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Figur 1. Utdrag ur ekonomiska kartans blad 7E5I. Skala 1:10 000
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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
Riksantikvarieämbetet. Denna rapport utgör en delrapport i inventeringen vars resultat kommer att
sammanställas och analyseras i en stiftsövergripande rapport.
Syfte
De stiftsövergripande inventeringarna syftar till att lyfta fram kyrkans och kyrkogårdarnas
kulturhistoriska 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 församlingens 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
fotografering 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 genomgångna 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 sammanfattande kulturhistorisk bedömning där de kulturhistoriska värdena lyfts
fram. Förutom delrapporten görs delar av inventeringsmaterialet tillgängligt via Kulturmiljövårdens
bebyggelseregister, ett informationssystem som förvaltas av Riksantikvarieämbetet (www.raa.se).
Den kulturhistoriska bedömningen görs i samarbete med representanter från Linköpings stift,
Länsstyrelsen i Jönköping, Östergötland och Kalmar samt länsmuseerna i Kalmar och Linköping. En
kulturhistorisk bedömning är aldrig definitiv utan hela tiden föremål för omvärderingar. Vid
bedömningen tas hänsyn till dels 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
Fastighetsbeteckning: Tranås Linderås 10:1
Linderås socken, Tranås kommun, Vedbo och Ydre kontrakt, Linderås pastorat, Linköpings
stift, Jönköpings län.

Linderås socken ligger i Jönköpings läns norra del, Tranås kommun, och gränsar i norr till
Östergötland. Linderås äldsta skriftliga belägg är från 1310 och orten har troligen haft en kyrka sedan
1200-talets början, efter dopfuntens troliga ålder. Den gamla kyrkan dömdes ut som otjänlig och revs
innan den nuvarande kyrkan uppfördes 1793. Linderås kyrka är en enskeppig långsträckt salskyrka i
sten, med tunnvalv, rakt avslutat kor i öster och ett torn i väster med vapenhus. Det branta sadeltaket
är klätt med plåt, fasaderna slätputsade och kalkavfärgade. Ingångar finns förutom i väster och på
södra långsidan även på östra gaveln som leder till korläktaren. De yttre stildragen är sengustavianska,
främst representerade genom den för tiden karaktäristiska rundade tornhuven med genombruten
lanternin, medan interiören som färdigställdes några år senare främst har nyklassicistiska stildrag.
Kyrkan har genomgått få förändringar i relation till andra kyrkobyggnader från samma tid, varför den
idag intar en särställning bland länets kyrkor från 1700-talets produktiva slut. Anmärkningsvärt är
kyrkobyggnadens goda autenticitet vad gäller ursprungsmaterial, samt dess långsträckta plan och
välbevarade korläktare. Altaruppsatsen utgörs av en altartavla målad av Kilian Zoll. Kyrkobyggnaden
omges av kyrkogård som har byggts ut mot söder 1933, omgiven av stenmur, samt i kyrkans närhet
kommunhus, kyrkstall, skola och församlingshem.

Långhuset mot öster och koret.
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Byggnadshistorik
1783

Ritningar uppgjorda av Thure Wennberg på Överintendentsämbetet. (Cinthio 1993)

1793-95

Nybyggnad – kyrkan i sin helhet. Byggmästare Casper Seurling följde arkitekt Thure
Wennbergs ritningar från 1783. (Cinthio 1993)

1803

Fast inredning – läktare. Läktarna som hittills varit öppna förses med skrank. (Almén
1943)

1804

Ändring – ombyggnad, golv. Kyrkan som första tiden hade ett stampat jordgolv får
enligt sockenstämmoprotokoll stengolv, samt brädgolv i gångarna. (Almén 1943)

1800-1810

Vård/underhåll – takomläggning. Efter problem med läckage under kyrkans första år
lades kyrkotaket om med tegel. (Almén 1943) Enligt en observation av spikmärken
gjord på plats 1992 kan taket dessförinnan ha varit täckt med spån (JLM)

1843

Specifika inventarier – altartavla. Kilian Zoll åtar sig uppdraget att måla altartavlan för
500 riksdaler, och är färdig året därpå. Överintendentsämbetets arkitekt C G Blom
Carlsson ritade altaruppsatsen. (Cnattingius 1975, Lindqvist 2004)

1864

Fast inredning – orgel. Byggd av Erik Nordström från Flisby. Ritningar till fasaden
uppgjordes 1859 vilka reviderades och antogs 1862, kopior av ritningarna är signerade
det året av arkitekten A R Petterson. (JLST)

1880 ca

Fast inredning – bänkinredning. Nya bänkar. (Cinthio 1993)

1880 ca

Vård/underhåll – interiör. (Cinthio 1993)

1893

Teknisk installation – värme. Värmeugnar installerade (Tranåsposten, 3/12 1943)

1907

Vård/underhåll (Cinthio 1993)

1931

Restaurering omfattande: (ark Johannes Dahl, JLST)
• Ändring – ombyggnad, interiör. Inredning av arkiv och förråd under läktaren.
Läktaren utvidgad och golvet utbytt. Ny trappa i vapenhuset. Nytt skåp till skrudar i
sakristian. Furugolvet i vapenhuset omlägges med kalkstensplattor, och medeltida
gravstenarna förhöjs. Nya öppna bänkkvarter. Orgelläktarbröstningens ovaler flyttas.
• Vård/underhåll – målningsarbeten, interiör. Golvet innanför altarringen ommålas i
laserande grönt, altarringen och läktarbröstningarna målas pärlgrå på framsida och mörk
marmorerande på baksidan. Bänkar och innerdörrar avlutas och målas om i gröna och
grå laserande toner. Orgeln grönmarmoreras. Väggpanel marmoreras om i liknade
utförande som innan. Skrapning och tvättning av innertaket, ommålning med blågrå
färgton gående mot grönt. Omkalkning av samtliga invändiga väggar. Ommålning av
ytterfönster, renskrapning av färg på ytterdörrar och inbränning av linolja. Altartavlan
nyfernissas. Tvättning och bättringsmålning av predikstol (den övre delen av ljudtaket
är troligen inte ursprunglig). Enkel dekoration i mitten av sakristians tak. Uppgift finns
om att målningsschemat följer 1828 års färgsättning.
• Vård/underhåll – målningsarbeten, exteriör. Genomgång och ommålning av takplåt
med svart linoljefärg, på tornhusen målas det som varit skärt med en mörkare pärlgrå
färg.
• Vård/underhåll – exteriör. Ny trappa och vindfång till södra ingången och ny häll till
den västra av hyvlad kalksten.
• Specifika inventarier – dopfunt. Podium och funtfot för dopfunten uppföres.
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• Konservatorsarbeten. Triumfkrucifix restaureras och hängs upp över dopfunten
• Teknisk installation - värme. Värmeledningscentral i källaren under sakristian
1960

Vård/underhåll – stomme. Ny skorstensstock vid östra ytterväggen och värmeisolering
mellan tornrum och orgelläktare. (Johannes Dahls Arkitektfirma, JLST)

1961

Fast inredning – orgelverk. Rengöring och restaurering av orgeln (T. Lindegrens
orgelbyggeri Gtbg, JLST)

1962

Vård/underhåll – fönster. Uppsättning av innerfönster med järnbågar. (Johannes Dahls
Arkitektfirma, JLST)

1963

Teknisk installation – el. Elektrisk belysning installeras i takkronorna. (Johannes Dahls
Arkitektfirma, JLST)

1966

Vård/underhåll – exteriör. Bättre grunder till trappor, omfogning av trappor, ny trappa
till pannrum i granit. Granitsockel rengöres och kompletteringsfogas med cementbruk.
Översyn och komplettering av nytt virke till lanternin och uppbyggnader för urtavlor.
Översyn och komplettering av skivtäckning på samtliga takytor, samt ommålning med
oljefärg i svart med svag inblandning av zinkgrönt. Nya fönsterbänkar av galvaniserad
plåt. Blästring av puts och avfärgning med ”Keim mineralfärg”, lös puts knackas ner
och putsas om. Utbyte av skadade glas lika med befintliga. Uppsättning av socklar
(stänkskift) vid västra ingången samt till sakristian, i hyvlad kalksten respektive
krysshamrad röd granit. Räcke uppförs till sakristians yttertrappa. Ommålning av
träytor. Restaureringen leddes av Johannes Dahls Arkitektfirma (JLST)

1966

Vård/underhåll – exteriör. Restaurering av ”Bårhuset” (Gravkapellet?) – översyn och
lagningar av yttertrappa, uppsättning av stänkskift i granit till denna, rengörning och
omfärgning av puts, plåtarbeten, tjärbränning av luckor och dörrar, översyn och
tjärstrykning av spåntak. Under ledning av Johannes Dahls Arkitektfirma (JLST)

1967

Ändring – restaurering, exteriör. Vattenavrinning och gesimsränna för lanternin och
tornhuv. Johannes Dahls arkitektfirma. (JLM)

1975-76

Fast inredning – orgel. Restaurering av orgel och tillbyggnad av en självständig
pedalstämma, samt återinkoppling av det ursprungliga bälgverket. Under ledning av
Nya Orgelbyggeri (JLST och JLM)

1983

Fast inredning – läktare. Läktarbarriären förses med skyddsräcke av metall. (JLM)

1992-94

Vård/underhåll – takomläggning. Omläggning av plåttak (skivtäckt svartlackerad plåt)
på torn och långhus, nya ståndrännor och stuprör med raka knän. (JLST)

1994

Vård/underhåll – målningsarbeten, interiör. Målning av innertak. (JLST)

1999

Vård/underhåll – fönster. Restaurering av ursprungliga ytterbågar på fönster, byte av
blyspröjs, genomgång av beslag, järnstag och spröjs. Utfört av Winfried Baier,
Glaskonst, Tranås (JLST)

2000

Fast inredning – orgel. Restaurering av orgeln under ledning av C-G Lewenhaupt
(JLST)

2000

Ritning godkänd/bygglov. Ansökan om nybyggnad av församlingshem. Ritningar av
ATRIO arkitekter Västervik (JLM)
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2003

Fast inredning – orgelfasad. Restaurering gällande torksprickor på trä och
stuckornament, fixering av förgyllning etc. Gjort under ledning av Jönköpings
länsmuseum. (JLM)

2004

Byggnadsarkeologisk undersökning. Dräneringsgrävning runt kyrktornet planerad.
(JLM)

2004

Ritning godkänd / bygglov. Tillstånd för installation av linjedetektorer i långhuset,
rökdetektorer i övriga rum. (JLM)

Altaruppsatsen med altartavla av Kilian Zoll, målad 1844, som en kopia av Pehr
Hörbergs altartavla i Sunds kyrka.
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Beskrivning och historik
Socknen
Linderås socken ligger i Tranås kommun, i Linköpings stifts sydvästra del, och är en av Norra Vedbo
härads gränssocknar mot Östergötland. Landskapet är småkuperat och präglas huvudsakligen av
skogsbruk i norr och en blandning av skogs- och jordbruk i söder. De största godsen i socknen är
Botorp samt Göberga, det sistnämnda en herrgårdsanläggning från 1750-talet som är byggnadsminne.
140 fynd och fyndplatser finns registrerade i fornminnesregistret, däribland ett tiotal gravplatser från
huvudsakligen äldre järnålder. Fornlämningarna är koncentrerade till moränhöjderna, såsom gravfälten
på moränryggen väster om Svartån och söder om Stockabäck, stensättningarna utmed vägen Vippersjö
- Stora Jordfällan och gravfälten öster om Grimmestorp. Linderås nämns första gången ”Linderaas”
1310, och syftar sannolikt på ett ”bestånd av lind” (linde) och ett kärr (rås), möjligen syftande på det
sanka området nordväst om kyrkan.
Kyrkomiljön
Linderås kyrka ligger i kyrkbyn med samma namn i socknens mitt, utmed vägen mellan Gränna och
Tranås. Kyrkan är omgiven av en kyrkogård med stenmur och ingångar i väster och norr. Väster om
kyrkan ligger ett skolhus som uppfördes 1906, och däremellan har anlagts en parkeringsplats.
Prästgården från 1877 (nu i privat ägo) ligger på en backe en bit söder om kyrkan. Bybebyggelsen låg
i äldre tid samlad något söder om kyrkan, i radbyliknande formation. Efter skiftesreformerna har
bebyggelsen spritts, och idag består en stor del av bebyggelsen av hus från 1900-talet. På södra sidan
om landsvägen mittemot kyrkan ligger Linderås gamla kommunalhus, i tjänst fram till 1967 då
kommunen uppgick i Tranås kommun. Till kyrkplatsen hör också kyrkstallet norr om kyrkan (1922)
och därbredvid församlingsgården som uppfördes år 2000.
Kyrkobyggnaden
Den nuvarande kyrkan har föregåtts av en romansk stenkyrka. Inga utgrävningar har gjorts angående
den medeltida kyrkan men troligen stammar den från åtminstone 1200-talet, av den bevarade
dopfuntens ålder att döma. Kyrkans exakta läge är okänt liksom dess utseende, men den hade ett
mindre torn samt en större klockstapel bredvid, och byggdes till med korsarmar av trä 1666 och 1670.
1759 visiterades den tillbyggda medeltida kyrkan i Linderås av biskop Rhyzelius, som då dömde ut
den som förfallen och otillräcklig. Man beslutade att låta bygga en ny kyrka och 1778 gjordes ritningar
av länsbyggmästaren Mårten Olof Beurling. Samtidigt beviljades också att man innan rivningen av
kyrkan skulle uppföra ett gravkapell åt släkten Bogeman som hade gravplats i gamla kyrkan.
Ritningarna på kyrkan fastställdes aldrig av Överintendentsämbetet utan istället gjorde arkitekt Thure
Wennberg på Överintendentsämbetet nya ritningar 1783. Kyrkan revs 1793 och samma år började man
uppföra den nya kyrkan. Denna stod färdig 1795. Stiftsbyggmästare Caspar Seurling fick uppdraget att
uppföra kyrkan efter Wennbergs ritningar.
Linderås kyrka är en enskeppig salkyrka med tunnvalv, västtorn och rakslutet kor i öster.
Kyrkan är långsträckt, med korläktare i öster bakom altarväggen, och därunder sakristia. Kyrkan har
en separat ingång i öster till korläktaren vilket är ovanligt och av samtiden ansågs som ”dålig nymodig
arkitektur” – troligen användes denna av drängar och pigor och andra som kom för sent till
gudstjänsten. Kyrkan har genomgått få förändringar sedan den stod färdig 1795. Inredningen var dock
inte färdig från början utan kompletterades efter hand som församlingen fick råd och möjlighet. De
första åren var läktarna öppna mot kyrkorummet och kyrkbänkarna stod direkt på ett stampat jordgolv.
1803 uppförde man den nuvarande läktarbröstningen och året därpå lade man in stengolv i vapenhuset
och brädgolv i långhuset. Det nuvarande brädgolvet är kilsågat och troligen ursprungligt. 1844 tillkom
altartavlan, målad av Kilian Zoll som då var på genomresa i trakten och tecknade folklivsskildringar
under sin studietid. Oljemålningen skildrar Jesus törnekröning och är en kopia av Pehr Hörbergs
altartavla för Sunds kyrka i Östergötland. Altaruppsatsen ritades också av Zoll men bearbetades på
Överintendentsämbetet av arkitekten C G Blom Carlsson. 1864 byggdes orgeln av Erik Nordström,
yngre broder till den mer kände bygdeorgelbyggaren Sven Nordström. Möjligen kan den ha byggt av
dem båda tillsammans då de sedan 1850 i flera fall arbetade gemensamt. Orgeln är bevarad i nära
ursprungligt skick, bortsett från fasaden som ursprungligen målades i pärlgrått med förgyllningar men
som sedan 1931 är marmorerad i grönt.
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Den ursprungliga färgskalan i kyrkan gick i vitt och ljusblått med förgyllda lister och för måleriet
svarade häradsmålaren Gabriel Lindvall. Senare ändrades färgsättningen till pärlgrått med förgyllda
lister. Den nuvarande färgsättningen med grönmarmorerade ytor återgår till en större renovering som
genomfördes 1931. Vid denna renovering inreddes även ett arkiv och ett förråd under läktaren
samtidigt som denna utvidgades. Därefter har huvudsakligen endast mindre renoveringar och
underhåll skett. I början på 1960-talet satte man in innerfönster, ny elbelysning, interiören målades om
och på 1990-talet lades plåttaket om. De ursprungliga fönstren med delvis bevarade ursprungliga
glasrutor och blyspröjs restaureras under 1999-2004.

Långhuset mot väster, med den förlängda orgelläktaren och underbyggnaderna från 1931.
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Kulturhistorisk karakterisering och bedömning
Linderås kyrka uppfördes 1793 efter ritningar av Thure Wennberg på Överintendentsämbetet och
präglas exteriört av gustavianska stilideal, synligt tex i den svängda tornhuven med genombruten
lanternin. Kyrkan har genomgått få förändringar och ger en sammanhållen och välbevarad tidsbild av
stilidealet under sin tillkomstperiod. Kyrkan visar upp en representativ sengustaviansk exteriör med
släta ljust putsade väggar och enkla spritputsade artikuleringar. Intresseväckande är bland annat den
östra entrén som leder direkt till korläktaren och sakristian, liksom den ovanligt långsträckta planen
som berättar om den stora församlingen vid 1700-talets slut.
Interiören blev dock huvudsakligen färdig under 1800-talets första hälft, då smaken mer hunnit
påverkas av senare stilideal. Värdefulla inslag i interiören är främst kopplade till autenticitet i material
vad gäller brädgolv, fönster, altaruppsättning och orgel. Bänkinredningen liksom bemålningen
härstammar från 1931 års renovering men smälter väl in i den nyklassicistiska miljön. I
kyrkointeriören framstår altartavlan av Kilian Zoll som extra värdefull ur konsthistorisk synvinkel då
detta var hans första stora monumentalmåleri. Orgeln som är tillverkad av Erik Nordström 1864 är
välbevarad och spelar fortfarande med ursprunglig uppsättning stämmor och har ett stort
musikhistoriskt värde. Korläktaren är kulturhistoriskt värdefull som en ovanlig företeelse samt att den
är i ursprungligt skick. Lösa inventarier som tagits ur bruk och fortfarande förvaras i kyrkan, på vinden
eller på andra ställen har också ett stort kulturhistoriskt värde genom den historia de berättar om
kyrkans tidigare användande.

Sammanfattning
• Kyrkorummet är välbevarat och enhetligt med inredning och inventarier tillkomna under 1800-talets
första hälft.
• Korläktaren med en egen entré på östra gaveln är ett ovanligt inslag och samtidigt ett värdefullt
exempel på variationen inom kyrkobyggnader från denna tid. Därtill har den genomgått få
förändringar och visar upp material och färgsättning äldre än den nuvarande i övriga kyrkorummet och
är därför värdefull som referens för framtida undersökningar.
• Altaruppsatsen med altartavla av Kilian Zoll är förknippad med stora konsthistoriska värden, som ett
tidigt verk av en av de mer framstående konstnärerna i Sverige kring 1800-talets mitt.
• Marken under och runt om kyrkan kan innehålla värdefulla spår från den medeltida kyrkan och utgör
ett värdefullt källmaterial över dess historia.
• Inventarier tagna ur bruk och förvarade på sekundär plats är viktiga dokument över kyrkans
användande i äldre tid.
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