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JONKÖPINGS 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 medverkande 
Robin Gullbrandsson 

 

Rapportförfattare 
Robin Gullbrandsson 

 

Dnr. 
130/2013 

 

Lst./Kommun dnr. 
433-2745-2013 

 

Slutbesiktning utförd 
2013-04-17 

 

Fastighetsbeteckning/Populärnamn 
Kristine kyrka 

 

Beslut enligt 
x Lagen om kulturminnen m.m. 

 Förordningen om bidrag till kulturmiljövård 
 Plan- och bygglagen 

 

Län 
Jönköping 

 

Kommun 
Jönköping 

 

Stadsdel/Trakt 
 

 

Socken/Församling 
Kristine-Ljungarum 

 

Fastighetsägare/Adressuppgifter 
Jönköpings kyrkliga samfällighet 
Östra Storgatan 45 
553 11 Jönköping 

 

Ekonomisk karta 
Jönköping 7E 1i 1993 

 

Koordinat x 
 

 

Koordinat y 
 

 
2. BAKGRUND (bakgrundsbeskrivning, historik) 
 
I september 2012 avsynades den nya kororgeln från firma Kristian Wegscheider, Dresden. Eftersom pedalverk 
och öververk hämtar sin luft från samma kilbälg (på grund av svårigheterna att rymma ännu en bälg i 
orgelhuset, vars mått i sin tur är avhängiga placeringen i kyrkorummet) så märks vid spel på båda verken ett 
tremolo (vibration) i öververket. Av denna anledning önskades en extra pedalbälg, vilken inte kunde rymmas 
med annat än att fläktmotorn gavs en ny placering utanför orgelhuset. 
 
Vid nämnda avsyning var slutliga dekorationsmålningarna på husets baksida ännu inte beslutade, mindre 
justeringar kvarstod också på huvudfasad.  
 

 
3. ÅTGÄRD 

Period/år Orgelbyggare Målarmästare Byggherre 

 
Vår 2013 

 
Orgelwerkstatt Kristian 
Wegscheider, Dresden 

 
Anne Håkanssons måleri 
AB, Gränna 

 
Jönköpings kyrkliga 
samfällighet 

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

 
Kororgel och korgolv 

 
För orgeln, se ovan.  
 
Aktuell golvyta utgörs av en 
utvidgning av korgolvet gjord 1972-
73 genom borttagning av bänkrader 
och komplettering med ny kalksten.  
 

 
Fläktmotorn flyttades till en i golvet nedsänkt 
låda vid orgelns västra sida, 830 x 955 mm i 
plan, 850 mm i djup. Den isolerade lådan är 
förbunden med orgelns fläktar via ett smalt 
schakt som går in under orgeln, 488 mm 
långt, 368 mm brett och 160 mm djupt. 
 

 
4. KOMMENTARER (erfarenheter, kritisk granskning) 
Inga 

 
5. BYGGNADSHISTORISKA RÖN / HISTORISKA RÖN (nya upptäckter, datering, ev. kommande publikation) 
 
Upptagningen av schaktet för lådan skedde under arkeologisk schaktövervakning den 17 april 2013. Följande 
iakttagelser gjordes av stratigrafin: 
*Kalksten 1972-73 
*25 cm betongblandad leca 1972-73 
*Betong 1877-78 (underlag till bänkgolv) 
*Fyllning (innehållande sand, småsten, sandsten, tegel, handslagna tegelpannor och tjärpapp, sten- och 
tegelmaterialet delvis brandskadat) efter stadsbrand 1790. 
*På 60 cm djup ett sotlager efter 1790 års stadsbrand. Golvnivån i 1600-talets kyrkorum. 
*Sand med inslag av tegel (från 1600-talets utfyllning?) 
Fynd: eventuell syllsten för bjälklag, sotig.  

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv 
 

Datum: 2016-01-20 Underskrift: Robin Gullbrandsson 
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Bilagor
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Stratigrafin i schaktet för fläktmotorn:
*Kalksten 1972-73
*25 cm betongblandad leca 1972-73
*Betong 1877-78 (underlag till bänkgolv)
*Fyllning (innehållande sand, småsten, sandsten, tegel, 
handslagna tegelpannor och tjärpapp, sten- och tegel-
materialet delvis brandskadat) efter stadsbrand 1790.
*På 60 cm djup ett sotlager efter 1790 års stadsbrand. 
Golvnivån i 1600-talets kyrkorum.
*Sand med inslag av tegel (från 1600-talets utfyllning?)

Den återställda golvytan efter avslutad installation.
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