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VÄXJÖ DOMKYRKA 2015-09-06 

Växjö socken nämns första gången i de skriftliga källorna år 1170. På 1200-talet skrivs namnet Wexio. 

Fynd under den nuvarande domkyrkan tyder på att en träkyrka uppfördes på samma plats vid mitten 
av 1000-talet. Enligt legenden var det Sigfrid som lät bygga denna föregångare till domkyrkan. Den 
ersattes på 1160-talet av en mindre stenkyrka som sedan successivt byggdes ut. Under 1200-talet 
förlängdes koret åt öster och korsarmar byggdes. På 1300-talet, då Växjö fick stadsprivilegier, utökades 
kyrkan med sakristia, kapell och sidoskepp. Stora förändringar gjordes sedan under 1400-talets senare 
del. Tornet höjdes och tegelvalv slogs över kyrkans olika utrymmen, samt byggdes själakoret söder om 
tornet till. Tornets höga spiror restes på 1580-talet. 

Efter att blixten slagit ner år 1740 och förstört tornet och stora delar av interiören revs det 
senmedeltida vapenhuset utanför norra sidoskeppet. Då tillkom också den norra utbyggnaden av 
tornet. Den södra har funnit sedan senmedeltiden. 

Vid mitten av 1800-talet ansåg Esaias Tegnér kyrkan vara ”gammal, ful och förfallen”, och lät 
amatörarkitekten och konstforskaren C G Brunius utarbeta ett förslag till restaurering. Detta 
genomfördes under åren 1849-54, trots Överintendentämbetets och Kungliga majestätets krav på 
omarbetning av de presenterade ritningarna. Då fick kyrkan sin trappgavelsilhuett och den 
tidigmedeltida sakristian norr om koret revs. Långhusets nordöstra och sydöstra travéer tillkom. 

Under restaureringen 1898-99 uppfördes tillbyggnaden söder om koret till att bli sakristia, samt 
dekormålades kyrkan interiört. 

Vid restaureringen 1957-60 fick kyrkan sitt nuvarande utseende, vilket påminner om dess 
senmedeltida gestaltning. Detta och mycket mera berättade Domkyrkokaplan Leif Adolfsson vid vårt 
besök idag den 6 september 2015. 
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Växjö domkyrka 

 

 

 
 

På väg. Broder Kai Lundahl, reseledare, talar lugnande till resenärerna 

 
 

Kaffepaus utanför Ljungby 
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Välklädd Broder i färgglad klädsel 

 
Berit och Kai Lundahl, våra reseledare 
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Systrar och bröder från Rebeckalogen nr 63 Drottning Blanka och Brödralogen nr 83 Vågbrytaren 

 
Oss kaplaner emellan. Leif Adolfsson och Kai Lundahl 
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Altaret 

 
Glasskålsskalle på golvet vid altaret 
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Efter kyrkobesöket smakade det gott med mat på restaurangen 4-krogar 

 
Tävlingsjuryn utsåg enhälligt broder Hans von Braun till ”Dagens kung” 

Och så var resan slut och vi kunde väldigt nöjda återvända till Varberg! Tack Berit och Kai!  


