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Bondstorps kyrka  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___________________________________________________________________________________________________________ 
Bondstorps nuvarande kyrka ligger på en plats där troligen redan på 1200-talet fanns en kyrka.  
I slutet av 1600-talet var emellertid den föregående kyrkan så förfallen att man tvingades riva och bygga nytt. I en skrift 
står det att ”densamma ånyo äntligen må uppbyggas”. Kyrkan som byggdes i mitten av 1690-talet kostade församlingen 
166 daler silvermynt.  
 
Klocktornet var från början klockstapel, och stod ursprungligen i kyrkogårdens hörn innan den 1766 flyttades till kyrkans 
västra gavel och kläddes in. 
 
Kyrkan målades interiört av Anders Falk från Ulricehamn, som på väggar och i tak skildrade himmel och helvete. Hans 
målningar målades dock över vid en upprustning som skedde redan på 1820-talet, eftersom kyrkan åter börjat förfalla. 
En del av målningarna återupptäcktes dock på 1990-talet och är nu åter synliga. 
 
I slutet av 1800-talet hade man utvändigt kalkrappat kyrkan vit, men den återställdes i mitten av 1950-talet. Och man 
kan säga att den då byggdes om från grunden. Ytterväggarna och taket bekläddes med träspån och invändigt frilades de 
vackra och ursprungliga timmerväggarna. Kyrkan fick också ny ingång från väster i stället för de tidigare ingångarna 
från söder.
Ett överraskande fynd vid restaureringen var läktarbröstets målningar föreställande apostlar, målningar som 
förmodligen är från kyrkans äldsta tid. 
 
Över altaret i Bondstorps kyrka hänger ett krucifix från 1200-talet, som tidigare fanns i den första kyrkan på platsen. 
Som altarprydnad har tidigare bland annat funnits funnits en målning som utfördes i början av 1800-talet direkt på 
korväggen av en målare vid namn Lundin. Denna ersattes i slutet av samma århundrade av en kopia av den gamla som 
utfördes på duk av A F Magnusson. Det var vid en renovering på 1930-talet som det gamla medeltida krucifixet fick 
ersatta altartavlan.   
 
Även dopfunten i sandsten är från medeltiden.  
 
Kyrkans första orgel tillverkade 1857 av den lokala organisten Johannes Andersson som bekostade orgelbygget med egna 
medel. Denna orgel byggdes om 1907 av orgelbyggaren Erik Adolf Zetterqvist i Örebro. Den nuvarande togs i bruk efter 
renoveringen på 1950-talet och är byggd av Fredriksborgs Orgelbyggeri i Hillerød, Danmark.  
 
I vapenhuset förvaras bland annat en medeltida kyrkklocka. Också en straffstock som hörde till Bondstorps kyrka finns 
ännu kvar i vapenhuset. Man kunde ända fram till 1841 dömas till stocken för diverse förseelser. Som "framhärdandet av 
fylleri och dryckenskap, överflödigt tobaksrökande vid kyrkan in på sammanringning, skvaller och stim under 
gudstjänsten av självsvåldiga gossar och drängar, samt begivenhet för svordomar och bannskap och annan otidighet, 
som förövades till Guds förtörnelse, predikoämbetets förakt och församlingens förargelse". 
__________________________________________________________________________________________________________
Källor: 
Webb: Byarums pastorat. 
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.  
Pdf: ”Bondstorps kyrka. Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Mattias Sörensen Jönköpings Läns Museum 
2005. 
Bok: ”Kyrkor Jönköpings län Del 1”. Ulf Vibeke. ISBN 91-9707-0-3 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