Herråkra kyrka

En liten beskrivning

Några fakta
Herråkra socken nämns för första gången i skriftliga källor från 1629, som utbrytning från Dädesjö.

Nuvarande kyrka:
1803 står det i en inskrift över kyrkporten. Då
började man arbeta med att ta fram ritningar etc,
och kanske också bygga. Men kyrkan invigdes
först 1820.
Läktare och orgel tillkom 1876-78. Orgeln byggdes av C A Johansson. Senaste av mig kända
renovering av orgeln är 1942, men en senare har
säkert gjorts. Orgelfasaden är ursprunglig.
1902 gjordes en invändig och utvändig renovering. Fönstren byttes ut mot de nuvarande med
runda bågar, tornet höjdes genom en överbyggnad
och fasaden kläddes med spontad panel. Invändigt
gjordes ett målat ramverk i taket och inredningens
målades i ekimitation.

1954 gjordes kyrkan om grundligt. Den ursprungliga altarpredikstolen togs bort och därmed behövdes det ett helt nytt altare och altartavla samt predikstol.
David Ralson gjorde altartavlan, Torsten Hjelm
står för målningarna på predikstolen. Mittgången blev bredare, bänkarna förändrades något,
Vapenhuset fick nya dörrar, taket återgick till
mer ursprungligt enkelt trätak.
1978 ommålning utvändigt, 1982 invändigt
då man tog bort en del bänkar, gjorde fönstren öppningsbara och då fick kyrkan dagens
färgskala invändigt.
Målning på predikstolen - Torsten Hjelm

Inventarier
Den mest värdefulla för församlingen är nog den
gamla glasljuskronan i koret. Den är gjord av hyttmästare Tomas From, Kosta glasbruk 1759-60.
Den är numera mycket skör, men tämligen unik då
det inte återfunnits många av de 35 som gjordes av
From och denna är den enda ”helt” bevarade. Kronan inköptes 1807-09.

Övriga ljuskronor och ljusstakar:
Mässingkrona för 12 ljus, från gamla kyrkan 1757.
Omgjord för elektriskt ljus.
Mässingljusstake från 1707
Ljusstakar av pressglas köpta på 1850-talet. Kosta
Glasbruk.

Nattvardskärl
En silverkalk, delvis förgylld. Foten gjord av Johan
Berggren i Växjö (1715-1735 var han verksam) och
cuppan stämplad av Johan Samuel Gottfrid Lange
i Växjö år 1814. Lange gjorde även om patenen
samma år.

Orgeln
Orgeln gjordes om 1942 av H Lindgren. Den har 10 stämmor.
Nummertavlorna, dopfunten etc tillkom förmodligen 1902. Dopfunten är av
bonad ek med snidade ornament – likt den dopfunt av sten som finns exempelvis
i Lenhovda. Dopfat av nysilver tillhör.

Kyrkklockorna:
Den större gjöts ursprungligen 1746 till Herråkra kyrka. Den mindre köptes från
Hemmesjö när kyrkan först byggdes – den var av sen 1100-talstyp. Båda klockorna
göts dock om vid renoveringen 1902, bla a pga skada. Den gamla, medeltida klockans inskrift är nu: ”År 1902 blef denna klocka, som sedan 1746 kallat Herråkra
församling till Herrans gårdar till följe av uppkommen spricka omgjuten af Joh. A.
Beckman Co Stockholm.”

Två tavlor med skulpterade Kristusfigurer (i sakristian)
”Kristus på korset”: Omkring år 1800 skänkte ”fru Modigh i Växjö” en rektangulär tavla målade
med ett mörkt Jerusalemlandskap och ett skulpterat krucifix, försilvrat och förgyllt.
”Den uppståndne Kristus: 1897 skänkte kyrkoherden i Algutsboda, C A Andersson, tidigare komminister i Herråkra en bild som är gjord på liknande sätt men visar Jesus uppstånden, med segerfana och Jerusalem i fjärran.

Den gamla kyrkan
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Den uppfördes under Gustav II Adolfs regering,
tidigast år 1611. Den var enkel, rektangulär med
liggande timmer, spåntäckt utvändigt och rödfärgad.
Sakristia i öster och vapenhus i väster. Kyrkorummets mått 10,5 m * 6,5 m. 1765 hade den utökats
något i storlek.

