
Tingsås kyrka  
56.5277, 14.9735
___________________________________________________________________________________________________________ 
Kyrkan i Tingsryd heter Tingsås - som ursprungen var namnet på orten.  
Tingsås hade blivit egen socken 1636, och i slutet av 1600-talet man egen präst som bodde inom sockengränsen, men 
Tingsås var alltjämt annexförsamling till  Väckelsång. Först 1877 blev Tingsås eget pastorat med egen kyrkoherde. 
 
Det har funnits tre kyrkor på samma plats. Första kyrkan var en träkyrka som uppfördes i slutet av 1500-talet. Den 
ersattes sedan av en större träkyrka i mitten av 1700-talet vilken i sin tur revs när nuvarande stenkyrkan byggdes hundra 
år senare. 

Det var under åren 1853-1854 som kyrkan i nyklassicistisk stil uppfördes efter ritningar av byggmästare Sven Nilsson i 
Säljeryd, Östra Torsås och vars ritningar bearbetades av Johan Fredrik Åbom vid Överintendentsämbetet.  
 
Eftersom kyrkan som byggdes på en långsmal ås blev större än de båda föregående byggdes den inte, som annars är det 
vanliga, med koret orienterat mot öster, utan har koret mot norr och ingången i söder. 
 
1853 lät murarmästare Jonas Malmberg ange årtalet MDCCCLIII på tornet, men då var kylan ännu inte klar att tas i bruk. 
Första söndagen i advent 1854 firades den första gudstjänsten och på den helige Mikaels dag den 5 oktober 1856 invigdes 
kyrkan av biskop Christopher Isac Heurlin. 
 
Altartavlan från 1885 med motivet Kristi förklaring, är målad av professor Bengt Nordenberg, som var född och 
uppvuxen i Blekinge men som  konstnär främst verksam i Düsseldorf i Tyskland. 
Den gamla altartavlan från 1700-talet som hängde i den föregående kyrkan, och som nu finns på den östra långväggen 
är utförd av Johannes Lundberg från Karlshamn. Tavlan med motiv av Nattvardens instiftelse är en kopia av den gamla 
altartavlan i Växjö domkyrka. 
 
På motsatta sidan - vid västra sidoväggen står ett golvur skänkt till kyrkan 1778. 
 
De två stora snidade kandelabrarna i koret är utförda 1953 av konstnären Allan Jäderås, bördig från Gäddeviksås i 
socknens södra del."  
 
Dopfunten i sandsten är utförd 1931 av bildhuggaren Nils Arthur Sandin, som främst var verksam i Stockholmsområdet. 
 
Den nuvarande kyrkorgel är byggd 1970 av Hammarbergs Orgelbyggeri i Göteborg, och ersatte en tidigare orgel från 
1865 som var byggd av Frans Andersson i Stockholm. Hammarbergs har även byggt kororgeln.  
 
I tornet hänger två klockor. Lillklockan från 1595 är från första kyrkan. Storklockan från 1732 har gjutits om efter att ha 
spruckit vid ovarsam ringning. 
 
Ett museum med äldre kyrkoinventarier är inrättat i vindsutrymmet ovanför sakristian.
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