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JÖNKÖPII’4GS LÄNS MUSEUM
ANTIKVARISK KONTROLL

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Antikvarisk kontrollant Rapportförfattare Dnr. 1 Lst. dnr. 1 Slutbesiktning utförd
Britt-Marie Börjesgård Anders Franzén, 482/06 1 433-19324-06 1 8/10 2007

Britt-Marie Börjesgård 1
Fastighetsbeteckning!Populärnamn Beslut enligt
Våthuits kyrka Lagen om kulturminnen m.m.

[El Förordningen om bidrag till kulturmiljövård
Län Kommun El Plan- och bygglagen
Jönköping Gislaved

Stadsdel/Trakt Socken/Församling Fastighetsägare/Adressuppgifter
Våthult Gislaveds pastorat

Box 83
Ekonomisk karta Koordinat x 1 Koordinat y 332 22 GISLAVED
Våthult 6D 1 b 6356.00 1358.45

2. BAKGRUND (bakgrundsbeskrivning, historik)
Kyrkan i Våthult är i sina äldsta delar tidigmedeltida. Långhuset och det rektangulära koret härrör troligen från
1200-talet. På 1780-talet ersattes en äldre sakristia av trä den nuvarande av sten. 1 början av 1890-talet
uppfördes ett nytt vapenhus av trä i väster. Samtidigt uppfördes den tillbyggnad av trä söder om koret som i dag
benämns sidoskeppet.

Invid kyrkobyggnaden står en klockstapel som inte berördes av de aktuella arbetena.

3. ÅTGÄRD
Period/år Arkitekt/projektör Entreprenör/Hantverkare Byggherre

Elajo Elinstallationer AB, Elajo Elinstallationer AB,
Sommaren/hösten 2007 avd Bredaryd genom Bredaryd, Martin Gislaveds pastorat

Martin Magnusson Magnusson.

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

Kyrkobyggnaden Kyrkobyggnaden var före åtgärden Installerat larm utgörs av inbrottslarm och
invändigt försedd med ett äldre inbrottslarm, brandlarm, främst i form av så kallade rörelse-

något brandlarm fanns ej installerat. vakter respektive rökdetektorer.

Inbrottslarm
Rörelsevakternas uppgift är att larma vid in
brott. De installerades i vapenhuset, sakristian,
sidoskeppet, koret och kyrkorummet. 1 kyrko
rummet placerades en rörelsevakt under läk
taren med riktning mot koret och en i dörr
nischen till sidoskeppet med riktning mor
koret.
Vidare försågs alla ljuskronor i kyrkorummet
med stöldlarm.

Kabelgenomföringen till rörelsevakten vid
dörrposten mot sidoskeppet är borrad från
underliggande pannrum.

Brandlarm
Rökdetektorernas syfte är att varsko vid rökut
veckling. Enligt projektering och ansökan
avsågs deckare placerades i taket i vapen
huset, sakristian och sidoskeppet. Under
genomförandefasen beslöts kompletteras
även med en rökdetektor taket ovanför orgeln
på orgelläktaren.

1 sidoskeppets entré placerades magnetkon
takter på ytterdörrarna.
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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,

12 september 2012

FOTOBILAGA:

Britt-Marie Börjesgård

Bilder tagna vid slutbesiktning:

Ovan: Installationen i sakristian besiktigas.

Till höger: Rörelsevakten som känner av koret är placerad i
dörrnischen mot sidoskeppet.

På vinden installerades en branddetekterings
kabel. Denna lades i vindens längdriktning.

Larmcentralen placerades invid elcentralen i
skåp i sidoskeppet. Dosa för av- och pålarm
ning i anslutning till entrédörren i sidoskeppet.
Anläggningen har GSM uppringning.

Vissa av donen målades in mot bakgrund för
att inte vara alltför iögonfallande.
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Ovan: Rörelsedeckare under läktare

Ovan till höger: Rökdetektor 1 Iånghusets tak med
placering över orgelhuset.

\. .\

rfi
Till vänster: Rörelsevakt 1 vapenhuset.

Ovan: Rökdetektor 1 vapenhusets tak.
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Ovan: Rörelsevakt sidoskeppet.

Till höger: Larmcentralen installerades i anslutning till
elcentralen.

Ovan: Detalj genomföringen.

Till vänster: Kabeldragning mot muren (det är den tunna vita
kabeln som är installerade i detta skede, den svarta grövre är
utförd tidigare.)
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Till höger: Larmdosa vid entrén, sidoskeppet.

8



6

/1
VLOV‘9OL-69

—. VV3VVflSDNN1VflNL39VV6LOVVNVA

y1VS
AVV1AVdykA

00LL3NOI1)3SHJOi3N’1d
OPLOkOOnYNYAOCCA

DNI]I)YIS3NO313A6IN3VYSINDVO1S
9NI1WVSOLSO3AV1SO

V>1A>1•SI1flHIyAVNOSS3IH339MNV1d

ke4JV4UPAO

U4SJOSAPUVJ

u4k.kas
upAJUAdek$ALN

VV

f’d
4

(/‘.«)

___

J——


