
Mårdaklevs kyrka 
57.259, 12.9946 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Mårdaklevs kyrka uppfördes i mitten av 1870-talet efter ritningar av arkitekten vid Överintendentsämbetet Johan 
Fredrik Åbom. Den ersatte då en en förfallen träkyrka från 1688 belägen tio meter norr om den nuvarande kyrkplatsen. 
Altaruppsatsen och predikstolen är inventarier från den gamla kyrkan. 
 
Och dopfunten som också fanns i den gamla kyrkan är huggen på 1200-talet och kommer alltså från en ännu äldre kyrka 
på platsen.  
 
Altartavlan som föreställer Kristus på korset och uppges vara ett verk av en holländsk mästare, en kopia av Rembrandt, 
skänktes till kyrkan på 1700-talet av kaparkaptenen Hedenberg från Erikslund.  
Tavlan är inramad av en rikt skulpterad altaruppsats som snidades år 1804 av det Småländska universalgeniet 
Sven Nilsson Morin, som också tillverkat predikstolen. 
 
Korgens överstycke kröns av en förgylld medaljong som avbildar Gustaf IV Adolf. När han avsattes i en stadskupp 1809 
utplånade man alla spår efter kungen, eller försökte. För även om man ändrade namnen på orter, kyrkor och torg som 
hade kungens eller hans drottnings namn, så missade man på några ställen.  
I Lappland finns ju fortfarande orterna Fredrika Dorotea och Vilhelmina, namngivna efter drottningen, och här i 
Mårdaklevs kyrka finns hans porträtt kvar.  
 
Sven Nilsson Morin som var verksam under senare delen av 1700-talet och början av 1800-talet, var självlärd innovatör 
och har kallats Smålands egen Leonardo DaVinci. Dessutom var han en framstående målare och träsnidare - vilket det ju 
finns bevis på här i Mårdaklevs kyrka.  
Det går många historier om Nilsson Morin. En av dessa berättar att han 1778 skänkte en mycket vackert snidad vagga till 
Gustav III med anledning av kronprinsens födelse – den senare Gustav IV Adolf. Vaggan kom dock omonterad i 365 
smådelar, och ingen vid hovet kunde sätta ihop den.  
Kungen misstänkte att man drev gäck med honom - det gick ju en del rykten om att kungen inte var far till prinsen - och 
därför kallades Nilsson Morin till huvudstaden för att förklara sig! Väl på plats satte Nilsson Morin snabbt ihop vaggan - 
och det sägs att Gustav III blev så imponerad att han bland annat skänkte Vasaorden till Nilsson Morin, som även blev 
berättigad till Konstakademin utan kostnad. Huruvida denna historia är sann vet vi inte, eftersom det går många 
påhittade historier om Nilsson Morin, men helt klart är att han vid ett senare tillfälle vann pris och medalj vid akademin i 
Stockholm.  
Bland Sven Nilsson Morins sentida ättlingar hittar underhållaren Magnus Härenstam och historiken Dick Harrysson. 
 
En större renovering och ombyggnad av Mårdaklevs kyrka genomfördes på 1930-talet under ledning av stadsarkitekten i 
Halmstad, Fredrik Wetterqvist. Bland annat placerades då dopfunten på ett podium framför den norra kornischen, 
samtidigt som predikstolen flyttades.  
 
Orgeln byggdes 1948 av orgelbyggaren H Lindegren. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Källor: 
Webb: Kindaholms församling. 
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.  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