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Inledning
Bakgrund
På uppdrag av Linköpings stift genomför Jönköpings läns museum en kulturhistorisk inventering av
kyrkobyggnader och kyrkomiljöer inom stiftets del av Jönköpings län. Arbetet bekostas av medel från
den kyrkoantikvariska ersättningen och påbörjades under år 2004 och det beräknas att avslutas under år
2006. Inventeringen berör de till Svenska kyrkan hörande kyrkobyggnaderna och kyrkogårdarna som
omfattas av Kulturminneslagen. Lagen gäller de kyrkobyggnader, kapell och kyrkogårdar som är
tillkomna före utgången av år 1939 och ytterligare några som skyddas genom särskilt beslut av Riks-
antikvarieämbetet. Denna rapport utgör en delrapport i inventeringen vars resultat kommer att sam-
manställas och analyseras i en stiftsövergripande rapport.

Syfte
De stiftsövergripande inventeringarna syftar till att lyfta fram kyrkans och kyrkogårdarnas kulturhisto-
riska värden, att få en överblick av stiftets kyrkobestånd och kyrkogårdar samt att sammanställa den
enskilda kyrkans och kyrkogårdens historia. Inventeringen är avsedd att utgöra ett underlag i försam-
lingens förvaltningsarbete och i de vård- och underhållsplaner som församlingarna arbetar med att ta
fram. Inventeringarna ska vidare kunna användas i handläggningen av kyrkoantikvariska ärenden och för
att bedöma var det är särskilt viktigt att stödja insatser med kyrkoantikvarisk ersättning.

Inventeringens uppläggning
Rapporten omfattar en historik över kyrkobyggnaden, beskrivning av exteriör och interiör, fotografier
och en kulturhistorisk bedömning. Arbetet har varit uppdelat i en fältdel med inventering och fotografe-
ring samt en arkivgenomgång. De aktuella arkiv som gåtts igenom har främst varit Länsstyrelsen i
Jönköpings läns arkiv, Antikvarisk-topografiska arkivet i Stockholm (kopior hos länsstyrelsen) samt
Jönköpings läns museums arkiv. Utöver arkiv har uppgifter hämtats från aktuell litteratur däribland
hembygdslitteratur. De i rapporten redovisade arkivuppgifterna utgör en sammanfattning av genom-
gångna arkiv och ska inte ses som inte en komplett beskrivning av händelser i kyrkans byggnadshistoria.
Arbetet inkluderar en omfattande fotodokumentation varav endast ett litet antal bilder använts i
rapporten. Linköpings stift, inklusive respektive församling, samt länsmuseet har rätt att fritt bruka
fotografierna. För varje kyrka och kyrkogård skrivs vardera en delrapport med en kortfattad beskrivning
av kyrkomiljön och en mer omfattande över kyrkan. För varje kyrka och kyrkogård görs en samman-
fattande kulturhistorisk bedömning där de kulturhistoriska värdena lyfts fram. Förutom delrapporten görs
delar av inventeringsmaterialet tillgängligt via Kulturmiljövårdens bebyggelseregister, ett informa-
tionssystem som förvaltas av Riksantikvarieämbetet (www.raa.se).

Den kulturhistoriska bedömningen görs i samarbete med representanter från Linköpings stift, Länssty-
relsen i Jönköping, Östergötland och Kalmar samt länsmuseerna i Kalmar och Linköping. En kulturhi-
storisk bedömning är aldrig definitiv utan hela tiden föremål för omvärderingar. Vid bedömningen tas
hänsyn till varje enskild kyrkas och kyrkogårds egna värden, men också till värden i förhållande till
andra kyrkor i stiftet och övriga landet. Den kulturhistoriska bedömningen nämner i de flesta fall inte
enskilda byggnadsdetaljer utan beskriver värden och karaktärsdrag i stort. Inför varje planerad förändring
eller större underhållsåtgärd skall tillstånd inhämtas från länsstyrelsen och varje ärende behandlas där
från fall till fall. Utifrån den kulturhistoriska värderingen och karakteriseringen tas beslut om vilka
åtgärder som är berättigade till kyrkoantikvarisk ersättning.

Fältarbete och rapporter har utförts av antikvarie Jonas Haas vid Jönköpings läns museum. Rapporterna
finns tillgängliga på Linköpings stift, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings läns museum samt på
respektive kyrklig samfällighet.
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Sammanfattande beskrivning

Adelövs kyrka uppfördes 1830-33 efter ritningar av Överintendentsämbetets arkitekt Fredrik
Blom. Kyrkan ersatte en äldre medeltida timmerkyrka som låg strax söder om den nuvarande
kyrkan och som revs i samband med uppförandet av den nya. Kyrkan är en typisk nyklassisk
kyrka med empiredrag, den är uppförd i öst-västlig riktning med tornet i öster ovanför
sakristian. Stommen består av gråsten upp till fönsterkarmen och därefter tegel. Fasaderna är
huvudsakligen spritputsade, med slätputsade partier runt fönster, portar, hörnkedjor, listverk och
på tornets övre del. Putsen är gulfärgad på spritade partier och kalkavfärgad i vitt på slätputsade
partier. Långsidorna markeras av mittrisaliter i höjd med takfotslisten. Taket är ett sadeltak lagt
med svartmålad skivtäckt plåt, ursprungligen spånklätt. Interiören är välbevarad med så gott
som all ursprunglig inredning och inventarier i välbevarat skick. Till särdragen hör en
ursprunglig altarpredikstol i korets mitt, sedan 1950-talet används den dock endast vid
undantagstillfällen. Istället används den äldre predikstolen från gamla kyrkan som har satts upp
på södra långhusväggen. Flera äldre inventarier från gamla kyrkan har under 1900-talets andra
hälft gjort predikstolen sällskap i kyrkorummet.

Kyrkan har inte varit föremål för några större förändringar, men viktiga och omfattande
renoveringar har ägt rum 1927-28, 1951 och 2001. Den förstnämnda omfattade interiören och
ledde till nuvarande färgsättning i grönt samt läktarunderbyggnader, den andra omfattade bland
annat återuppsättandet av den gamla predikstolen och den senaste omfattade en ny utvändig
omputsning och avfärgning enligt äldre förebild.

Fastighetsbeteckning: Tranås Adelövs kyrka 1:1
Tranås kommun, Adelövs församling, Adelövs socken, Linderås Pastorat, Vedbo och
Ydre kontrakt, Linköpings stift, Jönköpings län.

Plan över Adelövs kyrka, utförd av Göran Pauli 1927 inför ombyggnadsarbeten 1927-28. Sedan dess har de
två främsta kyrkbänkarna avlägsnats, koret utvidgats i motsvarande grad, gamla predikstolen satts upp mm.
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Beskrivning och historik
 
Socken- och kyrkomiljö
Adelövs socken ligger i Jönköpings läns norra del och angränsar där mot Östergötlands län. I
väster gränsar socknen mot Gränna socken, i söder mot Vireda och Lommaryd och i öster mot
Linderås. Landskapet präglas av skogsbygd, framförallt i norr medan det i södra delen är mer
kuperad terräng och mindre stenbunden sådan än i norr.

Kyrkan är orienterad i öst-västlig riktning på en kyrkogård som omgärdas av en kallmurad
bogårdsmur av tuktad gråsten. Den medeltida föregångaren av trä (eventuellt byggd 1427) låg
mellan den nuvarande kyrkan och det Hummelhjelmska gravkoret mitt på kyrkogården. Om
årtalet 1427 stämmer som nybyggnadsår har det troligen funnits en ännu tidigare föregångare
åtminstone sedan 1200-talet, med okänd placering. I söder och väster finns öppningar i
kyrkogårdsmuren med grindar och grindstolpar av kalkstenshällar, huvudsakligen används den
södra ingången. Söder om kyrkan finns en öppen kyrkplats som idag främst används som
parkeringsplats. I väster går landsvägen på vars andra sida tidigare kyrkstallarna stod. I norr och
öster är idag åker. Till kyrkomiljön hör också en f.d skolbyggnad från 1905 söder om kyrkan,
delvis ombyggd och nu använd som församlingshem, samt ett antal bostadshus från främst
1900-talet.

Flygbild över Adelöv kyrkby från 1930- eller 40-talet. Foto från vykort. Bilden visar det fd skolhuset när det fortfarande hade två och en
halv våning, samt de äldre kyrkstallarna på andra sidan vägen.
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Historik
Den äldst kända kyrkan i Adelöv var en timrad träkyrka, uppförd strax söder om den nuvarande
kyrkan men norra om det Hummelhjelmska gravkoret. Obekräftade äldre uppgifter gör gällande
att den uppfördes 1427 och om så är fallet borde det även ha funnits en ännu äldre föregångare,
även den troligen av trä. Den medeltida kyrkan som vi känner till var ca 23 meter lång och 10
meter bred, stommen var spånklädd och saknade torn men hade istället takryttare och en
fristående klockstapel. I nordost fanns en sakristia av sten som gick nära den norra
kyrkogårdsmuren. Under 1600-talet och 1700-talet blev kyrkan alltmer trångbodd och 1776
uppfördes en läktare på norra sidan i träkyrkan. Kyrkan dömdes dock ut som bristfällig och
1799 fanns långt framskridna planer på ett nybygge, efter ritningar av stiftsbyggmästaren Casper
Seurling. På grund av olika stridigheter avstannade dock bygget innan det i egentlig mening
hade påbörjats och det framkörda byggmaterialet fick vila i trettio år innan man kunde påbörja
bygget igen. 1826 beslöt man att påbörja bygget igen och 1830 uppför man murarna upp till
fönsterkarmarnas läge, i gråsten. Därefter fortsätter man med den övre delen som uppförs av rött
tegel. De nya ritningarna gjordes av Överintendentsämbetets arkitekt Fredrik Blom. Det berättas
om stora svårigheter under bygget på grund av dåligt väder och om byggmästare som byttes ut
under tiden, vilket skulle kunna förklara senare tiders problem med bland annat murarnas
stabilitet.

Kyrkan fick tidigt en orgel, byggd av Nils Ahlstrand, som dock inte höll längre än att man
redan på 1840-talet tvangs reparera den. Den tjänstgjorde fram till 1878 då en ny orgel byggdes
och installerades, byggd av Carl Elfström i Ljungby. Samtidigt togs det rappade putsskiktet i

Adelöv kyrka fotograferad 1911 av A. Friberg. Bortsett från spåntaket som byttes ut mot plåt 1922 uppvisar exteriören inte upp
någon skillnad från idag. Vad beträffar kyrkogården är skillnaderna större. Foto från ATA..
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taket bort och det kläddes istället med pärlspontspanel som fortfarande sitter kvar. En anledning
till att taket byttes var läckage som hade skadat putsskiktet. Kyrkan hade tidigt flera problem
förutom läckande tak; tornet visade sprickor, puts föll ner och murarna lutade och hotade falla.
1876 beslutades att utreda kyrkans stabilitet och troligen efter det anordnades stagjärn mellan
södra och norra muren, dragna genom kyrkorummet. Tidpunkten för när dessa monterades är
dock osäker, men troligen gjordes det i samband med den nya orgeln och ändringen av
innertaket 1878-79. Andra muntliga uppgifter gör gällande att stagjärnen monterades 1903 efter
en mindre jordbävning. Det kan också ha skett 1880 då fönstren byttes ut mot nuvarande
gjutjärnsfönster med nygotiskt inspirerade bågverk upptill.

Efter detta verkar kyrkan fram till 1927 främst ha varit föremål för olika underhållsåtgärder.
Vid denna tid börjar däremot tiden komma ikapp och behovet av en större ombyggnad och

Interiörbilder tagna innan renoveringen 1927-28. Läktarunderbyggnaden har ännu inte byggts och vedkaminerna står
kvar med fristående rökrör. Foto av Göran Pauli. ATA
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modernisering gör sig gällande. Under ledning av arkitekt Göran Pauli genomfördes under 1927
och 1928 en omfattande inre renovering då man även byggde in utrymmet under orgelläktaren.
Norra delen inreddes för redskaps- och bränsleförråd och i söder inredde man ett museirum för
att kunna visa upp föremål från gamla kyrkan. Främsta anledningen till renoveringen var dock
att man ville mura in vedkaminernas rökrör i muren bakom, dittills hade de gått fritt från kamin
upp till taket genom kyrkorummet och därmed orsakat större nedsotning. För bättre värmehus-
hållning isolerades golvet och ingångarna på långsidorna försågs med vindfång. Väggarna och
inredning målades också om i samband med detta och det är från denna renovering som dagens
grönmarmorerade färgsättning kommer ifrån. Bänkinredningen byggdes också om till bekvä-
mare sittkomfort.

Som en följd av det nyinredda museirummet under läktaren med äldre inventarier från
gamla kyrkan, ökade också intresset för dessa föremål. På 1930-talet konserveras flera föremål
som farit illa under sin förvaring på tornvinden och 1938 sätter man upp den nykonserverade
altaruppsatsen på norra långhusväggen samt två vapensköldar från 1600-talet. 1951 sätts även
det medeltida krucifixet upp samt den gamla predikstolen. Den gamla barockpredikstolen på
södra långhusväggen ersatte nu vid predikningar den ursprungliga, centralt placerade altarpre-
dikstolen i mitten av koret, vilket innebar att prästen på ett tidsenligt sätt hamnade närmare
församlingen. Samtidigt togs vedkaminerna bort och ersattes av elvärme.

1960 renoveras ytterfasaderna, bland annat med cementhaltig puts. Följande års åtgärder
berör inte några större förändringar utan handlar mest om vård- och underhållsåtgärder. Den
cementhaltiga putsen från 1960 rivs ner igen 2001 och kyrkan putsas om på nytt och får
samtidigt en äldre färgsättning med en gultonad avfärgning på kyrkans nedre del och
spritputsade partier, medan torn, portaler, hörnkedjor och omfattningar på slätputsade delar hålls
vita.

Kyrkobyggnaden
Adelövs kyrka hör till de
nyklassiska kyrkorna som i
stort antal uppfördes på den
svenska landsbygden, oftast
istället för en medeltida
föregångare som för det mesta
revs i samband med kyrko-
bygget. Ritningarna gjordes
av Överintendentsämbetet i
Stockholm och många kyrkor
fick därför mer eller mindre
samma utseende över hela
landet. Adelövs kyrka skiljer
sig dock på några punkter.
Kyrkan är orienterad i öst-
västlig riktning på sedvanligt
sätt med kor i öster och ingång
i väster. Däremot är det
ovanligt att tornet placerats i
öster som i Adelövs fall.
Överst kröns tornet av en
lanternin med guldförgyllt
kors. Mittpartierna av lång- Södra sidan av Adelövs kyrka.
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husets sidor markeras av framspringande risaliter med rundvälvda portaler. Bygget var tydligen
kantat av problem och fördröjningar, om det är det som är anledningen till att murverket består
av gråsten upp till fönsterkarmen och sen däröver skiftar till tegel är osäkert. Fasaderna är
spritputsade med slätputsade risaliter, fönsteromfattningar och listverk samt tornets övre del.
Färgsättningen i ljust gult och vitt är en rekonstruktion av äldre färgsättning, vit kalkavfärgning
på de slätputsade partierna och ljusgult på de spritade partierna. Sockeln är också spritputsad,
avsatt med en liten hålkälslist upptill och avfärgad i ljusbrunt. Taket är ett sadeltak som är lagt
med skivtäckt och svartmålad plåt, ursprungligen spåntäckt. Innifrån tornet syns vid
lanterninens bas ursprungliga spån.

Kyrkans huvudingång är i väster och åtskiljs från kyrkorummet genom först ett vindfång
och därefter en förhall. Vapenhus i sedvanlig mening saknas, förhallen är istället tillkommen
som en följd av läktarunderbyggnaderna från 1928. Kyrkorummet är uppdelat i fyra
bänkkvarter, samt två korbänkar längs långsidorna i koret i öster. De två främsta bänkraderna
längst fram har tagits bort och lämnat plats för utvidgning av koret. Koret präglas annars av
altarpredikstolen i mitten framför en tunnvälvd nisch. Bakom altarpredikstolen ligger sakristian
i tornets bottenvåning, med uppgång till torn och vind, samt även direkt utgång till kyrkogården
i söder.

Interiören är nyklassicistiskt enkel och tydlig, med altarpredikstolen i korets mitt som ett
naturligt blickfång. Färgsättningen hålls i ljusgrönt med gråa nyanser i listverk och detaljer.
Väggar är vitkalkade, bänkkvarteren har marmorerade gavlar och dörrar i gröna toner, liksom
läktarbröstning och kolonner till orgelläktaren. Altarrundeln med balusterdockor är marmorerad

Interiörbild mot koret i öster.
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i brunrött. Det tunnvälvda och pärlspontsinklädda taket är målat i grön, laserande färg. Golvet är
lagt med smala golvtiljor av furu eller gran.

Senare tiders dekorering av kyrkorummet med äldre inventarier står delvis i kontrast till det
nyklassiskt enkelt inredda kyrkorummet, men berättar samtidigt om tiden före den nuvarande
kyrkan. På södra långhusväggen monterades 1951 den gamla predikstolen och idag är det nästan
uteslutande den som används. Predikstolen är från 1696, utförd av Christian Wilhelm Fabritius.
På norra sidan står på motsvarande plats den gamla altaruppsatsen från 1731 av Anders
Ekbergh. I norra dörröppningen, som varit igensatt sedan 1951, står en medeltida polykrom
madonnaskulptur från 1500-talet och ovanför den hänger framför lunettfönstret ett triumfkruci-
fix från 1500, monterat på en senare sköld. Dopfunten i koret i form av ett snäckskal i mässing
är från 1927. Altarpredikstol, altarrundel, korbänkar är i ursprungligt skick – bortsett från delvis
ny färgsättning.

Orgeln är tillverkad 1879 av Carl Elfström i Ljungby, efter ritningar av A Törnquist på
överintendentsämbetet. Orgelfasaden är relativt väl bevarad men orgelverket är nytt, tillverkat
av Hammarbergs orgelbyggeri 1985. På orgelläktaren finns också två skåp för liggande
förvaring av textilier.

Utrymmen under orgelläktaren är modernt inredda, med bevarade golvtiljor från 1900-talet
och takpanel av äldre kilsågade brädor. Sakristian har samma takpanel och golvmaterial, samt
slätputsade vita väggar.

  

Interiörbild mot väster samt bild av altarpredikstolen.
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Kulturhistorisk karakterisering och bedömning
Adelövs kyrka uppfördes som en typisk empirekyrka och är både exteriört och interiört
välbevarad, varför den idag är värdefull som en representant för kyrkobyggandet på landsorten
under denna tid. Kyrkobygget i sig vittnar om befolkningsökningen i socknen Adelöv under
1700-talets slut och 1800-talets början.

Exteriören har flera kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag som både är tidstypiska och
ovanliga. Tornet i öster hör till särdragen och har inte någon motsvarighet i övriga Småland från
samma tid, andra samtida kyrkor med östtorn finns förvisso men är då orienterade så att koret
befinner sig i väster. Fasaden som är putsad i två kulörer får idag också anses som ett särdrag,
även om det var betydligt vanligare förr. Spritade putspartier på fasaderna är gulfärgade medan
de slätputsade partierna runt muröppningar, hörnkedjor, risaliterna och tornets överdel är
kalkavfärgade i vitt. Risaliterna på båda långsidornas mittparti är typiska arkitektoniska
artikuleringar som empiretidens arkitekter gärna använde sig av, i Adelövs fall följer de
takfotslisten och är slätputsade och försedda med målade och spritputsade rundbågiga omfatt-
ningar runt porten. Likaså tempelgavelmotivet på västra gaveln är ett särdrag, som blev möjlig
att framhäva just eftersom tornet är placerat i öster. Dessa är speciellt karaktäristiska drag för
Adelövs kyrka och därför blir det extra viktigt att åtgärder sammankopplade med dessa utförs

med kulturhistoriskt riktiga material och utförande.
Interiören är mer typisk nyklassiserande. Den ursprungliga interiören är föga förändrad men

har tillförts nya element i form av äldre inventarier. Altarpredikstolen är ett typiskt särdrag som
ändå inte är så vanlig numera, den var en kortlivad företeelse under 1800-talets fyra första
decennier som syftade till att betona det talade ordets roll i liturgin. Att den står i centrum för
kyrkorummets uppmärksamhet är i detta fall naturligt och kräver också av övrig tillförd
inredning att de genom placering inte motverkar denna upplevelse. Den slutna bänkinredningen,
korbänkar, altarrundel, läktarbröstning och altarpredikstol är ursprungliga delar av inredningen
med höga kulturhistoriska värden, inte minst för känslan av autenticitet och helhet.

Kyrkorummet har under 1900-talet ändrat karaktär från ett rent och odekorerat nyklassicis-
tiskt kyrkorum till ett nyklassicistiskt rum med ett flertal uppställda äldre inventarier som vittnar
om kyrkans äldre historia och dess numera rivna föregångare. Vid eventuella framtida komplet-
teringar med äldre eller nya föremål är det viktigt att de inte motarbetar det nyklassicistiska

    

Mittrisaliten med ankarslut från 1880 i fasaden, den gamla kyrkans altaruppsats från 1731 och längst till höger orgeln och
orgelläktaren med epitafier på läktarbröstningen.
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rumsidealet med avskalade, luftiga ytor och volymer, eller splittrar uppmärksamheten mot koret
och altarpredikstolen. De kulturhistoriska värdena som tillförts under senare tider är begränsade
till enskilda nya inventarier, viktigast vid framtida ändringar är att bevara och förstärka den
ursprungliga enhetligheten.

Sammanfattning
● Adelövs kyrka utgör en välbevarad nyklassisk kyrka med empiredrag och utgör en god
representant för landsbygdens kyrkobyggande under 1800-talets första hälft.
● Kyrkan med ett torn i öster, utmärks av äldre färgsättning i bruten kulör kopplade till spritade
putsytor. Arkitektoniskt markerade portaler på långsidorna är stiltypiska kännetecken för
empirebyggnader under Karl Johanstidens nyklassicism. Material och utförande av dessa delar
är viktiga delar av kyrkans mest särpräglade uttryck varför de är extra värdefulla att slå vakt om.
● Interiören präglas av nyklassicismens enkla färgsättning i ljusa pärlgrå nyanser, kompletterat
med grönmarmoreringar från senare tid. I interiören finns en stor andel ursprungliga inventarier
och inredning i ursprungligt eller nära ursprungligt skick, varför det är viktigt att värna om
helheten i kyrkorummet.
● Altarpredikstolen har en särställning som en tidstypisk men ändå sällsynt företeelse från
början av 1800-talet. Det är värdefullt att dess särställning i kyrkorummet inte konkurreras ut av
andra nytillförda element som drar uppmärksamheten till sig, framförallt i koret.

Västra gavelns typiska tempelgavelmotiv i empireanda.
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Händelsehistorik
1696 Fast inredning – predikstol. Predikstolen tillverkades av Christian Wilhelm

Fabritius för den gamla numera rivna träkyrkan. Uppsatt i nya kyrkan 1951.
(SvK)

1731 Specifika inventarier – altaruppsats. Tillverkad av Anders Ekbergh för den
gamla numera rivna träkyrkan. Uppsatt i nya kyrkan 1938. (SvK)

1817 Ritning godkänd. Ritningar till ny kyrka utförda av överintendentsämbetets
arkitekt Fredrik Blom. (SvK)

1833 Nybyggnad – kyrkan i sin helhet. Kyrkan uppfördes enligt ritningarna med
smärre avvikelser; lägre torn, tornets nedre fönster har utgått, sidoingångarna
markerades med risaliter, lägre absidnisch i koret, runt altarring istället för rek-
tangulär. (SvK)

1860 Ändring – ombyggnad, interiör. Nytt golv och installation av järnkaminer.
(SvK)

1878-79 Fast inredning – orgel. Ny orgel efter ritningar av A Törnquist, byggd av C
Elfström, Ljungby. Tidigare orgel av Nils Ahlstrand i Norra Solberga, hade re-
dan på 1840-talet behövt repareras. Samtidigt som nya orgeln uppfördes kläddes
innertaket med pärlspont, det hade tidigare varit rappat. Troligen monterades
även stagjärnen genom kyrkorummet vid denna tid, för att räta upp
långhusmurarna. (SvK)

1880 Ändring. Nya fönsterbågar i gjutjärn med spetsbågig spröjsning upptill.  (SvK,
ATA)

1897 Ändring. Renovering av orgelverk. (ATA)

1915 Ändring. Renovering av orgelverk. (ATA)

1916 Vård/underhåll – fönster. Innerfönster monteras. (Östgöta Correspondenten 2/12
1933)

1922 Vård/underhåll – takomläggning. Spåntak ersättes med plåtläggning, målat med
svart oljefärg. Nya värmekaminer. Utvändig omputsning. (Östgöta Correspon-
denten 2/12 1933, ATA, SvK)

1927-28 Ändring - ombyggnad, interiör. Läktarunderbyggnad, vindfång vid sidoentré-
erna, ändring av bänkar till bekvämare sittkomfort, kaminens rökrör av plåt er-
sättes med inbilade rör i murverket bakom kaminerna, ommålning i grågröna
toner. Ny profilerad list vid innertaket – korväggen.  Läktarunderbyggnader för
redskap och ved (norr) samt rum för visning av äldre inventarier. (söder). Nya
svängda läktartrappor, Nytt golv med isolering undertill. I samband med vind-
fången ändrades huvudingången från södra ingången till västra. Under ledning
av arkitekt Göran Pauli, Växjö (SvK)
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1931 Ändring. Orgelverket renoverades och försågs med cresendoverk även i första
manualen. (Östgöta Correspondenten 2/12 1933)

1938 Fast inredning – altaruppsats, och specifika inventarier. Äldre altaruppsats samt
vapensköldar från 1600-talet sattes upp på väggarna. (SvK)

1946 Ändring. Renovering och omdisposition av orgelverk. (ATA

1951 Ändring – interiör. Predikstol från gamla kyrkan sätts upp på södra långhusväg-
gen, liksom medeltida krucifix. Nya mässingskronor varav en från 1600-talet.
Installation av elvärme, elektrisk ringning och belysning. Troligen tas de två
främre bänkraderna bort och koret utvidgas i motsvarande djup ut i kyrkorum-
met. Gjort under ledning av arkitekt Johannes Dahl, Tranås. (SvK)

1960 Ändring – restaurering, exteriör. Partiell omputsning respektive sandblästring
av fasader och därefter omputsning och målning med Keimfärg i vitt. Översyn
och reparation av lanternin, takplåt, stuprör, fönster, ny trappa i söder och väs-
ter. Ankarsluten som tidigare haft samma färg som byggnaden målades svarta,
liksom plåtarbeten. Golv innanför altarring sänktes ett steg. Under ledning av
Johannes Dahl, Tranås. Även det Hummelhjelmska gravkoret restaurerades i
samband med kyrkan. (ATA, SvK)

1965-66 Vård/underhåll – interiör. Ommålning av interiör, lagning av putssprickor,
rengöring av innertak (målat i äggoljetempera). Renovering och ombyggnad av
orgelverk, inga ändringar av orgelfasad. (ATA, SvK)

1979 Ändring – ombyggnad, interiör. Toaletter och kapprum inreddes i norra
utrymmet under läktaren. Gjort under ledning av arkitekt Johannes Dahl,
Tranås. (SvK)

1985 Fast inredning – orgelverk. Nytt orgelverk av N Hammarberg. (SvK)

1993 Teknisk installation – värme. Installation av jordvärme, apparater installerade i
befintliga rum under läktare. (JLST)

2001 Vård/underhåll – exteriör. Nedrivning av cementhaltig puts och omputsning
med kalkputs, kalkavfärgning i framtagen gulvit kulör, ommålning av utvändiga
snickerier och plåtarbeten. Korset på lanterninen förgylls. (JLM)
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Länsstyrelsen i Jönköpings läns arkiv. (JLST)
Antikvarisk topografiska arkivet, Stockholm, genom kopior i länsstyrelsens arkiv. (ATA)

Litteratur

Lönnerholm, Erik, Adelövs kyrka¸ Linköpings stiftsråds kyrkobeskrivningskommitté, Linköping
1975
Karlson, Bo E, Kulturhistorisk utredning och bevarandeförslag för Tranås kommun. Jönköpings
läns museum, rapport nr 8, 1983
Skiöld, Gustaf, ”Adelövs socken”, i Sveriges bebyggelse, Landsbygden, Jönköpings län, del III,
Uddevalla 1956
Sveriges kyrkor, volym 219: Kyrkobyggnader 1760-1860, del 2 Småland och Öland. Uppsala
1993 (SvK)

Tekniska och administrativa uppgifter
Jönköpings läns museums dnr:............................................................................................ B101/03
Beställare: ................................................................................................................ Linköpings stift
Fastighetsägare: ...................................................................................Tranås kyrkliga samfällighet
Rapportansvarig: ............................................................................................................. Jonas Haas
Foto:................................................................................................................................. Jonas Haas
Län:............................................................................................................................Jönköpings län
Kommun:.................................................................................................................Tranås kommun
Socken: .................................................................................................................... Adelövs socken
Fastighetsbeteckning: .......................................................................................... Adelövs kyrka 1:1
Belägenhet: ............................................................... Ekonomiska kartans blad Adelöv 7E6g, 1992

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv


