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På vägen mellan Lekeryd och Hullaryd passerar man Vi-
reda kyrka med dess rödfärgade spånbeklädnad. Vireda 
kan fortfarande upplevas som en liten ”kyrkby” med 

skola och sockenstuga tvärs över vägen.
Namnet Vireda nämns första gången år 1322, som 

”Wirydh” då kyrkoherde Folke vidimerar påvens bulla. Tro-
ligen fanns här en kyrka redan under 1200-talets första hälft, 
kanske redan under 1100-talet. De äldsta delarna av kyrkan 
har daterats med hjälp av träets årsringar till 1344.

Kyrkan bestod ursprungligen av långhus och kor i trä, men 
i slutet av 1400-talet förlängdes den mot väster. Sakristian i 
sten med kryssvalv byggdes på 1500-talet. Under 1600-talet 
växte församlingen ur sin kyrka, men först under 1700-talet 
hade man råd med en tillbyggnad: en halvrund korabsid av 
sten i öster, ett timrat kyrktorn i väster och ett tvärskepp eller 
korsarm mot norr. Nu byggdes också orgelläktaren och kyr-
kan fick sin första orgel, byggd av Jonas Wistenius. För att få 
plats med den höjdes innertaket.

Väggmålningarna i långhuset från omkring 1500 skildrar 
bl.a. passionshistorien med Jesus som världshärskare, Döds-
synderna m.m. Dessa kalkades över på 1600-talet. Under en 
restaurering 1938 togs de fram, konserverades och komplette-
rades. Målningarna i taket, med motiven Kristi Himmelsfärd, 
Uppståndelsen, Herrens bön m.m., tillkom 1757 i samband 
med takhöjningen. De är utförda av Grännakonstnären Olof 
Rosenblad, som samtidigt målade taket i korsarmen med mo-
tivet Yttersta Domen.

Den stora skulpterade dopfunten i sten ska ha hört till den 
tidigaste kyrkan. Triumfkrucifixet i koret och det mindre 
krucifixet på södra väggen är båda från 1400-talet. Predik-
stolen i intarsia skänktes av Per Brahe d.y. 1663. I korsarmen 
hänger minnestavlor och begravningsvapen, bl.a. över Gustaf 
och Henrik Hammarberg från Viredaholm, den senare även 
känd som ”Stenbocks kurir”.

Vireda kyrka sedd från söder. Foto Jönköpings läns museum. 

Interiören sedd mot koret. Foto Jönköpings läns museum. 
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Hitta Hit
Från Lekeryd tag norrut mot 
Linderås. Från Aneby tag 
norrut mot Hullaryd och tag 
mot väster i Hullaryd.  

Koordinater: 
N 478274 / E 6419369 
(SWEREF 99 TM).  57° 
54’ 55.8” N, 14° 38’ 0.1” E 
(WGS84)

Vireda kyrka
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Ute i landskapet finns massor att upptäcka! Länsmuseet presenterar här smakprov 
på sevärdheter i Jönköpings län med utgångspunkt i kulturmiljöer och kulturarv.

Här finns välkända kulturminnesmärken såsom Habo kyrka och domarringarna 
i Smålandsstenar, men också mer okända pärlor såsom flottningslämningarna i 
Valån och Stengårdshults kyrka. I länet finner vi många spår efter forna tiders 
människor och verksamheter, allt ifrån slott- och herresäten till övergivna vägban-
kar och odlingsrösen i skogsmark. 

Vår tanke med Smultronställen är att det ska locka till utflykter i kulturlandska-
pet – där finns vår historia, som tar sig olika uttryck i den fysiska miljön. Det är 
ett arv värt att uppleva och värna. Under rubriken Smultronställen kommer vi 
allteftersom fylla på med ännu fler sevärdheter, både för länsbor och långväga 
besökare. Ju fler som upptäcker dessa pärlor, desto större möjlighet att de bevaras 
för framtiden. 

FAKTA

I Jönköpings län finns över 40 000 registrerade fornlämningar, 87 riksintressanta 
kulturmiljöer, närmare 130 byggnadsminnen, ungefär 150 kyrkor, 100-talet hem-
bygdsgårdar med samlad äldre bebyggelse, ett stort antal industrihistoriska miljöer 
samt två kulturreservat. Därtill finns också ett stort antal kulturmiljöer med bevaran-
devärd bebyggelse. En del av dessa kan man få information om via länsstyrelsens 
och kommunernas hemsidor. Man kan även hitta beskrivningar via de olika hem-
bygdsföreningarnas respektive sidor.

BRA ATT VETA

Tillgängligheten till de olika smultronställena varierar. En del är välskyltade, enkelt 
tillgängliga och uppfyller krav på parkeringsplatser etc. Andra kräver mer av besöka-
ren, kanske behöver man gå en längre sträcka för att nå sitt mål, ibland är det snårig 
skog och väl framme möts man kanske av en trasig skylt (om det ens funnits någon). 
Platserna bär dock alltid på en spännande och intressant historia.

Notera också att många av de kulturhistoriska byggnaderna är privatägda och en-
dast tillgängliga för exteriör beskådan. Respektera privat tomtmark. Många kyrkor 
är öppna sommartid. Under andra tider på året brukar man kunna kontakta kyrk-
vaktmästaren som öppnar upp.
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