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Inledning

Bakgrund och omfattning
På uppdrag av Bäckseda-Korsberga kyrkliga samfällighet har Jönköpings läns museum utfört en
kulturhistorisk inventering och karakterisering av Södra Solberga kyrka. Arbetet har utförts i samband
med upprättande av vård- och underhållsplan för kyrkobyggnaden och ska ingå som en del av detta.
Arbetet bekostades av medel från den kyrkoantikvariska ersättningen och påbörjades och avslutades
under 2006, den gäller för kyrkobyggnader som är anlagda före 1939 eller omfattas av Kulturminnesla-
gen och som fortfarande är i bruk. Rapporten omfattar en genomgång av kyrkobyggnadens historik,
beskrivning av exteriör och interiör och en beskrivning av dess kulturhistoriska värde. Antikvarie Mattias
Sörensen vid Jönköpings läns museum har varit rapportansvarig.

Karakteriseringens syfte
Syftet med karakteriseringen är att öka kunskapen om det kulturhistoriska arv som kyrkobyggnaden bär
på. Mer konkret ska arbetet ligga till grund för de vård- och underhållsplaner som ska tas fram av varje
församling och som är en förutsättning för att efter 2006 kunna söka kyrkoantikvarisk ersättning från
stiften. Rapporten ska också kunna ingå i länsstyrelsens och länsmuseets underlagsmaterial vid beslut i
ärenden som berör kyrkobyggnaderna.

Uppläggning och rapport
Arbetet har varit uppdelat i en fältdel med inventering och fotografering och en arkivsökningsdel. De
aktuella arkiv som gåtts igenom har främst varit länsstyrelsens arkiv över ärenden, med kopior från
ATA:s arkiv i Stockholm. Jönköpings läns museum har också ett arkiv över handlingar och pressklipp
mm. Befintlig hembygdslitteratur har använts i förekommande fall. Arkivuppgifterna utgör således en
sammanfattning av genomgångna arkiv och omfattar inte en komplett beskrivning av förändringar i
kyrkans byggnadshistoria.

Rapporten är upplagd med en inledande kort sammanfattning, en beskrivning av kyrkomiljön och
historiken i löpande text samt en beskrivning av kyrkans nuvarande utseende. Därefter följer den
kulturhistoriska värderingen och bedömningen, och sist en händelsehistorik med händelser listade i
kronologisk följd.

Kulturhistorisk bedömning
Den kulturhistoriska bedömningen har gjorts av Jönköpings läns museum i samarbete med länsstyrelsen i
Jönköpings län. En kulturhistorisk bedömning är aldrig definitiv utan hela tiden föremål för
omvärderingar. Vid bedömningen tas hänsyn till dels varje enskild kyrkas egna värden, men också till
värden i förhållande till andra kyrkor i stiftet och landet. Den kulturhistoriska värderingen och
bedömningen nämner i de flesta fall inte enskilda byggnadsdetaljer utan beskriver värden och
karaktärsdrag i stort.

Inför varje planerad förändring eller större underhållsåtgärd skall tillstånd inhämtas från länsstyrelsen
och varje ärende behandlas där från fall till fall. Utifrån det kulturhistoriska värdet tas beslut om vilka
åtgärder som får företagas samt vilka som är berättigade till kyrkoantikvarisk ersättning.

Denna rapport ska finnas tillgänglig på Växjö stift, länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings läns
museum samt på respektive kyrklig samfällighet.
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Sammanfattande beskrivning

Den nuvarande kyrkan i Södra Solberga föregicks av en medeltida träkyrka som var belägen strax
sydväst om den nuvarande. 1829 upprättade länsbyggmästaren Carl Robert Palmér ritningar till en ny
kyrka vilka bearbetades av arkitekt Carl Gustaf Blom Carlsson vid Överintendentsämbetet i Stockholm.
Den nya kyrkan byggdes under perioden 1832-35 av Palmér som upprättade de ursprungliga ritningarna
och i samband med det revs den medeltida kyrkan. Den nya kyrkan är byggd helt i den nyklassicistiska
stilen som karaktäriseras av sin enkla utformning, lanternintorn och stora fönsteröppningar. Utvändigt är
kyrkan mycket välhållen, den största förändring som skett är att den ursprungliga spåntäckningen ersatts
av ett falsat plåttak. Invändigt uppvisar kyrkan ett sammanhållet nyklassicistiskt kyrkorum med flera
representativa sentida förändringar.

Fastighetsbeteckning: Södra Solberga kyrka
Vetlanda kommun, Korsberga församling, Bäckseda-Korsberga kyrkliga samfällighet,
Växjö stift, Jönköpings län.

Uppmätning upprättad av Johannes Dahls arkitektfirma 1952.
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Beskrivning och historik

Kyrkomiljön
Solberga är en starkt kuperad skogsbygd med gles bebyggelse i höjdlägen. Det finns omkring 20 kända
fornlämningar i området, en hällkista från stenåldern samt rösen och kvadratiska stensättningar från
bronsåldern samt äldre järnåldern. Ortnamnet kan möjligtvis åsyftat soligt läge men det finns flera
tolkningar.
Södra Solberga kyrkby är ett ett gammalt sockencentra som förutom kyrkan även omfattar två gamla
prästgårdar och en f.d. skolbyggnad. Den äldsta prästgården uppfördes på 1730-talet och ersattes med en
ny prästgård 1922. Skolan byggdes 1907 och fungerar idag som församlingshem.
Kyrkogården utvidgades senast på 1930-talet efter ritningar av dåvarande länsarkitekten Malte Erichs.
Den omgärdas delvis av kallmurade naturstensmurar. Gångarna på kyrkogården är grusade och
gravkvarteren utgörs av gräsytor med häckar och spridd vegetation.

Kyrkobyggnaden
Kyrkan har en nord-sydlig orientering. Den har ett rektangulärt kyrkorum med bakomliggande sakristia i
norr och tornbyggnad i söder. Stomme av sten med putsade fasader och lanternin av trä.

Kyrkan har sin huvudentrén genom tornentrén mot söder vidare finns en sidoentrén mot väster samt en
direktentré till sakristian från öster. Entréerna inramas av pilastrar som bär entablement med
ovanliggande lunettfönster. Sakristidörren saknar pilasteromfattning men har lunettformat överljus.
Ljudluckorna och lanterninluckorna är panelklädda. Fönsteröppningarna är rundbågformade med
blyspröjsade glasytor i ytterbågen, i den södra gaveln och tornkroppen finns ekerspröjsade rundfönster.
Alla fönstersnickerier är gråmålade. Fasaderna har spritputs med ljusgul avfärgning, hörnen och
omfattningarna är slätputsade och gråmålade. Långhuset har ett sadeltak och den lägre sakristian har ett

Flygbild över Södra Solberga. (Eniro.se/Jönköpings kommun)
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valmat sadeltak, båda taken är belagda
med svartmålad falsad takplåt.
Torntaket och lanternintaket är täckta
med tjärade spån.

Kyrkorummet är enskeppigt med
slätputsade och vitkalkade väggar.
Golvet i långhuset och koret är belagt
med ett trägolv. Taket är tunnvälvt,
panelklätt, och målat i en bruten vit
kulör. I anslutningen mellan tak och
vägg sitter en profilerad och
marmorerad taklist. Koret är något
upphöjt över golvnivån i långhuset,
innanför altarringen ligger en
heltäckande textilmatta. Korväggen
har en rak avslutning med en
bakomliggande sakristia.
Innerdörrarna utgörs av
fyllningsdörrar målade i grått. I väster
finns en läktarunderbyggnad i form av
skärmväggar som inte är uppförda
ända upp till läktarens undersida.
Skivväggarna är utformade med
fyllningar och målade i grått och
brutet vitt.

Läktaren är hållen i samma färgskala
och har sluten läktarfasad med
gråmålat ramverk och vita fyllningar.
Den bärs av släta kolonner och är
målad i brutet vitt och på fasaden är
ett stålräcke monterat som är inmålat i
samma kulör som läktarfasaden. På
läktaren är orgeln placerad, den är
hållen i grått med förgylld ornamentik. Bänkinredningen är sluten och utgörs av fyra kvarter.
Bänkskärmarna är gråmålade med gula inslag i fyllningarna. Altarringen är öppen och har
gråmarmorerade dockor med förgyllda inslag, knäfallet är klätt med rött tyg. Altaret är utfört i trä och är
målat i grått med förgylld ornamentik. Över altaret finns en altarmålning med klassicerande inramning i
grått och guld. I koret står en medeltida dopfunt utförd av sandsten och vid den södra långhusväggen är
predikstolen monterad. Predikstolen har rund korg och ljudtak, den är hållen i en nyklassicistisk stil och
målad i grått och guld.

Golvet i vapenhuset är belagt med gult marktegel. Ytterväggarna är slätputsade med vit avfärgning,
trappan till tornkammaren är inklädd med slät, gråmålad, panel och innertaket utgörs av ett vitmålat
brädtak. Tornkammaren har i det närmaste samma utformning som vapenhuset, fönstren i vapenhuset har
rundbågform lika de i kyrkorummet och i tornkammaren sitter ett blyspröjsat rundfönster mot väster.
Tornet har putsade väggytor och obehandlade träytor. Sakristian har trägolv och slätputsade väggar med
vit avfärgning. Fönstren är rundbågformade med helglasade innerbågar och blyspröjsade ytterbågar,
entrédörren har ett blyspröjsat överljus. Taket i sakristian är brunlaserat.
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Historik
En träkyrka uppfördes under
medeltiden, den byggdes strax sydväst
om den nuvarande kyrkobyggnaden.
Den medeltida dopfunten av sandsten
finns fortfarande bevarad. I övrigt är
litet känns om den tidigkristna
historien. År 1687 gjordes en
ombyggnad i kyrkan då en läktare
uppfördes, några år senare
införskaffades ett nytt altarskåp som
enligt uppgift skall varit tillverkat av
kyrkomålaren och skulptören
Colombus. Ett invändigt
dekorationsmåleri utfördes 1720 av
målare Brackwagen från Växjö, efter
det finns inte mycket skrivet om
kyrkan men dess underhåll synes
blivit eftersatt då diskussioner rörande
en ny kyrkobyggnad växer sig allt
starkare kring det tidiga 1800-talet.

År 1829 gav församlingen länsbyggmästare
Carl Robert Palmér uppdraget att göra ett
förslag till en ny kyrkobyggnad. Från
Överintendentsämbetet i Stockholm lät man
arkitekt Carl Gustaf Blom Carlsson upprätta ett
alternativt förslag vilket efter invändningar från
församlingen omarbetades mer likt Palmérs
förslag. Den nya kyrkan uppfördes under
perioden 1832-35 med just Palmér som
byggmästare och i samband med uppförandet
av kyrkan revs den gamla medeltida träkyrkan
tillsammans med sin fristående klockstapel.
Invigningen av den nya kyrkan skedde 1837.

Redan tidigt verkar det som kyrkan led av en
svår fuktproblematik, år 1835 då kyrkan just
färdigställts behövdes det göras putslagningar
på fasaderna. År 1840 fick nya reparationer
göras då kyrkan ånyo hade stora fuktskador.
Fyra år senare rämnade storklockan och den
blev då omgjuten av M R Rönnholm i
Jönköping. En orgel tillverkade av
orgelbyggaren Johannes Magnusson, Nässja
Lemnhult, införskaffades 1865.

Ursprungligen hade kyrkan en spåntäckning
vilken 1924 ersattes med ett svartmålat galvaniserat plåttak. En restaurering utfördes 1924-25 efter
program av arkitekt Anders Roland, Stockholm. Kyrkans golv plockades upp och de underliggande
jordmassorna bortschaktades innan ett nytt golv lades in. Vid norra långhusväggen murades en
fönsteröppning igen och vid dess plats ställdes en järnkamin. I vapenhuset ersattes det befintliga golvet
med ett klinkergolv som lades på ett nytt undergolv av betong. Fönstren renoverades och nya
innerfönster monterades. Till sakristian utfördes en ny ingång vid dess norra sida. En ny bänkinredning
utfördes där dörrarna återanvändes. En ny predikstol utfördes, den gjordes i samma stil som den gamla

Dopfunten av sandsten är utförd på 1200-talet av Njudungsmästa-
ren. Foto Ragnar Blomqvist 1926. (ATA)

Palmérs förslag till ny kyrkobyggnad daterad 1829.
(ATA)
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men in mindre format. Altarbordet var rötskadat och ersattes med ett nytt. Väggarna putslagades både
invändigt och utvändigt innan de avfärgades. En ny altarmålning ersatte det ursprungliga svepekorset
som flyttades upp på vinden.

En ny restaurering genomfördes 1958 under ledning av Per Persson, Tranås. Utvändigt blästrades
väggarna innan de omputsades och avfärgades i en gulvit ton. Portarna målades i en mörkgrön kulör och
även taket målades i en grönaktig ton. Tornkorset med glob omförgylldes. Invändigt installerades ett nytt
el- och värmesystem och i samband med att järnkaminen revs ur kyrkan återupptogs fönsteröppningen i
norra långhusväggen. I sakristian tillkom en ny skåpsinredning och taket under läktaren, predikstolen
med ljudtak ommålades med oljefärg, äggoljetempera. Altaruppställningen, pelarna och läktarfasaden
rengjordes och ommålades, förgyllda delar bättrades och kompletterades. De murade innerväggarna
omkalkades. Året efter restaureringen renoverades orgeln av O Rydén. Tio år efter restaureringen var
fasaderna återigen i behov av renovering vilken genomfördes under ledning av byggmästare N Steen,
Eksjö, tillsammans med målarmästare B  Håkansson, Barkeryd. Den lösa putsen knackades ned och
fasaderna blästrades innan de putslagades med kalkbruk och avfärgades med KEIM-silikatfärg. Taket
och snickerierna sågs över och bättringsmålades.

År 1975 renoverades orgeln av orgelbyggare J Künkels orgelverkstad och tio år senare gjordes en
restaurering efter program av Byggnadsbyrån AB, Vetlanda. Fasaderna blästrades, lagades och
avfärgades med KC-färg. Taket ommålades och lanterninen, fönster och portar ommålades i vitt och
grått. Invändigt slipades och lackades golvet i kyrkorummet och en läktarunderbyggnad utfördes med
skärmar mot kyrkorummet. Innerväggarna kalkades. Den senaste restaureringen utfördes 1999 efter
program av Roland Karlsson, AB Karlssons Fasadrenovering I Ädelfors. Vid restaureringen togs all lös
puts ned och lagades upp. Fasaderna spritputsades och avfärgades med kalkfärg våt. Plåttaket samt
fönster, stuprör, takfot och portar ommålades och tornluckorna tjärades. Fuktproblematiken har medfört
att kyrkan under hela sin historia krävt omfattande putsarbeten. Trots flera försök att komma tillrätta med
fuktvandringen har detta ännu inte lösts tillfredställande. Initiativ har på senare år tagits att utföra en
omfattande undersökning av de problem som föreligger.

Interiören mot norr före 1925. Foto B Bolling. (SvK/ATA)
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Kulturhistorisk karakterisering och
bedömning

Södra Solberga kyrka uppfördes 1832 efter
ritningar av arkitekt Carl Gustaf Blom Carlsson
vid ÖIA i Stockholm. Kyrkan utgör ett
representativt exempel på den nyklassicistiska
kyrkoarkitekturen. Bärande drag för stilen är det
lanterninkrönta tornet, de höga rundbågformiga
fönsteröppningarna och det sparsamt utsmyckade
kyrkorummet. Den gula avfärgningen av fasaderna
ger kyrkan en viss särprägel då den vitkalkade
kyrkobyggnaden annars är den vanligast
förekommande färgsättningen. Exteriört är kyrkan
tämligen välbevarad där den största förändringen
som skett är att den ursprungliga taktäckningen av
spån ersatts med takplåt.

Invändigt uppvisar kyrkorummet flera
karaktäristiska förändringar men fortfarande är det
nyklassicistiska uttrycket dominerande. Av de
förändringar som skett är det läktarunderbyggna-
den i väster som påverkat rummet mest. Den ljusa
färgsättningen och slutna bänkinredningen
tillsammans med avsaknaden av dekorativa inslag
förmedlar väl de nyklassicistiska idealen. Den
medeltida dopfunten som är placerad i koret
vittnar om ortens långa kristna kontinuitet och är
en av få bevarade spår från tiden innan den
nuvarande kyrkans uppförande.

Inredningen i kyrkan har  till stor del ersatts med
ny men delar av den ursprungliga har återanvänts
eller stått som förlaga för den nya. Den
ursprungliga altarprydnaden utgjordes av ett
enkelt svepekors vilket senare ersattes av den
nuvarande altarmålningen, svepekorset finns
bevarat i kyrkans torn. Den inredning som finns i
kyrkan idag är i hög grad tillkommen under
restaureringen 1925, av den ursprungliga
inredningen återfinns orgeln, läktaren, altarringen
och altarmålningens inramning. Magnussonorgel
har trots genomförda åtgärder ett visst
musikhistoriskt värde.

Inventarier tagna ur bruk och förvarade på
sekundär plats är viktiga dokument över kyrkans
användning i äldre tid.

Sammanfattning
- Kyrkan är en god representant för den
nyklassicistiska kyrkoarkitekturen. Exteriört har
små förändringar skett sedan uppförande på 1830-
talet.
- Invändigt dominerar det nyklassicistiska
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uttrycket men kyrkan uppvisar även typiskt
moderna inslag såsom en läktarunderbyggnad.
- Den medeltida dopfunten berättar om den långa
kristna historian och är ett av få spår från
kyrkobyggnaden som föregick den nuvarande.
- Bärande för kyrkans uttryck är de rundbågforma-
de fönsteröppningarna, lanternintornet och den
återhållsamma fasaddekoren. Invändigt är även där
enkelheten typisk för kyrkans karaktär. Den slutna
och klart avgränsade bänkinredningen tillsammans
med den ljusa färgsättningen i grått och guld är
viktiga element för kyrkans uttryck.
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Händelsehistorik

Medeltid Nybyggnad
En medeltida träkyrka uppfördes strax sydväst om den nuvarande kyrkobyggnaden. (JLM)

1200T Specifika inventarier – dopfunt
Kyrkans dopfunt härrör från 1200-talet. (JLST)

1687 Ändring – ombyggnad
En läktare byggdes i kyrkan. (JLM)

1695 Specifika inventarier – altarskåp
Ett altarskåp införskaffades till kyrkan. Det tillverkades av kyrkomålaren och skulptören
Colombus. (JLM)

1720 Arkitekturbunden utsmyckning – måleri
Kyrkan dekorerades med målningar utförda av målare Brackwagen, Växjö. (JLM)

1832-35 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes under denna period. Ritningarna upprättades av arkitekt Carl Gustaf
Blom Carlsson vid ÖIÄ i Stockholm. Som byggmästare anlitades länsbyggmästare Carl
Robert Palmér som förenklade ritningarna i samband med uppförandet. Den medeltida
träkyrkan med klockstapel revs i samband med att bygget påbörjades. (JLST/JLM)

1833 Specifika inventarier – kyrkklocka
Lillklockan blev omgjuten av E Lundqvist, Jönköping. (JLM)

1835 Vård/underhåll
Snart efter det att kyrkan färdigställts behövdes putslagningar utföras. Takspånen tjärades
samtidigt. (JLM)

1840 Vård/underhåll
Kyrkan hade stora fuktskador och stora reparationer var nödvändiga. Fuktproblematiken
har följt kyrkan alltsedan den byggdes. (JLM)

1844 Specifika inventarier – kyrkklocka
Storklockan rämnade 1842 och blev omgjuten av M R Rönnholm i Jönköping. (JLM)

1865 Fast inredning – orgel
En orgel införskaffades. Orgeln byggdes av Johannes Magnusson, Nässja, Lemnhult.
(JLST)

1924 Ändring – ombyggnad, tak
Den ursprungliga taktäckningen med spån ersattes med ett svartmålat galvaniserat plåttak.
(JLST)

1925-32 Ändring
En restaurering utfördes av arkitekt Anders Roland, Stockholm. I kyrkan togs golv och
bänkar att tas bort och golvnivån sänktes med omkring 50 cm. En fönsteröppning på den
norra långhusväggen murades igen och en kamin ställdes in vid dess plats. Ett klinkergolv
lades in i vapenhuset på undergolv av betong. Fönstren renoverades och nya innerbågar
utfördes. En ny ingång till sakristian utfördes på dess norra sida. Ett nytt trägolv lades in i
kyrkorummet och en ny bänkinredning utfördes i vilken de gamla dörrarna återanvändes.
En ny predikstol utfördes i stil med den gamla fast i mindre storlek. Altarbordet var angri-
pet av röta och ersattes med nytt. Ventilationshål togs upp i kyrkans grund. Putslagningar
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och ommålning av kyrkan, både invändigt och utvändigt. En ny altarmålning utfördes och
det ursprungliga altarkorset flyttades upp i tornkammaren. (JLST/JLM)

1958 Ändring – restaurering
En restaurering gjordes under ledning av Per Persson, Tranås.
Exteriör:
- Fasaderna blästrades, omputsades och avfärgades i en gulvit ton.
- Ytterdörrarna ommålades i en mörkgrön kulör och även taket målades i en grön ton.
- Tornkorset med glob omförgylldes.
Interiör:
- Elinstallation med elektriska radiatorer under bänkarna.
- Med installationen av elektrisk värme återupptogs fönsteröppningen vid långhusets norra
vägg.
- Ny skåpsinredning tillkom i sakristian.
- Väggarna kalkades.
- Taket under läktaren, predikstolen med ljudtak luttvättades och ommålades med oljefärg
(äggolja). Altaruppställning, pelare och läktarfasaden rengjordes och ommålades. Förgyll-
ningen bättrades och kompletterades. (JLST)

1959 Fast inredning – orgel
Orgeln renoverades av O Rydén. (SvK)

1968 Ändring – restaurering
En yttre restaurering gjordes under ledning av byggmästare N Steen, Eksjö, och målar-
mästare B Håkansson, Barkeryd. Den lösa putsen knackades ned, fasaderna blästrades och
putslagningar gjordes med kalkbruk samt ny avfärgning med KEIM-silikatfärg. Taket och
fönstren sågs över och bättringsmålades. (JLST)

1975 Fast inredning – orgel
En renovering av orgeln utfördes av orgelbyggare J Künkels orgelverkstad. (JLST)

1985 Ändring – restaurering
En utvändig och invändig restaurering gjordes efter program av Byggnadsbyrån AB, Vet-
landa.
Exteriör:
- Fasaderna blästrades, lagades och avfärgades med KC-färg.
- Taket ommålades.
- Lanterninen, fönster och portar ommålades i vitt och grått, linoljefärg användes.
Interiör:
- Golvet slipades och lackades.
- En läktarunderbyggnad gjordes med skärmar mot kyrkorummet.
- Väggarna kalkades. (JLST)

1991 Vård/underhåll
En invändig ommålning gjordes med traditionell kalkfärg. (JLST)

1998 Teknisk installation – larm
Ett kombinerat inbrotts- och brandlarm installerades efter program av Brand &
Larmtjänst, Ekenässjön. (JLST)

1999 Ändring – restaurering
En utvändig restaurering genomfördes efter program av Roland Karlsson, AB Karlssons
Fasadrenovering, Ädelfors. All lös puts togs ned och lagades upp, fasaderna spritputsades
och avfärgades med kalkfärg våt. Plåttaket samt fönster, stuprör, takfot och dörrar ommå-
lades och tornluckorna tjärades. (JLST)
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2001 Fuktproblematiken i kyrkan uppmärksammades och förslag till en utredning av
fuktproblemen förespråkades. (JLST)
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