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JONKÖPINGS LÄNS MUSEUM
ANTIKVARISK

MEDVERKAN

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Antikvarisk medverkande

Robin Gullbrandsson

Rapportförfattare

Robin Gullbrandsson

Fastighetsbeteckning/Populärnamn

Jönköping
Stadsdel/Trakt
Ekonomisk karta

Lst./Kommun dnr.

433-6272-2014

Slutbesiktning utförd

21 oktober 2014

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

Kommun

Eksjö

Socken/Församling

Hässleby

Koordinat x

48/2014
Beslut enligt

Hässleby kyrka och begravningskapell
Län

Dnr.

Koordinat y

Fastighetsägare/Adressuppgifter

Södra Vedbo pastorat
Box 248
575 23 Eksjö

2. BAKGRUND (bakgrundsbeskrivning, historik)
Hässleby kyrka är uppförd 1859 efter riktningar arkitekt F W Scholander, Överintendentsämbetet. Senaste
utvändiga ommålning av fönster och dörrar skedde 1993-94 med en brun tät organisk färg som nu bitvis flagar
av. Inför ommålning av fönster och överljusfönster på sakristian sommaren 2014 genomfördes en
färgundersökning som visade på en äldre färgsättning, kromoxidgrönt 3B-811 (RAÄ Linoljefärg 90). Denna
kulör fastställdes för kommande ommålning av fönster och portar. Ommålningen 2012 utfördes dock inte
enlighet med detta.
3. ÅTGÄRD
Period/år

Arkitekt

Entreprenör/Hantverkare

Byggherre

Maj - oktober 2014

-

Bröderna Birgerssons
Bygg AB, Aneby

Södra Vedbo pastorat

Berörd byggnadsdel

Tillstånd före renovering

Vidtagna åtgärder (med angivande av
material, metoder, avvikelser från program)

Fönster, portar och
ljudluckor

Målade med brun färg, troligen
alkydoljefärg. Flagningar. Samtliga
bågar utom två på långhus är
fastmålade/fastspikade. Tornporten
har stora sprickor.

Samtliga fönster, portar och luckor är
ommålade utvändigt efter skrapning. Dåligt kitt
och mjukfogar bytta mot nytt linoljekitt.
Skadade glas bytta mot munblåsta. Sprickor i
tornport tätade. Ommålning med linoljefärg i
kromoxidgrönt (3B-811 enl RAÄ 90).
Tornporten även ommålad invändigt.

Vapenhus

Invändigt målat med bitvis
flagnande akrylatfärg.

Bättringsmålning med akrylatyfärg.

Fasader

Putsade och avfärgade med KCfärg.

Putslagningar med hydrauliskt kalkbruk.
Avfärgning med obruten KC-färg lika kyrkan.

Spåntak

Kluven furuspån. Bortfall och trasiga
spån. Kreosotimpregnerade på
södra sidan, mycket uttorkade.

Byte av skadade spån, fästning av lösa. Ny
tjärstrykning.

Fönster

Brunmålade med oljefärg.

Behandlades med samma färg och kulör som
kyrkans fönster.

Portar

Entréport av fernissad ek mycket
uttorkad. Ej varit behandlad på
länge. Källarport svartmålad.

Entréport slipades och fernissades. Källarport
målades med svart linoljefärg.

Smide och plåt

Kors, hängrännor, stuprör och
räcken svartmålade.

Målade med svart rostskyddsfärg.

Kyrka

Bårhus
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4. KOMMENTARER (erfarenheter, kritisk granskning)
Inga
5. BYGGNADSHISTORISKA RÖN / HISTORISKA RÖN (nya upptäckter, datering, ev. kommande publikation)
Inga
Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv

Datum: 2014-10-29
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Underskrift: Robin Gullbrandsson
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Fotobilaga

Hässleby kyrka från nordväst. Foto: Jonas Haas, 2004.

Bårhuset från nordost före arbetena.
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Södra långhusfasaden samt detaljer på port och långhusfönster före ommålning
och byte av kulör.

Skrapning av tornport.
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Parti av södra långhusfasaden efter avslutade målningsarbeten. Nedan t.v. det södra tornfönstret efter ommålning. Äldre grön färgsättning återskapad.

Bårhuset efter utvändig ommålning och tjärning av spåntak.
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Materialspecifikation
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