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Lammhults kyrka 
________________________________________________
Sedan gammal ligger socknens kyrka i Aneboda, men 
under 1900-talet kom större delen av befolkningen 
att bosätta sig i Lammhults samhälle. Detta ledde till 
att man efter en längre tids debatterande 1960 
beslutade att låta uppföra en småkyrka på orten. 
 
Uppdraget att rita kyrkan gick till arkitekt Claes 
Knutsson från Alvesta, som redan i augusti samma år 
kunde presentera ritningarna.  
Bygget påbörjades i mars 1962 och Böneöndagen 
1964 invigdes så av biskop David Lindquist.  
 
Kyrkan är till sin utformning både modern och 
traditionell. Stilen är modern, men bär på en 
stillsamhet som i en medeltida klostermiljö. Koret är 
otraditionell nog orienterat åt söder, och inte mot 
öster som annars är det vanliga när det gäller 
kyrkobyggnader. 
 
De fyra stora fönstren i glasbetongmosaik som delvis 
kommer från Lindshammars glasbruk, är skapade av 
konstnären Olle Svanlund, Malmö. Korfönstren från 
vänster till höger heter: Hoppet, Ljuset och 
Försoningen. 
 
Ett stort kors, som hänger ned från taket kan belysas 
av strålkastare och är då en bild för att korset är det 
enda, som kan lysa upp en mörk och oviss framtid. 
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Den enda inventariet från den gamla kyrkan i 
Aneboda är psalmnummertavlan som dateras till 
1700-talet. 
 
Orgeln byggdes 1964 till den då nya kyrkan av 
Johannes Künkels Orgelverkstad. 
 
Den bakre väggen i rummet är en vikvägg, vilken 
leder till ytterligare en förlängning av kyrkorummet.  
Och väggytan åt väster i bakre delen av kyrkorummet 
består av glasmålningen Korset, även den skapad av 
konstnär Olle Svanlund.  
 
2002 beslutade Riksantikvarieämbetet att Lammhults 
kyrka, trots sin ringa ålder, skall betraktas som särskilt 
skyddsvärd. Motiveringen löd: ”Kyrkan kännetecknas 
av särpräglat formspråk där anspelningar på 
ålderdomlig arkitektur förenas med modernistiska 
drag. Kyrkan har hög arkitektonisk och konstnärlig 
kvalitet.” 
________________________________________________
Källor: 
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. 
Bok: ”Kyrkobyggnader i Kronobergs län”. Heidi Vassi. 
ISBN 91-89285-00-X 
Pdf: ”Lammhults kyrka. Karaktärisering och 
kulturhistorisk värdering ”. Smålands museum Thomas 
Lissing  2007. 
Webb: Svenska kyrkan i Växjö.
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