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JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 
 

A N T I K V A R I S K  K O N T R O L L  
 
1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

 

Antikvarisk kontrollant 
Britt-Marie Börjesgård 

 

Rapportförfattare 
Britt-Marie Börjesgård 

 

Dnr. 
241/05 

 

Lst./Kommun dnr. 
433-11089-05 

 

Slutbesiktning utförd 
13/9 respektive 
14/11  2006 

 

Fastighetsbeteckning/Populärnamn 
Bredaryds kyrka 

 

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

 

Län 
Jönköpings 

 

Kommun 
Värnamo 

 

Stadsdel/Trakt 
 

 

Socken/Församling 
Bredaryd 

 

Fastighetsägare/Adressuppgifter 
Bredaryd / Kulltorps pastorat 
Kyrkvägen 8 
330 10  BREDARYD 

 

Ekonomisk karta 
Bredaryd 5D 8e 

 

Koordinat x 
6340.55 

 

Koordinat y 
1374.85 

 
2. BAKGRUND (bakgrundsbeskrivning, historik) 
 
Kyrkan i Bredaryd uppfördes 1863 med Voxtorps kyrka som förebild, dock med ett något längre långhus än 
denna. Kyrkan är interört relativt välbevarad förutom en mindre läktarunderbyggnad samt att färgsättningen är 
förändrad. Vid en renovering under 1950-talet installerades elbelysning och kyrkan kompletterades med fler 
ljuskronor och dessa hängdes i rader över bänkkvarteren. Av äldre bilder framgår att kyrkan tidigare hade haft 
två ljuskronor som hängde över mittgången samt några enstaka ljusplåtar. 
 
Det ursprungliga önskemålet från församlingen var att få installera belysning infälld i långhustaket som en 
allmänt kompletterande belysning till ljuskronorna samt punktbelysning i koret för framförallt körens behov. 
Länsstyrelsen hyste skepsis mot den infällda belysningen och uppmanade församlingen att söka alternativa 
lösningar. Ett nytt program togs fram vilket också genomfördes. Föreliggande rapport redogör för dessa 
åtgärder. 
 

 
3. ÅTGÄRD 

Period/år Arkitekt Entreprenör/Hantverkare Byggherre 

 
2006 

Magnus E G Ståhl AB, 
Värnamo 

Elajo elinstallationer AB, 
Bredaryd  
 

Bredaryd / Kulltorps 
pastorat 

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

  
Åtta ljuskronor hänger över 
bänkkvarteren. 

 
Nya strålkastare, Annell Topedo, monterades 
på respektive sida i långhusets tak, två på 
norra sidan över predikstolens baldakintak och 
en på södra sidan. 
 
Tre stycken nya så kallade downlights, Annell 
Lunis-E4, monterades i korets mitt. Dessa 
gjordes sänkbara från vinden.  
 
Ny halogenbelysning, Maxel Kyrkbelysning 
ALK-500, om sex mässingsfärgade armaturer 
installerades på de bakre ljuskronornas 
stänger.  
 
Elkablarna i ljuskronorna drogs om med nytt 
kablage.  
 
Styr- och programmeringspanel placerades i 
befintlig pulpet på läktaren. 
 
Armaturerna målades in i grå kulör, NCS S 
1000N.  
 
All kabeldragning utfördes på vinden.  
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4. KOMMENTARER (erfarenheter, kritisk granskning) 
 

 
5. BYGGNADSHISTORISKA RÖN / HISTORISKA RÖN (nya upptäckter, datering, ev. kommande publikation) 
 

 
Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv 
 
 
 
 

Datum:  Underskrift:  
 
23 januari 2013 

 



3

 

FOTOBILAGA 
 

 
Kyrkorummet före åtgärd. 
 
 

 
Befintlig styrpulpet på läktaren. 
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Koret efter avslutat arbete.  
  

               

 

Halogenbelysningen.  
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Detalj belysning i koret. 

 
 Strålkastare södra sidan av koret. 
  

 

 

Strålkastare norra sidan av koret.  
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Utdrag ur digitala fastighetskartan. 
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