 
Målningen är utförd efte r vapenhusets flyttning till väste r 1777 men före förändringen av fön stren 
1809. Foto Kronobergaren . 

Dänninge/anda new wooden church according to a painting in Dänninge rnanor by Heders trörn , 
a /oca/ painter. The painting was executed after the church porch was rnaved to the wes t in 1777, 
bu t before the alteration of the windows in /809. 

Ii ng . Som avslutning fastslås: »6:o. Därföre haver ock 
a lla de , som i Dänningelanda socken talan äga och 
socknen bäst förstå i avseende på allt sådant , nu satt 
sig mot dem av gemena allmogen , som blindvi s påstå 
ny kyrkobyggnad endast därföre, att de hittills haft s in 
enskilte lilla kyrka och griftplats för sina döda. - 7:o . 
Det synes ock oförgripligen lända publicum till för stor 
tunga att genom sammanskott , stamböcker och kollekt 
underhålla och upphjälpa en hop onödiga små kyrkor, 
varmed katoliska inrättningen vår ort fordom belastat , 
det öker ock vidlöftigheterne vid kronoärendenes ex
pedition icke ringa , att så många små socknar uta n 
trängande tarv till äro . >> 

Dessa synpunkter delades även av domkapitlet och 
land shövdingeämbetet. Dänningelandaborna överkla
gade emellertid hos K Majt och började redan på vin
tern skaffa fram och fälla lämpligt timmer »å Furuby 
sockens skog, varom de med vederbörande överens
kommit ». 

Den nya kyrkan 

Genom sin hänvändelse till K Majt lyckades försam
lingen få gehör för sina önskemål och på våren 1751 
fick Dänningelanda till stånd att uppföra en ny kyrka på 
den gamlas plats. Kyrkobygget hade då redan påbör
jats och slutfördes även helt på församlingens bekost
nad . Den lO juli förhörde man sig vid domkapitlet om 
möjligheten att få kyrkan invigd . Kyrkan hade då in
spekterats av domk yrkosysslomannen Z F Duse , vil
ken i sin rapport till domkapitlet meddelade , att han 
befunnit kyrkan »vara med fullkomligt gott spåntak 
belagd , med ny ekedörr, försvarligen beslagen , och 
med fönster försedd , inuti teldad, panelad , altare upp
byggt och ny predikstol av ek alldeles färdig, så att icke 
det ringesta fela r mer än sakristia och våckenhus , som 
församlingens ledamöter försäkrade skola bliva i full
komligt stånd satte vid sidhösten , icke till förtigande, 
att stolarna, så vid altaret som över hela kyrkan, äro av 
furubräder uppbyggde , allenast felande dörrar , vilka 
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med lika sorgfällighet och drift utfåstes skola bli full
bordade , så snart det brådaste a v skörden för sig gått. ,, 
Den nya kyrkobyggnaden, som var uppförd av liggande 
timmer samt utvändigt spånklädd och rödtjärad , upp
ges vara 24 alnar lång , 14 alnar bred och 8 alnar hög. 84 

Till längden var den alltså obetydligt större än den 
gamla kyrkan och endast ca 2 alnar bredare Gfr tig l 01 ). 
Kyrkan invigdes den Il augusti av stiftets biskop, Olof 
Osander. 85 

På sockenstämma 1777 »Förestältes om nödwändig 

Fig 104. Kopia av 
kyrkan i fig 103 av 
Eric lhrfors i Smo
landia Sacra 1889. 

ATA. Foto ATA. 

Copy of the painting 
infig. 103 by Eric 
Ihrfors in Smolandia 
Sacra , 1889. 

rep . på Kyrkan , i synnerhet med nytt golfs inläggande 
på gången och i Koret , hwartill Tiljor redan blifwit 
anskaffade och sågade . Härwid påstods och beslutades 
tillika af Sockne-männerne, at ingången i Kyrkan skul
le flyttastil wästra Gafwelen, då och Wapn-huset tillika 
skulle flyttas dit, samt et Fenster sättas på Södra sidan, 
der wapn-huset nu står, äfwenledes fenster mitt emot 
på Norra sidan, för ljus och likhet skull på bägge si
dorna. Härmed förklarade och Pastor sig nögd, häl st 
dermed winnes rum på Mans-sidan för 2"" bänkar till , 

http:Osander.85
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Fig 105 . Skiss visande kyrkan och klockstapeln 1865 av N Månsson Mandelgren . Mandelgrenska 
samlingen, Lund. 

Sketch showing the church and the be/1-trest/e in /865 by N Månsson Mandelgren . 

som kunna behöfvas, och kyrkan derjemte får bättre 
anseende. » Denna förändring genomfördes enligt rä
kenskaperna redan samma år och kyrkan fick därmed 
det utseende som den har på målningen i Dänninge (fig 
103) och på Ihrfors kopia (fig 104). 

År 1783-84 genomfördes utvändiga underhålls- och 
reparationsarbeten på såväl kyrkan som klockstapeln. 
1783 inköpte man också på våren två nya kyrkspiror 
för 2 daler och något senare utbetalades till »Mester 
Löberg i Wexiö för de gamle Kyrkaspirornas lagande 
. . . - 24 » samt för ytterligare »2ne nya spiror ... 
1.16. >> På Hederströms målning (fig 103) avbildades 4 
flöjlar på kyrkan och en på klockstapeln. A v dessa 
återstår två stycken, prydda med drakhuvuden, vilka 
är identiska med de flöjlar som på bilden ses på långhu
sets östra gavel och på koret, samt klockstapelns tupp 

Inredning och inventarier 

(fig 102). De båda flöjlarna, som är 165 cm höga, bär 
årtalet 1681 och fanns alltså kvar efter branden 1750. 

På sockenstämma 1809 antecknades: »Prosten före
stälte at Fönstren på Kyrkan woro dels för små dels för 
högt satta, at de ej gåfvo tilräckl. ljus i kyrkan . För
sam!. som fann så wara, beslutade at med första låta 
häri göra en ändring hwarom de wid et dertil utlyst 
sammanträde ofördröjligen wille samråda. » Även detta 
beslut genomfördes snabbt och 1811 målades de nya 
fönsterramarna. På Mandelgrens skiss av kyrkan 1865 
(fig l 05) är tre fönster markerade på vardera sidan av 
långhuset och det är tydligt att man 1809 även besluta
de sig för en ny fönsteröppning mitt på långsidorna. 
Förändringen av kyrkans fönster ger därmed också en 
datering av Hederströms målning, vilken alltså måste 
vara utförd efter 1777 men före 1809. 

I de bevarade arkivalierna ges även vissa upplysningar 39) i staden, på det sätt at gardiner målas i Choret, som 
om kyrkans interiör och inredning. På sockenstämma likna en Altare-tafla, dito målas litet kring alla fenstren, 
1758 »Hwart godtfunnit at låta hwitmena kyrkian, och dito målas Predikstohl och sacristigdören med Olje
therom anmoda Målaren Sotscher (Zschotzscher, not färg; item målas lister ikring fönstren. Priset utsattes 
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., 

Fig l 06-107. Dän q ingelanda kyrka och kyrkby , avtecknade av Kilian Zoll omkr 1850. Kulturen , Lund . 

Foto Kulturen. 

Dänningelanda Church and church village , drawn by Kilian Z oll , ca 1850. 

dertill med 50 el. 60 Dr Smt.>> Nästa är beslöts dock: 
»Beträffande någon målning i kyrkan, hwarom för det
ta påmint är, yttrades , at dermed kan giöras anständ til 
widare , efter det , efter aftahl, af Sotscher ei redan 
skedt. » Först 1766 upptogs frågan på nytt: »Woro alla 
församlingens ledamöter ense , at fä kyrkian målad ; 
hwarföre med den då närwarande Mälaren Johan Lut
heman ifrån Wexiö blef et skrifteligt Contract ingängit , 
at han skulle på sätt, som contractet utwisar , mäla 
kyrkian , och derföre hafwa en betingad Summa 140 Dr 
Smt. - Sacristigan skal ock mälas och får mälaren 
Lutheman derföre 10 Dr Smt. och för öfra arbete 6 Dr 
Smt. - Summa 156 Dr Smt. » Johan Luthman (not 37) 
utkvitterade sitt arvode den 24 november 1766. 

En sammanhängande redogörelse för kyrkan och 

dess inredning och inventarier gjordes 1829 i samband 
med den anbefallda allmänna inventeringen av landets 
kyrkor. Häri ingår också vissa uppgifter om målningar
na i kyrkan , som utgjordes av sky- och draperimälningc 
ar samt bibelcitat. Själva byggnadens utseende berörs 
däremot inte . 

»Dänningelanda kyrka byggd af trä är 1751 enlikt en 
anteckning ä mellanwäggen som skiljer choret frän 
kyrkan och lyder sålunda: Dänningelanda kyrka af
brann är 1750 - hann äter upbyggas 1751 på försam
lingens bekostnad : klockaren war Jonas Pehrsson: 
kyrkowerdar Mäns Tonsson och Nils Andersson. 
Utantill är kyrkan täckt med spån til tak och wäggar. 
Innanrede. Il stol-rader ä ömse sidor om gängen. 4 
stolrader i c horet . Stolarnes dörrar blåmålade - k yr



kans tak skytlammigt. I chorets tak är en Sol målad 
tned ordet Jehova uti. - I serkilte spalter äro skrifne 
orden: Helig Helig Helig Helig är Herren: Welsignad 
ware han som kommer i Herrans namn. En blärandig 
list omger taket i kyrkanrundtom kring. Predikstolen 
är blåmålad med 3ne speglar med sinnebilder af Freisa
ren mid t uti och Aposteln Johannes ä högra och Moses 
ä wänstra sidan. Ofwanpä predikstolen finnes anbragt 
en huf. Pä ytterwäggen ofwan predikstolen står Jes 
51 :v. 17 utförd liksom på mellanwäggen Ib.. :4:v6. Wid 
fönsterne äro gardiner målade. Pä sidowäggarne i kyr
kan hänga 2ne taflor en ä hwardera likasom 2ne dylika i 
sjelfwa choret. De innefatta större landskapsstycken 
likasom öfwer ingångsdörren hänger en större tafla fö
reställande Jungfru Maria med barnet Jesus. Dessa taf
lor sägas wara skänkta straks efter kyrkans upbyggan
de af General v. Otter86 dä ägare af Berkvara Säterie, 
hwartill 2ne hemman i norra F6rsamlingen dä hörde. -
Öfwer Sacristigdörren läses följande inskrift: År 1812 
är denna kyrkas målning förbättrad under däwarande 
Theologie Leetorn och Häradsprosten Doctor Nord
stedt, 87 Comminister Johan Ljungsted t, 88 kläckaren 
Johan Petersson kyrkowärdarne Jöns Mänsson och 
Magnus Petersson. 

I Wapnhuset öfwer Ingångsdörren ät kyrkan står ut
fördt Pred 13:4: 17. 

I choret ä ömse sidor om altaret på östra gafwelen 
hänga twenne stora lampetter af mässing förtenta 
Likaså hänger ä samma wägg ett Epithaphium af föl
jande inskrift: Här hwilar Stoftet af Mahgister Leetorn 
Prosten och kyrkoherden öfwer Wederslöfs pastorat 
Mag. Elias Heurlin född 8 Sept 1761 död den 31 Dec 
1821 . 

Pä Altaret som ofwan är betäckt med swart waxduk 
och nedan under och på sidorne klädt med swart kläde 
står en Mässingsljusstake med 5 pipor. Ett slagur fin
nes ock i kyrkan. 

Sacristigan. Pä dörren står i järnspik Anno 1790 S. 
P. Lund. Hwitstruken med flere skriftens språk pä 
wäggarne. Där finnes et Bokskåp, en järnbeslagen kista 
med 3ne läs. En annan kista utan järnbeslag men med 
läs . ... Ett portrait af en Mansperson - äfwen skänkt 
ifrån Berkvara hänger i Sacristigan ä wäggen. Hwem 
det skall föreställa är okänt.» 

Den omnämnda förbättringen av målningen 1812 
måste ha innefattat nya draperimålningar runt fönstren, 
vilka förändrades 1809. Någon altarprydnad omtalas 
ej, och det är tydligt att man här nöjt sig med en 
draperimålning runt östväggens fönster. En sådan före
släs också i det ovan citerade protokollet frän 1758. År 
1780 beslutade församlingen visserligen >>at sig tillhand

7- 805662 Vederslövs och Dänningelanda 
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Fig l08. Helt järnbeslagen dörr frän 1790. Han använts som 
sakristiedörr. Foto P Rittsel 1978. 

Completely imn-mounted door from 1790. /t was used as a 
vestry door. 

la den i Bergunda kyrka warande gamla Altare-tavla, 
hwilken skall på nästa winterföre ifrån Bergunda hit 
hämtas>>, men köpet tycks ej ha genomförts. Målningen 
av bänkdörrarna och av predikstolen bör ha ingått re
dan i Luthmans uppdrag. De >>Sinnebilder>>, som omta
las, utgjordes också troligen av målningar. År 1781 
utsmyckades predikstolen ytterligare. Man betalade dä 
4 daler för >>twä Tulpan = rosor till prydnad för Predik
stolen.>> 

Den enda detalj som bevarats av den 1829 nämnda 
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Fig 109. Predikstolskorg från 1838 samt mittparti av läktar
barriär från 1849. Predikstolen användes efter kyrkans rivning 
1880 som kateder i skolan. Foto P Rittsel 1978. 

Pulpit from 1838 and middle part of gallery front from /849. 
After the church was pulled down, the pulpit was used as 
a master's desk in the school. 

inredningen är sakristiedörren (fig 108). Dörren, som 
mäter 159 cm x 83 cm, är heltjärnbeslagen och dekore
rad med mönster av järnnitar. I de tre nedersta fälten 
bildas ANNO l 1790 l S. P. LUND. 

Några år efter den citerade beskrivningen genomför
des ganska genomgripande förändringar i kyrkorum
met. År 1837 uppges i sockenstämmoprotokollet: >> En 
ny predikstol war betingad och kommer att detta år 
uppsättas. Likaså stödjare till wäggarnas säkerhet an
bringas å desamma inwändigt. Grundning med oljefärg 
skulle äfwen ske å de delar af kyrkan som blivit rep. 
och warom accord skall träffas med någon pålitlig må
lare. En fullständig målning kommer att upskjutas i 
anseende till kostnaden och de ringa tillgångarna i 
Cassan - så wida ej förmånligt accord kan träffas.>> 
1838 uppges: >> En ny predikstol hade under året blivit 
upsatt och kyrkan fullständigt målad invändigt, så att 
inga rep. å kyrkan el. dess byggnader detta år woro att 
påtänka. >> Av denna predikstol återstår barriärens 
mittparti, vilket efter kyrkans rivning 1880 kom till 
användning som kateder i skolan i Vederslöv (fig 109). 
Korgen har haft rund planform med kraftigt utskjutan
de pilastrar, profilerad överliggare och sockel och sni

dade lister. På mittfyllningen ses lagens tavlor och ett 
språkband. Barriären är målad i pärlgrått med förgyllda 
lister. År 1849 antecknas: >>För att dels bereda något 
större utrymme i kyrkan, dels ock kunna tillvägabringa 
en afåtskillige församlingsmedlemmar yrkad ändamåls
enligare Bänkdelning, väcktes nu fråga om att inöfver 
kyrkadörren låta anbringa en passande Läktare, och 
beslöts, att en sådan skulle under innewarande sommar 
uppföras, så beskaffad, att den, upptagande gafvel
väggen ofvan dörren, framsl\juta å ömse sidor till fens
terpilastrarna och förses med 2ne Bänkrader. >> Av läk
tarens barriär återstår det halvrunda mittpartiet (fig 
109), vilket är målat i pärlgrått med detaljer i guld. 

Genom dessa förändringar fick kyrkorummet en för 
tiden passande nyklassicistisk prägel. I protokollen och 
i skrivelserna rörande den sammanslagning, som bör
jade diskuteras 1851 och genomfördes 1880, påtalas 
också från prästerskapets sida att kyrkan är mycket väl 
hållen. Även vid biskopsvisitationen 1877, tre år före 
kyrkans rivning, anges i ämbetsberättelsen att kyrkans 
såväl väggar som innanrede är >>hållbara och oklander
liga». 

Inventarier 

Kyrkans första inventarieförteckning är upprättad år 
1757, dvs sex år efter det att kyrkan uppförts på nytt, 
och omfattar: >>Böcker Bibel, gammal, in folio , tryckt 
1618. - Silfver En brud Crona förgylt och med åtskilli
ga böhmiska stenar utzirad, med thertilhörande lås och 
fouteral af koppar. - En ny Communion Kalk och 
paten - En Communion Kanna och en dopskål Mäs
sing Ett stort gammalt drifwet Faat Malm Trenne st. 
Klåekor i Stapeln - En liten kalleklocka - Ett par 
malmljusstakar - Twänne armar af en lius Crona Klä
der En rödrosig sammets mässhake - En Håf af grönt 
Triumphant med hwita bårder - 2ne Altare dukar och 
en diskduk - 2ne Paten dukar Trä-Saker En kyrkokis
ta, öfwerdragen innantil med jern och wäl beslagen 
utan till med 3ne !åsar - En Dito ny Klädes Kista med 
lås - 2ne numertaflor och l Dito öfwer predikostolen, 
therwid en dufwa och en krants äro hängande.>> Som 
tillägg har senare antecknats: >>Twänne stora Lampet
ter af mässing förtente, med drifwet arbete, skänkta af 
Häradshöfdingen högädle Herr Anders Unge och des 
K: Fru Högädla Fru Sara Mallmen d. 21 Dec. 1760
Et rödt altare Kläde, med hvita galoner mitt uti, och 
årtalet 1762, jämte samma slags kläde öfwer och om
kring disken, köpt och upsatt d. Il April 1762 - År 
1770 skänktes till kyrkan ett nytt Timme-Glas af Pastor 
Johan Streling. >>89 

Av dessa inventarier hade brudkronan, vilken inköp
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Fig l 10. Herdarnas tillbedjan. Målning 
på träpannå. Skänkt 1751 tillsammans 
med målningarna fig 111-114. Mål
ningarna möjligen utförda av J C 
Zschotzscher. Nu i Smålands museum. 
Foto Smålands museum. 

The Adoration of the Shepherds.

Painting on wooden panel. Donated in 
1751/ike the paintings infigs. 111-114. 
The paintings are possib/y executed by 
J C Zschotzscher. Now in Smålands 
Museum. 

tes 1748 (se ovan), överlevt branden 1750 i så pass 
oskadat skick att den kunnat repareras. År 1814 blev 
den dock bortstulen vid ett inbrott i sakristian. Den nya 
kalken, som liksom brudkronan utförts av A J Limnell i 
Växjö, hade inköpts 1756. Den tillhörande patenen ha
de utförts av Limnell redan 1751, men blev 1764 bort
stulen och fick ersättas av en ny. Både kalken och 
patenen (fig 78) överfördes 1880 till den nya kyrkan i 
Vederslöv. Av de övriga inventarierna återstår även 
mässhaken (fig 90), vilken av Rogberg uppges vara 
skänkt av von Otter (not 86) på Bergkvara, kollekthå
ven samt en av klockorna (fig 96). 

A v de tre klockorna i stapeln hade storklockan och 
mellanklockan helt förstörts vid branden 1750 medan 
lillklockan efter lagning kunde användas på nytt. stor
klockan göts 1751 och hade enligt ett protokoll inför 
omgjutningen 1855 texten: »År 1750 den 24 Februari 
Tå jag med Hus och Kyrckja l af wådeld mist min 

styreka l och tappat bort min låt l Församlingen war 
trogen l I sinnet redobogen l Mig gjuta hjelptes åt. l 
Gjuten af Andreas Wetterholtz9 °Kongl. Privil. Styck
och klåckgjutare. Anno 1751. No 233.» samt på den 
andra sidan: >>Ifrån Solensupgång alt in till nedergång
en vare Herrans namn lofwadt. Psalm 113 v. 3.>> Denna 
klocka omgöts tillsammans med lillklockan, vilken 
saknade inskription och sannolikt var medeltida, år 
1855 av C A Norling i Jönköping, och är nu mellan
klocka i kyrkan i Vederslöv (se ovan, fig 95). I Veders
löv ingår också som lillklocka den klocka som 1751 
göts som mellanklocka för Dänningelanda av E Fries 
(se ovan, fig 96). 

Senare under 1700-talet anskaffades också ljusred
skap av mässing till kyrkan. År 1772 inköptes en större 
och en mindre ljuskrona, vilka 1880 båda överfördes till 
Vederslöv (se ovan). Detsamma gäller den kandelaber 
för fem ljus, som inköptes 1764 som altarstake (se 
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Fig III. Ängelns 
budskap till herdarna. 
Jfr fig 110. 

The Angel's Tidings 
to the Shepherds. Cf 
fig. 110. 

Fig 112. Jesus med 
Maria och Josef efter 
sitt besök i templet 
vid 12 ärs ä!der. J fr 
fig 110. 

Jesus with Mary and 
Joseph after the Visit 
in the Temp/e at the 

age of/2. Cf.fig. 110. 
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Fig 113 . David 
spelande harpa. Jfr 
fig 110. 

David p/aying the 

harp. Cfflg . 110. 

Fig 114. Okänt motiv . 
Jfr fig 110. 

Painting with un
known m ot if Cf flg. 
1/0. 
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ovan, tig 84). År 1777 inköptes ett ståndur av urmaka
ren Ljungstedt i Växjö, vilket nu står i den nya kyrkans 
kor (se ovan, tig 69). 

Efter dessa inköp sker endast små förändringar i 
inventarieförteckningarna. Den sista upprättades i 
samband med biskopsvisitationen 1877. Kyrkan ägde 
vid denna tid: >>Silfver En Communion kalk med Paten 
Malm Tvenne Klockor i Stapeln Tenn En Oblat-Ask 
3 par Ljus Stakar - En Dop skål Messing 2ne Stora 
Lampetter förtente - 2ne Ljus Stakar på Predikstolen 
- En Ljus Stake med 5 pipor på altaret - 2ne Ljusar
mariChoret - 2ne Ljuskronor- Kläder En Messhake 
- En altarduk - En D" Diskduk - En ny kalkduk 
Diverse Ett wägg-uhr - En Spegel - 2 Kistor, deraf en 
jernbeslagen - 2ne Nummertatlor med Nr - 2ne bord 
- Ett Bokskåp - 3ne Pallar - 2 Stolar - 7 Porträtter 
och Tatlor - En Håf. >> 

Under 1800-talet hade tillkommit ljusstakar av tenn, 
en oblatask och en dopskål, likaså av tenn. Samtliga 
dessa föremål överfördes till den nya kyrkan (se ovan, 
fig 74, 79, 86-88). Här återfinns också ljusarmarna och 
den nya kalkduken (se ovan, fig 91). 

Till de inventarier som försåldes hörde de tydligen 
mycket praktfulla väggplåtarna eller lampetterna samt 
de tavlor, som prydde kyrkorummet enligt beskriv
ningen 1829. Dessa tavlor antecknades också av Man
delgren vid hans besök i kyrkan 1865: >> Här finnes sex 
stycken oljefärgs taflor, hvaraf de fyra äro från Tyska 
skolan på 1600 talet och föreställa lanskaper med bygg
nader m. m. l. David som spelar harpa, så att djuren 
komma till honom. 2. En Gubbe och en Qvinna vandra 
i ödemarken. 3. Trenne figurer, ämnet obekant. 4. En 
Engel bland flere figurer ämnet obekant. 5. Jesubarnet i 
krubban tillbedes af herdame (svagt konststycke). 6. 
Porträtt af en krigare i rustning, drägten från Carl den 
Xls tid , signeradt anno 1616 pingcidt 1675 H. G. Wis
holm (namnet otydeligt). >> 

Målningarna uppges 1829 (se ovan) ha skänkts av 
general von Otter på Bergkvara, dvs generalmajoren 
och friherren Carl von Otter (not 86), vilken 1732-1764 
var ägare till det stora godset och även innehade två 
gårdar i Dänningelanda. Även porträttet uppges ha 
skänkts från Bergkvara. Vem det föreställde vet vi 
dock ej. Porträttet, som hängde i sakristian, skulle 
enligt visitationsprotokollet vid biskopsvisitationen 
1877 deponeras i museet i Växjö, vilket dock ej skedde. 

De övriga fem målningarna har emellertid senare 
genom inköp från privatpersoner vid två olika tillfällen 
tillförts Smålands museum i Växjö. Beträffande två av 
dem anges Dänningelanda kyrka som ursprunglig ägare 
medan de tre övriga har kunnat identifieras med hjälp 

av Mandelgrens beskrivning. Målningarna är utförda 
med oljefärg på träpannå och mäter ca 90 cm x 68 cm. 
Samtliga uppvisar skador av olika omfattning. 

l. Ängelns budskap till herdarna (fig 111). Inköpt 
från M Isaksson (M 957). - 2. Herdarnas tillbedjan 
(fig 110). På pelaren i bakgrunden står till höger om 
det brinnande ljuset: >> Och hon födde sin förstfödde l 
Son och swepte honom i lin- l dakläder och lade 
honom l neder i en krubbo >> . Nedanför Jesusbarnet 
i krubban ligger ett lamm som symbol för den kom
mande offerdöden. Oxen och åsnan har placerats längst 
ner t v i bildfåltet. Bakom herdarna öppnar sig ett 
stadslandskap. Inköpt från M Isaksson (M 959). - 3. 
Jesus hemförs av sina föräldrar efter besöket i Jerusa
lems tempel vid 12 års ålder (fig 112). Gestalterna är 
placerade i ett detaljerat landskap med en flod och i 
bakgrunden spridd bebyggelse. Inköpt från M Isaksson 
(M 958). - David spelande harpa. Musiken lockar fram 
alla djuren ur skogen (fig 113). I bakgrunden ett stads
landskap. Som förlaga till denna scen, som bör visa 
Gamla testamentets kung David, har av ikonografin 
att döma använts en bild som i stället visat Orfeus 
spelande på sin lyra så att skogens djur lockades fram 
ur sina gömslen (se not 91 aa). Inköpt genom lands
hövding G Wennerberg (M 169). Anges ha tillhört 
Dänningelanda kyrka. - 5. Okänt motiv (fig 114) . En 
gammal man med vandringsstav leder vid handen en 
elegant klädd kvinna. I det omgivande landskapet ses 
ytterligare en vandringsman, en ryttare samt betande 
hjortar. I bakgrunden ett stadslandskap. Inköpt genom 
landshövding G Wennerberg (M 168). Anges ha tillhört 
Dänningelanda kyrka. 

Målningarna skänktes enligt inventarieförteckningen 
1829 av von Otter strax efter kyrkans brand, dvs för
mod ligen år 175 1, då den nya kyrkan just stod fårdig 
(jfr ovan). Målningarna är sannolikt utförda vid denna 
tid på beställning av von Otter. Målaren kan vara 
identisk med Johan Christian Zschotzscher, som då var 
verksam i Växjö (se not 39), men går tillbaka på mål
ningar eller kopparstick från 1600-talet.91 

Kyrkan rivs 

Trots hårt motstånd från Dänningelanda församling 
under 20 år beslutades 1872 genom en kunglig resolu
tion om sammanslagning mellan annexförsamlingen 
och moderförsamlingen (se ovan Vederslövs nya kyr
ka). Då den gemensamma kyrkan i Vederslöv närmade 
sig fullbordan ansöktes om rivningstillstånd för träkyr
kan i Dänningelanda. Den 13 april 1880 infördes annons 
om försäljning i Nya Wexiö-Biadet: >>Genom auktion , 
som på stället förrättas Fredagen den 23 dennes, utbju

http:1600-talet.91
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des Dänningelanda träkyrka och klockstapel till för
säljning. Kyrkan, som är i fullgodt stånd under bekläd
nad af ekspån, består såväl till väggar som innanrede af 
kärnfur af bästa qvalite. Betalningstid och öfriga villkor 
tillkännagifvas före utropet. Auktionen förrättas i Dän
ningelanda sockenstuga Fredagen den 23 denna månad 
klockan 2 em .>> 

Noter 
l. 	Uppgifterna nedan om socknen från vikingatid till Vasa

tid är hämtade ur L-0 Larsson, Småländsk bebyggelse
historia, I : l, Kinnevalds härad, Växjö 1979, s 50 ff. 

2. Om Vederslövs pastorat och dess präster se G Virdestam, 
Växjö stifts herdaminne, II, Växjö 1921. 

3. 	 Se L-0 Larsson, Det medeltida Värend , Lund 1964, 
s 442 ff. 

4. 	Uppgift av P G Vejde , Kronobergs läns herrgårdar, 
Hylten-Cavalliusföreningens årsbok 1928, Växjö 1928, 
s 346. 

5. 	 SeP G Vejde, aa. 
6. 	 Om Dänningelanda socken se L-0 Larsson, not l aa, 

samt P G Vejde, På gammal småländsk kyrkogrund . 
Några blad ur Dänningelanda socken- och kyrkokrönika, 
i: Smålandsposten 18/9 och 25/9 1937. 

7. 	SeR Kinnander, Smålands runinskrifter (Sveriges run
inskrifter, band 4), Sthlm 1935, s 52 f. 

8. 	 SeL-OLarsson , aa 1964, s445. 
9. 	 Om Vederslövs och Dänningelands socknar under nyare 

tid se: Mitt i Virdaland. Vederslöv - Dänningelanda. 
Utgiven av Vederslövs Hembygdsförening, Växjö 1972. 
Uppgifter om förhållandena i socknen redovisas i de 
s k Ämbetsberättelserna , som sockenprästen hade 
skyldighet att upprätta i samband med biskops- och prost
visitationer. Den äldsta ämbetsberättelsen för Vederslövs 
pastorat upprättades av vice pastom Alfred Lönngren i 
samband med biskopsvisitationen 1877 (Visitationsbok 
NI: l) . 

10. Teckningar, skisser och anteckningar från artisten och 
fornforskaren Nils Månsson Mandelgrens (f 1813, d 1899) 
resor i 1800-talets Småland ingår i Mandelgrenska Sam
lingen , Folklivsarkivet, Lund . Hans »Reseberättelse 
1848», som utfördes för Vitterhetsakademien , ingår 
däremot i ATA. Om Mandelgren se, Å Stavenow, Nils 
Månsson Mandelgren, Nordiska museets Handlingar 79, 
Sthlm 1972. 

Il. 	Jfr bl a liknande gravminnen i Sjösås och Nottebäck 
(Svk, vol 114 och 149). 

12. Anders Nilsson , kyrkoherde i Vederslövs pastorat 1871
75 . Gift med Cecilia Magdalena Ödberg, död 1889. 

13 . Jonas Nilsson och Stina Cajsa Månsdotter var föräldrar 

Byggnaden inropades av spannmålshandlanden I G 
Petersson i Växjö för 680 kr och stapeln för 75 kr. A v 
virket uppfördes ett magasin i Aggabro i Jäts socken, 
vilket omkring 1898 flyttades till Väckelsängs station, 
där det blev spannmålsmagasin och senare elektrisk 
kvarn . 

till sångerskan Christina Nilsson, grevinna de Casa 
Miranäa, f1843 i Snugge i Vederslöv , d 1921. 

14. Beskrivningen är utförd av antikvarie Lennart Karlsson , 
SHMm. 

15. 	Johan Segersten, adlad Stenjlycht, f 1681, d 1758, general
löjtnant. Inköpte 1751 Nöbbeled Geta- eller Gästgivare
gård i Vederslövs socken. Om Stenflycht se S Almqvist, 
Äventyrlig brukare av Oby säteri. En berättelse om tross
drängen som blev general , i: Värendsbygder, Norra All bo 
Hembygdsförening 1973, Växjö 1973. 

16. 	 Se A Liepe, Jäts kyrkor, Sv K , vol 173. 
17. Jfr de romanska absidkyrkorna i Drev (SvK, vol 120) , 

Dädesjö (SvK, vol 126) och Hemmesjö. Se även F Hög
berg, Medeltida absidkyrkor i Norden , Skövdeortens 
Hembygds- och Fornminnesförenings skriftserie nr 10, 
Skara 1965. 

18. Den dendrokronologiska undersökningen har utförts av fil 
dr Lars Löfstrand, Dendrokronologiska laboratoriet, 
Kvartärgeologiska institutionen, Uppsala. Prover har 
tagits ur tre slags byggnadsdelar: l. hammarband och 
takbjälkar (ek och tall). - 2. vid restaureringen 1964 
tillvarataget virke ur långhusets golv (ek och tall) . 
3. lösa fotpallar till bänkarna (ek). Takbjälkar och 
hammarband representerar minst två helt skilda perioder, 
dels medeltid, dels 1700-tal. Det senare materialet tillhör 
kyrkans tillbyggda, västra del. Inga passningar har hittills 
observerats med tillgängligt småländskt medeltids
material. Golvvirket bedöms vara medeltida . Passning 
har erhållits mellan prov ur golvplanka och fotpall till 
kyrkbänk, vilka alltså är samtidiga. Sannolikt är fotstöden 
återanvända delar av ett äldre golv. 

19. Sådana ornerade granitkvadrar återstår från Växjö dom
kyrka (SvK, vol 137) samt kyrkorna i Rydaholm , Skate
löv och Östra Torsås. Se M Ullen , Ornerade granit
kvadrar i småländska medeltidskyrkor, i: Fornvännen 
1981. 

20. 	Ett samband med de jylländska granitkyrkorna påpekas 
i O Lindhe, Rydaholms medeltidskyrka, s 82 f. 

21. 	 Se Kyrkorna i Sjösås, Sv K, vol 114. 
22. 	 Planritning och fasad av N M Mandelgren, Mandel

grenska samlingen, Lund. 
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23. 	Johan Alfred Lönngren , f i Växjö 1847, d 1906, vice 
pastor i Vederslöv från 1875 (enligt Ämbetsberättelse 
1877) och sannolikt till 1881, då han tillträdde som kom
minister i Öja. Ej upptagen under Vederslövs pastora t i 
Växjö stifts herdaminne. 

24. 	Esaias Tegm?r, biskop i Växjö stift 1824-46. Se M Ullen, 
Biskopens tempel och böndernas kyrka. Om biskopen 
Esaias Tegner som kyrkoraserare och kyrkabyggare i 
Växjö stift, i: Nottebäck-Granhult VI. 

25 . C G Brunius, Konstanteckningar under en resa år 1849, 
Lund 1851 , s 646 f. 

26. 	Sven Johan Norr/in, kyrkoherde i Vederslövs pastorat 
1893-1924. 

27. Mynten har bestämts av K Myntkabinettet. Se förteck 
ning i ATA, dnr KMK 84/78. 

28. 	 SekonserveringsrapportiATA, dnr001396/ 11 /3 197 1. 
29. 	 Målningarna har tidigare behandlats i M Ullen , Biskopen 

i Vederslöv, i: Smålandsposten 30/ 12 1977. 
30. 	 Uppgift av konservator S Wahlgren , ovan angiven 

rapport. 
31. Om 	det medeltida Växjöstiftet se L-0 Larsson, Växjö 

stift - en historisk översikt , i: Växjö domkyrka, SvK, 
vol 137; densamme, Växjö stift under 800 år, Karlskrona 
1972. 

32. Se SvK, vol 114, 126, 138, 157, 173. 
33. 	 Uppgift av konservator S Wahlgren , ovan angiven 

rapport. 
34. 	Petrus (enl inskriften Magnus) Svenonis Platinus, teol 

lektor i Växjö och kyrkoherde i Vederslöv 1678- 85, 
häradsprost i Allbo 1678, kyrkoherde i Nöbbeled 1685 
och häradsprost i Kongasamma å r. 

35. 	Magnus Svenanis Betulander, komminister i Vederslövs 
pastorat 1669-96. Född omkring 1620. Enligt Växjö stifts 
herdaminne begärde han 1689 en medhjälpare, >> emedan 
han var så svag, att han icke ensam förmådde dupplicera 
varje söndag mellan Vederslöv och Dänningelanda. Han 
hade hållit på därmed i 20 år och haft 4 och under de 
senaste åren 6 predikningar i veckan. >> 1690 fick han ett 
biträde, »vilket han skulle underhålla med kost , kammare 
och säng. 1694 hade de halva lönen och halva stommen 
var, och B. fick då väl predika men på grund av ålder
dom ej utdela sakramenten. Två är senare beslöts i 
konsistorium, att 'den gamle och till sitt mål förfallne 
kaplanen i Vederslöv' med s in hustru skulle flytta till 
hospitalet och bo på Backen, där hospitalsprästen bott , 
förrän han blev oeconomus . Här dog B. den 17 mars 
1698. >> Hans hustru Karin intogs på Växjö hospital 1699. 

36. 	Uppgifter om målaren mäster Gudmund Rosenlund 
saknas och några ytterligare kyrkadekorationer av honom 
har hittills ej kunnat beläggas. Den fragmentaristiskt 
bevarade utsmyckningen i Alvesta (Aringsås) kyrka strax 
nordväst om Växjö innehåller dock likartade urnkomposi
tioner och uppvisar även i övrigt stilmäss iga likheter med 
utsmyckningen i Vederslövs gamla kyrka. 

37. 	Johan Luthman, målare. Avlade 15/7 1765 bured i Växjö. 
Hade då varit gesäll i 5 är samt vistats l är vid K Ritare 

Academien i Sthlm. Tycks ej innehaft mästarbrev. 
Flyttade snart från Växjö till Skåne, där han avled i 
Helsingborg 1793. Utförde 1766 dekorationsmålningarna i 
Dänningelanda kyrka. Pehr Hörberg ger i sin självbiografi 
(se not 38) följande omdöme om Luthman: »den an såg 
jag för den Habilast i konsten jag hade träffat, dock war 
han ingalunda någon artist. » Se vidare G Wilstadius. 
a a, s 93. 

38. 	Per (Pehr) Hörberg , f1746 i Virestads sn , Kronobergs 
län, d 1816, målare , tecknare, grafiker, skulptör. Lärling 
hos J C Zschotzscher (not 39) i Växjö 1762-66, gesäll 
i Göteborg 1767, anställd hos J Luthman (not 37) i Växjö 
juli 1767- april 1768, häradsmålare i Västra härad, studier 
vid Konstakademien under korta perioder 1783-87. 
Hörberg blev efter sina akademistudier en av den gustavi
anska tidens mest anlitade kyrkornålare och har utfört 
ett 90-tal altarmälningar. Se P Hörberg, Min lefwernes 
beskrifning, 1791 ,ny utgåva av Risinge hembygdsförening 
och Östgöta konstförening, Linköping 1968; B Cnattin
gius, En självbiografi av Pehr Hörberg, i: Hylten
Cavalliusföreningens årsbok 1927, Växjö 1927; Den
samme, Pehr Hörberg, Sthlm 1937; M Ullen , Pehr Hör
bergs första kyrkomälningar , i: Smålandsposten 16/1 
1981. 

39. 	Johan Christian Zschotzscher, f 17 11 , d 1766, målare. Ut
förde en mängd kyrkadekorationer i Växjö stift. Bosatt 
i Växjö. Må lningar av Zschotzscher har publicera ts i 
följande volymer av SvK : lönköpings slottskapell (48), 
Kyrkorna i Sjösäs (114), Drevs och Hornaryds kyrkor 

(120). Bergunda och Öja kyrkor (138) , Granhults och 
Nottebäcks kyrkor ( 149), Lenhovda och Herräkra kyrkor 
( 17 1; här ingår en sammanställning över Zschotzschers 

kända läktarmålningar), Jäts kyrkor (173). Se även G Wil
stadius, Johan Christian Zschotzscher , Hans liv och verk
samhet som kyrkornålare i Växjö stift , i: Hylten
Cavalliusföreningens årsbok 1956, Växjö 1956. 

40. 	Jfr Jäts kyrkor, SvK, vol 173. Se vidare J Ve/lev, Altare 
og alte rinvielser - srerligt i Odense stift, i: Fynske 
Minder 1975 , s 32; J Braun, Der christliche Altar; R 
Haupt , Geschichte und Art der Baukunst im Herzogtum 
Schleswig, s 586. 

41. Jäts kyrkor , SvK, vol 173. 
42. 	Laurentius Ode/in , bondson från Odensala i Vederslöv, 

förste teol lektor i Växjö och kyrkoherde i Vederslöv 
1736-39, senare i Älmeboda. 

43 . 0/aus J Åberg , komminister i Vederslövs pastorat 1720
46. 

44. 	Sven Segerva/1, fomkr 1677, d omkr 1760, bosatt i Växjö, 
stifts bildhuggare. A v Segervall har bevarats ett flertal 
rikt figurprydda alta ruppsatser och predikstolar i Småland 
och angränsande landskap. De flesta är tillkomna åren 
1738-49, förmodligen med sonen Peter som medhjälpare. 
Arbeten av Segervall har publicerats i följande volymer 
av SvK: Växjö domkyrka (1 37) , Åseda och Älghul ts 
kyrkor (157), Lenhovda och Herräkra kyrkor (1 7 1; alta r
uppsatsen i Lenhovda av Peter Segervall), Jäts kyrkor 
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(173) . Predikstolen i Vederslövs kyrka utfördes i Seger
valls verkstad kort före hans död . Om S och P Seger
vall se vidare artikel av R Blomqvist i Svenskt konstnärs
lexikon. 

45. 	Johan Streling, förste teollektor i Växjö och kyrkoherde 
i Vederslöv 1753-73, kontraktsprost i Norrvidinge 1755 , 
professors titel 1771 . 

46. 	Petrus Widegrehn, komminister i Vederslövs pastorat 
1746-74. 

47 . Finns återgivna på uppmätningsritning av kyrkans plan 
av arkitekten P Boberg, 1929. I A T A. 

48. 	 Se P Hörberg, not 38 a a. 
49. 	 Uppgifter om orgelbyggaren Schecfström från Lönshult 

saknas. 
50. 	Johan Christian Zschotzscher, fl741 , d 1780, son till 

målaren med samma namn (not 39). Kantor vid Växjö 
skola 1768, prästvigd 1772, t f domkyrkakantor 1778. 

51. 	Lorents Peter Lorin, instrumentmakare och orgelbyggare. 
Gesäll hos orgelbyggare Pehr Schiörling. Som själv
ständig orgelbyggare byggde han två verk: i Risinge 1808 
och i Drothem 1808-1811. 

52. O 	 Käl/ström, Medeltida kyrksilver från Sverige och 
Finland förlorat genom Gustav Vasas konfiskationer, 
Sthlm 1939, s 286. 

53 . Johannes Erlandi Colliander, förste teol lektor i Växjö 
och kyrkoherde i Vederslöv 1689-98, kontraktsprost i 
Kinnevald 1696, senare kyrkoherde i Skatelöv. 

54. 	 Se R Gustafsson, Historik vid Vederslövs nya kyrkas 
80-årsminne, i: Mitt i Virdaland. Vederslöv-Dänninge
landa. Utgiven av Vederslövs hembygdsförening, Växjö 
1972. 

55. 	Edvard von Rothstein, fl78l, d 1890, arkitekt. Utbildad 
vid Königliche Allgemeine Bauschule i Berlin 1845-48, 
e o arkitekt vid Överintendentsämbetet i Stockholm 1848, 
ordinarie 1862 , arbetschef för Stockholms stads vatten
byggnader, lärare i husbyggnadslära vid Akademien för 
de fria konsterna, professor 1871. Till de av von Roth
stein ritade kyrkorna hör Värö kyrka i Halland , 1851 
(SvK, vol 180). 

56. Johan Andersson, biskop i Växjö stift 1879-94. 
57. Handlingar i ATA. 	Här ingår äv'en >>Beskrivning av status 

januari 1975 beträffande Vederslövs kyrka i Kronobergs 
län av Växjö stift>>. 

58. 	Axel Adolf Harald Jungstedt, f1859, d 1933, målare. 
Studier vid Konstakademien 1878-83 , studieresor utom
lands 1884-88, elev till Bouguereau i Paris. Lärare vid 
Konstakademien i teckning 1889, vice professor 1907, 
professor 1909-24. Jungstedt, som under 1880-taletfrämst 
ägnat sig åt ett realistiskt figur- och landskapsmåleri, 
kom senare även att utföra en rad dekorativa utsmyck
ningar, däribland plafondmålningar i S Olai kyrka i Norr
köping 1893 samt allegoriska kompositioner i Operans 
vestibul 1897. Var även en mycket anlitad porträttmålare. 
Se vidare Svenskt konstnärslexikon. 

59. 	 Ursprunglig disposition (en] SAOK:s orgelinventering, 
ATA): Man I: Borduna 16', Principal 8', Bourdon 8'. 

Fl ute harmonique 8', Gamba 8', Octava 4', Octava 2' , 
Trumpet 8'. Man Il Principal 8', Rörfleut 8' , Salicional 
8', Fl ute actaviante 4. Ped Subbas 16', Basun 16', Violon
cell 8' (transmission från Gamba 8'). Svällare för Man 
IL 	Koppel l/P, Il/P, Il/I , 4' /I, 16' /IL 1950-talets om
byggnader, som utfördes dels av John Grönvall Orgel
byggeri, Lilla Edet, dels 1956 av orgelbyggare Bernhard 
Svensson , Oskarshamn, innebar följande dispositions
förändringar: Man I: Gamba 8' kapades till Flöjt 4' och 
bytte plats med Bourdon 8', som därvid kom att ljuda 
även i pedalen som transmission; Trumpet 8' byttes 
mot Mixtur 3-4 chor. Man II: Principal 8' ändrades till 
Principal 4' genom omflyttning och komplettering. Flute 
actaviante 4' ändrades genom kapning till Nachthorn 2'; 
Salicional 8' ersattes med en Sesquialtera 2 chor. Ped : 
Basun 16 byttes mot Koralbas 4'.- Vid 1977 års restaure
ring byttes de stämmor som ändrats mot helt nya. - Nu
varande disposition : Man I Borduna 16', Principal 8' , 
Bourdon 8' Fl ute Harmonique 8', Octava 4' , Spetsflöjt 
4' (1977), Octava 2' , Mixtur 3-4 ch (1950-talet). Man Il 
Rörflöjt 8', Principal 4' (1977), Nachthorn 2 (1977), Ses
quialtera 2 ch (1977). Ped Subbas 16', Bourdon 8', Koral
bas 4' (1950-t) . 

60. 	 Jfr dopfuntarna i Sjösås (Svk, vol 114), Drev (vol 120), 
Dädesjö (vol 126), Bergunda (vol 138), Öjaby (vol 143), 
Nottebäck (vol 149), Åseda (vol 157) . Se vidare R Blom
qvist, Studier i Smålands romanska stenkonst, Lund 
1929. 

61. 	 Dateringen utförd av docent Aran Andersson, SHMm. 
Beträffande nattvardskärl från denna tid, seA Andersson, 
Silbeme Abendmalsgeräte in Schweden aus dem XIV. 
Jahrhundert , Uppsala 1956. 

62. 	Håkan Sjögren, andre teol lektor i Växjö 1781, förste 
teol lektor 1789, kyrkoherde i Vederslöv 1781-1802, 
honorarie prost 1784, domprost i Växjö 1802. 

63 . Se not 42. 
64. 	 Se not 15. 
65 . I Erstas beställningsbok ges följande uppgifter: »Aug. 

1880. Antependium af rödt kläde med Segerlamet bland 
liljor (Se Musterblatt No 4). Nedomkring mångf<irgade 
fransar 8 tum breda. Altarets höjd l aln 9 tum. Bokstöd 
af rödt kläde. I mitten AO och hörnornament i tistel 
(Se små musterblatt N° III 29 mittel, och 27). Bakom o 
på sidorna mångfargad frans . Altarduk af linne. Bord i 
röda s~elkstygn. Win o ax (Se Musterblatt N° 7 s 5). 
Altarets längd 3 alnar och dukens 4 alnar. Kalkduk af 
linne. Röd bord i stjelkstygn. Korsblomman (Se små 
mönsterbladen N° l s 12) Midtelornament: Herden med 
lammet (Se Neuendettels mönster No l, Fig. No 6) utan 
infattning. Kalkdukens storlek 17 tum i kvadrat. - Pris: 
för materiel 104.02 Do för Arbete 35.98 .. . 140 kr. -
Antep . sydt Mseu Karin Westerberg, Syster Ewa Beurlig 
o Syster Elin SundwalL Bokstödet d. d. Mseu Anna Schön
meijer. Altarduken d. d . Fru Alida Heimbiirger och 
Louise Heimbiirger. Kalkduken d. d. Mseu Hilda Hier
ieal.» Om verksamheten se vidare S Å Rosenberg, Släpet 
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på hans mantel. En bok om kyrklig textilkonst. Verbum, 
Lund 1979. 

66. 	 Briccius (Brictius, Britus), biskop i Tours 397-444, efter
trädare till Sankt Martin. Firas 13/ Il. Har som attribut 
ett lindebarn eller glödande kol. De uppgifter som ges av 
Å mark i nedan a a är felaktiga. Briccms tycks ej ha åt
njutit någon större popularitet i Sverige och någon fram
ställning av helgonet eller hans legend är inte bevarad. 
Se M Ullen, Den medeltida storklockan i Vederslöv, 
i Smålandsposten 19/1 1981. 

67. 	Ingernarus Petri (Ingemar Petersson), biskop i Växjö stift 
1494-1530. 

68. 	 Se M Åmark, Sveriges medeltida kyrkklockor, Uppsala 
1969s 154. Klockan i Nittorp är gjuten 1523 av >>mi». 
Övriga klockor som kan föras till samma grupp är 
klockorna i Revesjö (1530) och i Mjäldrunga (utan årtal). 
Även dessa kyrkor är belägna i Västergötland. 

69. 	Carl August Norling, klockgjutare. Lärling 1839 hos J A 
Beckman i Stockholm, gesäll 1843, böljade verksamhet i 
Jönköping omkr 1845. 

70. 	Lars Georg Palmlund, lektor, tidvis rektor vid Växjö 
gymnasium och kyrkoherde i Vederslöv 1849-61, senare i 
Skatelöv. I och med Palmlunds avgång upphörde pasto
ratets prebendenatur. 

71. 	 Se not 45. 
72. 	Elias Thoresson Fries, f1720, d 1791, klockgjutare, 

mästare 1752. Bodde först i Norrköping, senare i Växjö, 
slutligen i Jönköping. Se T Almen o G Almen, Elias 
Friessläktens historia , Sthlm 1945. 

73. Jfr 	M Åmark, aa, s 132. Klockan identifieras här fel
aktigt med Dänningelanda medeltida lillklocka, vilken 
nedsmältes och ingår i den nya kyrkans nuvarande 
mellan klocka. 

74. 	C G Brunius, ovan a a, s 648. M Åmark, a a, s 154, anger 
felaktigt denna klocka vara omgjuten . 

75 . Kilian Christoffer Zoll, målare, f 1818, d 1860, Se P Hum
b/a, Kilian Zoll, Göteborg 1932 samt Svenskt Konstnärs
lexikon. 

76. 	Peter (Petrus) Nordstedt, förste teol lektor i Växjö och 
kyrkoherde i Vederslöv 1802-21. 

77. 	Elias Heurlin, lektor i matematik, ledamot av Växjö dom
kapitel, kyrkoherde i Vederslöv 1822-25. Begravd i 
Dänningelanda. 

Källor och litteratur 
OTRYCKTA KÄLLOR 

Stockholm 

RA: ED:s konseljakter 1870 4/3 nr 259, 1876 29/8 nr 1120, 
1891 11/12 nr 1908 ; ritning till ny kyrka för Vederslövs för
samling av E von Rothstein 1869, stadfäst 4/3 1870; ritning 
till ny kyrka för Vederslövs och Dänningelanda församlingar 
av E von Rothstein 1876, stadfäst 29/8 1876. 

78. 	Sven Andersson Aulander, vice regementspastor vid 
Kalmar regemente under fälttåget 1809-10, regements
pastor 1817-43. 

79. 	 Se Granhults och Nottebäcks kyrkor, SvK, vol 149. 
80. 	Hans Sigismund Brachwagen, f 1671 i Holstein, d 1751 i 

Växjö, målare. Burskap i Växjö 1703 och flitigt verksam 
i de småländska kyrkorna fram till 1748. Målningar av 
Brachwagen har bia bevarats i Dädesjö och Nottebäcks 
kyrkor (SvK, vol 126 o 149). Se även G Wilstadius, a a , 
s 77f. 

81. 	Isaac (Haquini) Ternander, förste teollektor i Växjö och 
kyrkoherde i Vederslöv 1739-43, senare i Skatelöv, död 
1744. 

82. 	Petrus Folin, förste teol lektor i Växjö och kyrkoherde 
i Vederslöv 1743-51. Hans redogörelse rörande branden 
ingår i Växjö domkapitels akter (1750 nr 72, 379; 1751 
nr 280). 

83. 	 Se P G Vejde, a a 1937, där en utförlig redogörelse för 
kyrkans tillkomst ingår. 

84. Mättuppgifterna ur kyrkoherde Johan Strelings (not 45) 
brev till S R og berg om antikviteter och märkvärdigheter 
i Vederslövs pastorat. Ingår i Archivum Smolandicum, 
Växjö . 

85. 	OlofOsander, biskop i Växjö stift 1749-1787. 
86. 	Carl von Otter, [1696, d 1763, friherre, generalmajor. 

Ägare 1732 till Bergkvara i Bergunda socken. I detta 
godskomplex ingick även gärdarna Kättilstorp och Slätte
ryd i Dänningelanda socken. Om von Otter se L-0 Lars
son, Bergkvara under sju sekler, i: Bergunda, en bok 
utgiven av Öja Hembygds- och Kulturminnesförening 
1974. 

87. 	 Se not 76. 
88. 	Johan Ljungstedt, komminister i Vederslövs pastorat 

1795-1821, senare kyrkoherde i Kärda. 
89. 	 Se not 45. 
90. 	Andreas Larsson Wetterholtz, f 1702, d 1771, klockgjutare 

i Malmö , son till klackgjutaren Lars Andersson Wetter
holtz, mästare 1729. 

91. 	 Se vidare M Ullen, Vad föreställer bilden? Motiv och 
förlagor. I: ICO, Iconographisk Post, 1980/4 samt M 
Lindgren , Kommentar, i: ICO 1981/1. 

ATA: Vederslövs gamla kyrka: lnv 1829; E lhrfors, Smo
landia sacra, pars tertia, s 282-283, 289-290; skrivelse till 
VHAA frän kh S G Norrlin 12/9 1922; tjänstememorial ang 
ödekyrkan av S Erandel augusti 1923 med PM; förslag till 
restaurering av P Boberg 4/10 1929; div skrivelser och redo
görelser ang finansieringen av restaureringen; skrivelse ang 
förändring av innertaket av P Boberg 10/7 1930 och 4/8 1930; 
rapport över undersökning av kalkmålningar och äldre in
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ventarier 30-3 I juli 1956 av S Wahlgren 5/9 1956; förslag till 
restaurering av T Virke 29/9 1956; konserveringsrapport 1 1/3 
1971 av S Wahlgren ; förteckning över myntfynd , K Mynt
kabinettet 6/9 1978 ; ritningar , fotografier , diverse tidnings
urklipp . - K-byråns arkiv: diverse handlingar ang restaure
ringen 1956-67. - Vederslövs nya kyrka: snabbinv 1930; hand
lingar ang restaurering 1939 av P Boberg; ang restaurering av 
orgeln 1974 av J Ki.inkels orgelverkstad AB; handlingar och 
yttranden angående invändig restaurering av H Linden 1975
78; ritningar , fotografier , diverse tidningsurklipp. - K-byråns 
arkiv : PM och förslag ang reparation av kyrkan av P Boberg 
30/3 1923 ; ang ny uppvärmningsanläggning 7/10 1938; PM ang 
el installation 1948; förslag till omtäckning av yttertak m m av 
E G Ertandsson 1948; förslag till inbyggnader under läktaren 
m m av E G Er/ andsson 1956; handlingar ang restaureringen 
1956-58; arbetsbeskrivning ang utvändig res taurering av 
E G Er/ andsson 1960; handlingar ang restaurering 1961 ; ang 
elektrisk klockringning 1961; ang nytt bårhus av H Linden 
1973; >> Beskrivning av status januari å r 1975 beträffande 
Vederslövs kyrka i Kronobergs län av Växjö stift >> av H 
Linden 21/4 1975; >> Kortfattad beskrivning av invändig 
ändring och renovering av kyrkan jämte anordnande av 
entre för rörelsehindrade>> av H Linden 21/4 1975; yttranden 
ang restaureringen 1975-78 . - Dänningelanda kyrka: lnv 
1829; skrivelse till VHAA ang ödekyrkorna i Vederslövs 
pastorat från kh J C Carlsson 8/3 1880; E /hrfors , Smolandia 
sacra, pars tertia , s 284-285; handlingar ang klockstapel av 
E G Er/ andsson 195 I ; handlingar ang planerad kapellbyggnad 
1971 ; ritningar, fotografier , diverse tidningsurklipp. - K
byråns arkiv: handlingar ang klockstapel 1951 ; ang planerad 
kapellbyggnad 1971. 

Lund 

Folklivsarkivet, Lunds universitet: Mandelgrenska samling
en., anteckningar, teckningar och skisser av N Månsson 
Mandelgren 1865 och 1872. 

Kulturen : Kilian Zol/s skissbok , ca 1850. Teckning av 
Dänningelanda kyrka och kyrkby . 

Vadstena 

YLA: Vederslöv: räk 1680-1682-1713, 1721- 1722 (C: I); räk 
1759, 1765-1768, 1738-1741, 1757, (L!: I) ; räk 1738-1741, 
1757, 1776-1885, 1784, 1802-1821, 1822-1824 (LI:2); st prot 
1736, 1738, 1754-1802 (C2); st prot 1803-1856 (Kl: I) ; inv 
1680-1686 (C: I); inv 1784, 1802-1821 (LI: 2); inv 1824-1914 
(N III: 1). - Dänningelanda : räk 1713-1829 (L I: l) ; st prot 
1755-1809 (C: I) ; st prot 1810-1863 (K I a: I); kyrkostämma 
1863-1870, 1878 (K I a: I); inv 1757-1824 (LI: l); inv 1824
1914 (V ederslöv N III : 1). - Yngre arkivalier förvaras i PÄ, 
Vederslöv . 

Växjö 

Smålands museum: landsantikvariens arkiv med diverse 
hand l, tidningsurklipp och fotografier. 

Landsbibilioteket: Archivum Smolandicum samlat av 
S L Gahm-Pehrsson 
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Summary 

The name of Vederslöv parish consists of an Old Swedish 
maJe name , Vidhar or Vaedher, and lev (löv), which means 
inheritance. Owing to the central location of the parish, the 
area was permanently inhabited at an early date, and several 
cemeteries from, above all, the Late Iron Age have been 
found. lt appears from the medieval source material that in 
1387 Vederslöv Manor belonged to the Knight Erland Knuts
son. The medieval rnanor seems to have been situated at 
approximately the same place as the present Vederslöv 
Manor , i.e. immediately east of the old church. 

In the mid-16th century , Vederslöv was a prebendal pari sh 
for the clergymen who belonged to Växjö Cathedra! or the 
cathedra! chapter. During the Middle Ages , too, there o ught 
to have been a connection between the parish and the Cathe
dra! , as indicated by the donor' s picture on the triumphal 
arch in the form of a bishop carrying a church mode!. When 
the public school was founded at Växjö in 1643 , the living, 
which also comprised the annexe parish of Dänningelanda, 
was given to the first senior master of theology, who was 
t hus at the same time vicar of Vedersl öv. The prebendal 
benefice was not abolished until 1870. 

Dänningelanda pari sh , too , had a permanent popul ation at 
an early date . The parish is the smallest in Kinnevald härad 
and the smallest but one in the Province of Kronoberg. Both 
Vederslöv and Dänningelanda have remained farming land 
and have no industrial or densely populaled areas . 

By a royal mandate of 1872 Dänningelanda paris h , after 
stubborn resis tance , lost the right to a church of its own 
and was united with the mother parish. A new church, 
common for both parishes ,· was built at Vederslöv in 1878
80. The church at Dänningelanda was pulled down in 1880, 
whereas the old church at V ederslöv was allowed to re ma in 
as an abandoned church. It is , today , on e of the few remaining 
medieval churches in the original Växjö diocese. 

VEDERSLÖV OLD CHURCH 

After the church was abandoned in 1880, the churchyard of 
the old church has only occasionally been used for burials. 
Previously, there we re timber-build l ichgales in the north and 
south walls (fig. 4). In the north part of the churchyard there 
was also a beli-trestie (fig. 5). 

Except for a slight extension to the west , the church build
ing (figs. 6-7) has retained its Romanesque plan with a 
rectangular nave and a lower, narrower, straight-ended 
chancel united by a narrow triumphal arch (figs. 8-9). The 
nave and the chancel are built of selected and split stones 
with quoins of dressed and tooled stone (fig. 10). The gable
trusses of the nave, however, are made of horizontal wood 
panelling. The gable-trus:i'of the chancel is bricked bu t raised 
with a wooden construction. The wooden gable-trusses are 
not original but stem from the re-building in 1758 when the 
nave was extended towards the west. 

A barrel-vaulted vestry with a store-room in the attic (figs. 

19-21) was ad d ed to the north side of the chancel , probabl y 
as early as medieval times. In front of the main entrance 
there is a timber-built porch , mentioned for the first time in 
1689 when it was restored. 

In the chancel quoins there is a finely tooled granile block, 
the south side of which has a tooled and e ngraved decoration 
(figs. 11 - 12). In the north-western corner of the nave there 
is a finely tooled granile block , secondarily immured , with a 
cross in raised relief(fig. 13). 

The small window in the middle of the south front and 
the east window of the chancel are original (figs. 7, 14) . The 
other windows were opened up later and were given their 
present shape in 1758. A bo ve the south window of the chancel 
is visible the upper part of the original window opening (fig. 
!5) , which was designed in the same way as the nave window 
and the east window of the chancel. In medieval times there 
seems to have been no window opening on the north side of 
the church. 

The main entrance (fig. l) is situated in its original pl ace 
and is closed by a richly iron-mounted , medieval door (figs. 
16-18). The forging is from different periods. Hinge mount
ings , heavy band-irons and lock-furniture are considerably 
later than the ornamental details, which are Romanesque in 
character. The south portal of the chancel, too , should be 
original (fig. 10). 

In plan , with a straight-ended chancel , as weil as in size 
and building technique , the church corresponds to Jät Church 
in the southern part of the härad, also remaining as an 
abandoned church (SvK, vol. 173). Both churches are of a 
design typical of the Romanesque rural churches in the region. 
During the intense Romanesque church building period which , 
in Småland, seems to have Iasted from the end of the 12th 
up to the end of the 13th century, t here occur churces with 
a straight-ended chancel as weil as churches with an apse. 
Generally , Vederslöv Church may be dated to the 13th cen
tu ry . The paintings preserved in the triumphal arch are Late 
Romanesque in character and belong in the middle or latter 
part of the century. Il was probably not Iong between the 
building of the church and those paintings. 

Paintings 

The above-mentioned, fragmentary paintings were laid bare in 
!967 (figs. 29-31 ). Medieval paintings we re the n al so observed 
under the late decorations in the chancel and on the triumphal 
arch wall but were not uncovered. The aim was to allow all 
the periods in the church decorations to appear , and the 
present paintings s tern from four different periods. 

The Late Romanesque paintings in the triumphal arch are 
heavily damaged , and what re mains are on ly part of the paint
ing beneath and some thin , red-brownish outlines. On the 
north side is represenled a bishop without a halo and with a 
church mode! in his hand (figs. 29 , 31). Thus , the bishop is 
depicted as a donor and should be identical with one of the 
bishops of the diocese from the middle or latter part of the 
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13th century. The figure in the south part of the triumphal 
arch (fig. 30) shows Abraham with the Souls of the Blessed. 

During the end of the 16th century or about 1600, the in
terior of the church was decorated anew with paintings in the 
Renaissance style around windows and entrances (tigs. 33
37). 

In 1682, Master Gudmund Rosenlund painted the church 
outside as weil as inside. The externa! painting consists of a 
frieze painted in red below the foot of the roof and a surround 
around the original south window on the nave and acanthus 
decorations in the embrasure (fig. 32). The intemal decoration 
consists of a rich , stylized plant omamentation without any 
figurative elements in red, ochre, grey and black (tigs. 23-24). 
The letters included are initials and refer to the people in the 
parish who contributed towards the costs of the decoration 
(figs. 34-36). 

In 1768, the walls were whitewashed and painted draperies, 
typical of the period, were added around the window openings 
of the interior (figs. 23-24). The work was done by Johan 
Luthman from Växjö. 

Furnishings 
The interior of the church is characterized by Baroque tittings, 
typical of the area, from the 17th and 18th centuries and with 
original painting. 

The reredos (figs . 38-42) was executed in 1738 by Sven 
Segervall at Vä~ö, who also made the pulpit in 1759 (tigs. 
47-49). 

From the medieval altar there remains a fragment of the 
altar-table with a reliquary (figs. 43-44). 

The oldest parts of the pews stem from 1679. The present 
painting is from 1768. The present gallery was added at the 
restoration of the 1960's and replaced a larger gallery from 
1820 (fig. 28). On the inside of the gallery front there are 
two secondarily used fillings from the gallery that was painted 
in 1766 by Pehr Hörberg (figs. 52-53). Also two other, 
secondarily used boards with figure paintings should probably 
be linked to this gallery (figs. 54-56). 

Such fittings as could be made use of were transferred to 
the new church-lighting equipment, communion vessels , 
textiles , and bells (see below). The medieval baptismal font , 
too, was later to be used in the new church (figs . 72-73). 

VEDERSLÖV NEW CHURCH 

The new church, common for Vederslöv and Dänningelanda 
parishes, was erected in 1878-80 (figs. 59--61) after drawings 
made by the architect Edvard von Rothstein (fig. 68). The 
exterior of the building is almost quite unchanged whereas 
small alterations have been made to the interior, i.a. the 
building of separate rooms below the gallery (tigs. 63--65). 
The present colouring of the fumishings with blue as the 
predominant colour stems from the 1977-78 restoration . The 
church was originally painted in white, gold, and yellow 
ochre. 

Furnishings 
The original fumishings are preserved but were painted, as 

was mentioned above , in the present colours in 1977. The 
fumishings were also made after von Rothstein' s drawings. 

The original altar decoration consisted of a cross which , in 
1905, was replaced by the present painting , executed by 
Axel Jungstedt (fig. 69) and donated by the singer Christina 
Nilsson, Countess deCasa Miranda, who was bom at V eders
löv. 

The baptismal font is the medieval font of the old church 
from ca 1200 (figs. 72-73). The communion vessels, too, were 
taken from the two old churches (figs. 76-80). This is also 
true of most of the chandeliers, which were purchased or do
nated during the 17th and 18th centuries (tigs. 63--65). Two 
chandeliers, typical of the period , with glass prisms were , 
however, purchased in the 1880's (figs. 64, 81). Several old 
brass and pewter candiesticks remain (figs. 82-88) . 

New altar textiles were purchased for the conseeration of 
the church in 1880-antependium, altar-cloth, chalice veil 
and book support (fig. 89 a-<1)-from the recent! y opened 
workshop at the Ers ta Institute ofLay Workers in Stockholm. 
Of old textiles there also remain a chasuble (fig. 90), a chalice 
veil (fig . 91) , and a collection-bag (fig. 92) . 

The medieval great bell, east in 1521 (figs. 93-94), originally 
h ung in the beli-trestie of the old church , w hi!e the other two 
bells were originally east for Dänningelanda Church in 1752 
and 1855, respectively (figs. 95-96) . All the three bells now 
hang in the tower of the new church. A medieval bell from 
Vederslöv Old Church is now used in the new beli-trestie 
in Dänningelanda churchyard. A medieval Sanctus bell also 
remains (fig. 97). 

DÄNNINGELANDA CHURCH 

The wooden church at Dänningelanda was pulled down in 
1880. About that church , which had been erected in 1751, 
there remains only archival information and some simple 
reproductions (figs. 103-105, 106-107). Only archival in
formation, i.a. measurement records (fig. 101), remains about 
the oldest wooden church, which seems to be of medieval 
origin. The building was destroyed by fire, and so were the 
fumishings. 

From the fumishings of the late wooden church there 
remain on! y parts of the pulpit and the gallery front (tig. 109). 
The more valuable objects, such as communion vessels, 
lighting equipment and bells, found future use in the new 
church at Vederslöv (see above). The rest was sold by auc
tion. 

The interior of the church was painted in 1766 by Johan 
Luthman from Växjö. As was the case at Vederslöv (cf 
above), painted draperies were added and, besides, some 
further decoration with inserted quotations from the Bible. 
The decoration of the interior also contained five paintings 
which, about 1751 , had been donated by Baron Carl von 
Otter at Bergkvara Palace, who also owned estates in Dän
ningelanda. The paintings were probably executed at that 
time, possibly by Johan Christian Zschotzscher at Växjö, but 
go back to originals from the 17th century (figs. 110-114). 
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