Välkommen till Långasjö Kyrkas Museum

Tre kläppar
från klockorna i den gamla medeltida kyrkan. (Se avsats i trappan)

Tre putti*
från ljudtaket i en äldre predikstol.

(Se fönsternisch i trappan)
*Putto (plural putti), italiensk benämning på liten
gosse, framför allt en sådan som visas naken i
renässanskonsten och i senare konst. De kallas ofta
felaktigt keruber.

Nummertavla
Nummertavla
av trä från 1600-tal eller tidigt 1700-tal. Den är lite
speciell med sin ”låda” framtill, för sifferförvaringen.

Dörröverstycke
”Tavlan” med Långasjö kyrka är egentligen ett dörröverstycke som fanns i
den tidigare prästgården. Tavlan är målad i olja på trä.

Predella*
Predella*
tillhörde den äldre altartavlan vilken enligt predellans inskription skänkts
testamentariskt av Joh. Carlsson på Häljanäs och hans hustru Sigrid
Svensdotter år 1805.
Altartavlan, en oljemålning
framställande Kristus i Getsemane är
sedan 1958 deponerad på Smålands
museum i Växjö, då den ersattes av
Elisabeth Bergstrand-Poulsens
altartavla.
*Predella, är delen närmast altaret, vilken altartavlan vilat på.

Ornerad planka
Troligen en del av ett ryggstycke eller en
bänkskärm, från en äldre bänkinredning från 1500talets senare del.

Taljor
Taljan med trähjul användes vid klockringning, då man drog i repen. Den andra taljan
användes vid byggnationen av den nya
kyrkan 1789.

Timsten
Solur av kalksten. Fanns tidigare på kyrkogården.

Bänkdörrar
änkdörr

1900-talsinredning

Tidigt 1700-tal

Ornerad bänkdörr med mellanstycke, troligen från 1600talsinredning. Möjligen härstammar, en i dörrens
fyllningsfält applicerad rundbågeställning, från en ännu
äldre bänkinredning från 1500-talets senare del.

Överskrift till den gamla altartavlan

Delar av äldre predikstol
Predikstolen har ursprungligen tillhört den gamla kyrkan.

Fyra Kartuscher*
från ljudtaket av en äldre predikstol
av snidat och målat trä, enligt
inskription tillverkad 1728, troligen
av Johan Hernell från Växjö.
På dessa kartuscher står: 1. ”….. Fruchter gud och gifver honom ähro”.
2. ”och tillbeder honom, som hafwer gjordt”.
3. ”himmel och hjord, hafwet och wattukällorna”.
4. ”Ty stunden är kommen för Hans dom”.
5. ”Denna Prädickestol är gjord 1728. Past M ERLANDO OSANDRO,
Comministro O. JOH: URLIN”
*Kartusch är ursprungligen ett ornament i form av en rulle. Oftast är det
en oval platta för text eller bild för t ex vapensköldar.

Kolonetter
Övriga fragment, dvs kolonnetter*
kolonnetter* och diverse smärre ornamentsdetaljer
förvaras i ett skåp i rummet ovanför sakristian. Här visas några exempel.

Fyra evangelistfigurer från
predikstolskorgen finns uppsatta i
sakristian.
*Kolonnett = liten kolonn

Lås samt nyckel
till ytterdörrar. Från gamla kyrkan.

Överstycken
Två snidade och förgyllda lister eller
överstycken.
Ursprunglig användning oviss.

Modell av den gamla medeltida kyrkan
Tillverkad av kyrkoherde Johan Thelin.

Minnestavla
över ”Välborne Herr Carl Rich. Stenfelt” (1737-1810)
och hans båda hustrur. Är uppsatt i vapenhuset.

Böckerna
i bokskåpen tillhör Långasjö församlings Prästgårdsbibliotek.

