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JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 
 

A N T I K V A R I S K  M E D V E R K A N  
 
1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

 

Antikvarisk kontrollant 
Anders Franzén 

 

Rapportförfattare 
Anders Franzén 

 

Dnr. 
132/12 

 

Lst./Kommun dnr. 
433-2289-12 

 

Slutbesiktning utförd 
2013-05-31 

 

Fastighetsbeteckning/Populärnamn 
Rogberga 4:1 

 

Beslut enligt 
 Lagen om kulturminnen m.m. 
 Förordningen om bidrag till kulturmiljövård 
 Plan- och bygglagen 

 

Län 
Jönköpings 

 

Kommun 
Jönköpings 

 

Stadsdel/Trakt 
 

 

Socken/Församling 
Rogberga 

 

Fastighetsägare/Adressuppgifter 
Rogberga-Öggestorps församling  
Box 103  
506 27 TENHULT 

 

Ekonomisk karta 
Rogberga 7E 0b 

 

Koordinat x 
 

 

Koordinat y 
 

 
2. BAKGRUND (bakgrundsbeskrivning, historik) 
 
Rogberga kyrka är uppförd 1867 efter ritningar av Överintendentsämbetets arkitekt Ludwig Hawerman. 
Arkitekturen speglar övergången från empirestilens rena nyklassicism till det senare 1800-talets 
medeltidsinspirerade nystilar. Nyklassicismen dominerar intrycket av exteriören med vitputsade murar som 
genombryts av stora rundbågsfönster med symmetrisk placering. Typisk är även den utkragande mittportalen 
med sin tempelgavel. Tornet i väster med spetsgavlar och spirkrönt lanternin är liksom korets femsidiga absid 
rent nygotiska drag.  
 
Kyrkans västentré har vid okänd tidpunkt tillgänglighetsanpassats då en kort betongramp anlagts mot 
kalkstenstrappans södra sida. Rampen uppfyller inte dagens byggnormer vad gäller lutning, avåkningsskydd 
och handledare.  Vid ett upptaktsmöte den 16 maj 2012 drogs riktlinjer för arbetena upp i samråd med 
medverkande antikvarie.   
 

 
3. ÅTGÄRD 

Period/år Arkitekt Entreprenör/Hantverkare Byggherre 

Maj 2012- maj 2013 - SVEVIA AB, Jönköping Rogberga- Öggestorps 
församling 

Berörd byggnadsdel Tillstånd före renovering Vidtagna åtgärder (med angivande av  
material, metoder, avvikelser från program) 

 
Kyrkans västentré 
inklusive markytan 
framför.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trappa av äldre skrädhuggen 
gråbrun kalksten i två steg. Portens 
trätröskel ligger ca 5 cm högre än 
trappans övre viloplan och skarven 
mellan trappa och tröskel täcks av 
en skyddslist av kopparplåt. Mot 
trappans södra sida ansluter en 
ramp av gjuten betong som har en 
handledare mot tornfasaden. 
Ledaren består av svartmålat stålrör 
på stolpar fastgjutna i rampen. 
Kyrkbacken framför entrén är täckt 
med naturgrus, som sannolikt 
hämtats från lokal grustäckt. 
 
Västerut, vid entrén till kyrkogården 
ligger en granithäll.  

 
Åtgärden syftade till att erhålla en väl 
fungerande och enligt PBL godkänd 
tillgänglighetsanpassning av kyrkans 
västentré. 
 
Befintlig betongramp revs. Trappans övre 
viloplan byggdes på, för att hamna i nivå med 
kyrkportens tröskel, med två nya hällar av 
gråbrun kalksten med sågad, grovslipad yta. 
Den befintliga trappan bevarades intakt under 
den nya konstruktionen. Anslutningslisten av 
plåt slopades. I vindfånget på portens insida 
monterades en kil i anslutning mot tröskelns 
övre kant.  
 
Marknivåerna på kyrkbacken framför 
västentrén byggdes på så att en slätning 
erhölls från trappans nya viloplan och utåt. 
Lutningen mellan trappan och den västra 
kyrkgrinden gjordes 1:12 vilket innebar en 
utplaning till horisontell mark efter ca 6 meter, 
från trappans framkant. Vid sidorna blev 
slätningen något brantare. De nya 
jordmassorna packades med vält och belades 
med naturgrus med snarlikt utseende som det 
befintliga. Granithällen direkt innanför den 
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Grusgången söder 
om kyrkan. 
 
 
 
 

västra grinden lyftes något för att hamna i nivå 
med den nya markytan. Den befintliga 
handledaren mot tornfasaden bibehölls och 
målades om.    
 
Lokala svackor i grusgången söder om kyrkan 
fylldes ut samtidigt som hela gången 
hårdgjordes med nya jordmassor som 
packades med vält. Som mest höjdes 
gångytan 30–40 cm, vilket innebar att 
anslutande gångar och gräsytor också fick 
höjas.  Befintligt täckgrus återlades.  
         

 
4. KOMMENTARER (erfarenheter, kritisk granskning) 
 
Parallellt med arbetena lades en stenmur invid den nya askgravlunden öster om kyrkan.  Arbetena utfördes av 
Topiro entreprenad AB. Det fans inga krav på att dessa arbeten skulle ske med antikvarisk medverkan.  
 

 
5. BYGGNADSHISTORISKA RÖN / HISTORISKA RÖN (nya upptäckter, datering, ev. kommande publikation) 
 
En av hällarna i västentréns trappa kan ha utgjort en äldre altarskiva eftersom ett konsekrationskors finns 
inhugget i stenytan. 
 

 
Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv 
 
 
 
 
 

Datum: 2013-07-22 Underskrift: Anders Franzén 
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Fotografier inför arbetenas start. Lägg särskilt märke till betongrampen, det troliga 
konsekrationskorset inhugget i trappstenen och grusgången, som blev oframkomlig 
vid kombinationen tjäle och snösmältning. 
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Fotografierna visar resultatet efter arbetena. Lägg särskilt märke till de 
nya portstenarna framför kyrkans ingång, den bevarade ledstången och 
de justerade grusgångarna. 
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Utdrag ur den digitala fastighetskartan blad 63E 9f NO. 
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