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Herrberga kyrka  
________________________________________________ 
Om kyrkans ursprungliga historia vet vi bara att den 
var byggd på medeltiden, även om någon enstaka 
källor anger att den ska vara byggd på 1100-talet. 
Eventuellt ingår den medeltida kyrkans murar i den 
nuvarande kyrkan.  
Vi vet dock att den gamla kyrkan saknade torn och att 
klockorna hängde i en klockstapel på kyrkogården. 
 
En större renovering av den gamla kyrkan gjorde i 
mitten av 1700-talet, och då målades också alla gamla 
medeltida kalkmålningar över. Redan 1776 beslöt man 
att bygga till kyrkan, men det dröjde tio år innan 
stenleveranserna beställdes, och dåd gällde dess till en 
ny kyrkobyggnad. Grunden till den nya kyrkan lades 
1791.

Nuvarande stenkyrka uppfördes åren 1795-1797. 
 
Det var Casper Seurling i Linköping som med hjälp av 
byggmästarna Lars Lindqvist i Ulfåsa och Petter 
Lindstrand i Västerlösa lät uppföra kyrkan till en 
kostnad av 16.000 daler.  
Lindstrand levererade takspån och täckte tak och 
torn, och Lindqvist arbetade med inredningen. 
 
När kyrkan invigdes fick den namnet Fredrika kyrka 
efter dåvarande drottningen Fredrika Dorothea 
Vilhelmina. Efter att maken kung Gustav IV Adolf 
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blivit avsatt 1809 var dock inte namnet gångbart 
längre. 

I början av 1950-talet genomfördes en stor renovering 
efter program av arkitekt Johannes Dahl från Tranås, 
och kyrkorummet fick då sin nuvarande slutna 
bänkinredning. Även senare har kyrkan genomgått 
renoveringsarbeten.  
 
Från den gamla kyrkan är dörren in till sakristian, som 
har tillkommit på 1100-talets slut eller 1200-talets 
början. Dörren är rikligt smyckad med järnsmide av 
en typ som verkar ha varit rätt vanligt förekommande 
i Östergötland. Det stiliserade motivet anspelar på att 
kyrkdörren kan ses som en port in till paradiset. 
 
På norra långväggen till vänster om dörren hänger 
delar av 1600-talets predikstol utvikt. Den utfördes 
troligen omkring 1675 av bildhuggaren Henrik Werner 
som ingick i den så kallade ”Wernerska verkstaden” i 
Östra Tollstad. Motiven föreställer Kristus och de fyra 
apostlarna. Den har inskriften: "Salige äro dhe som 
höra gúdz Ordh och giörna deth".
Nuvarande predikstol är eventuellt tillverkad 1844. 
 
På norra vägen hänger en statyett föreställande 
Ansgar, tillverkad av Linköpingsskulptören Carin 
Nilson. Hon är representerade inte bara på 
Nationalmuseum och på Östergötlands länsmuseum, 
utan även på American Swedish Historical Museum i 
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Philadelphia USA. 
 
Altaruppsatsen har en altartavla med motivet "Kristi 
korsfästelse" målad 1798 av Pehr Hörberg. Målningen 
beställdes av rusthållaren Eric Månsson, som sedan 
skänkte den till kyrkan.
 
I koret hänger altarskåpet, som är ett nordtyskt 
arbete från mitten av 1400-talet. I mitten ser vi Jesus 
på korset och på sidorna av honom står Maria och 
Johannes. På vänstra dörren står ett kvinnligt helgon, 
troligtvis Heliga Birgitta. På högra dörren står en 
biskop, sannolikt Sankt Nikolaus.  
När dörrarna förr var stängda såg man 
figurmålningar. På höger sida Kristi gisslande och 
korsbärande. Till vänster visades en scen ur Kristi 
lidande och törnekröningen - men dessa bilder är nu i 
stort helt försvunna.
 
Under altarskåpet sitter en sanktusklocka från 1200-
talet.  

I korgolvet ligger en medeltida gravhäll över 
Ramburgis, Ingeborg och deras son Johan.  
Den fanns tidigare i sakristian men flyttades ut till 
korgolvet vid en av de senare renoveringarna.  
 
Dopfunten som är tillverkad i finhuggen granit efter 
ritningar av arkitekt Arre Essén, tillkom vid 
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renoveringen i början av 1950-talet och skänktes av 
församlingsbor.
Dopskålen i mässing är skänkt av kyrkoherde och fru 
G. Frankmar. 
 
Kyrkans nuvarande mekaniska orgel byggdes 1990 av 
Mats Arvidsson, Stallarholmen, men fasaden och 
många av orgelpiporna är från en orgeln som byggdes 
1799 av Pehr Schiörlin i Linköping. Denna första 
orgeln skänktes av rusthållaren Eric Månsson i Forssa. 
Han anhöll om att det inte skulle antecknas att just 
han skänkt både orgel och altartavla till kyrkan därför, 
som det står; ”tvivelsutan derföre, att det icke måtte 
anses såsom skryt”. Det kom ändå upp en liten skylt 
som berättar att han var givaren! 
Orgelfasaden tillverkades av Anders Malmström i 
Västra Ny, som också bland annat tillverkat predikstol 
till flera kyrkor. Denna son August Malmström blev 
konstnär och är kanske mest känd för ”Grindslanten”.  
Kyrkan hade dock en annan orgeln under ett antal år, 
med början på 1930-talet, då levererad av 
Mårtenssons i Lund. 
________________________________________________
Källor:
Pdf: ”Herrberga kyrka - Kulturhistorisk inventering”. 
Anita Löfgren Ek Östergötlands länsmuseum 2005. 
Häfte: ”Herrberga kyrka”. 1984. 
Bok: ”Pehr Hörberg”. Bengt Cnattingius 1937. 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