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Inledning

Länsstyrelsen lämnade i beslut daterat 2006-06-16 tillstånd till
renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthults kyrka,
dnr 433-4893-2005.

Tillståndet gällde för målning och byte av fönster i vapenhus
samt renovering och ommålning/tjärstrykning av ldockstapeln.
Ett villkor i beslutet var att arbetena skulle ske under antikvarisk
kontroll. Länsstyrelsen utsåg i beslutet Jönköpings läns museum till
antikvarisk kontrollant med uppdrag att bevaka att arbetena utfördes
enligt beslut och på ett kulturhistoriskt riktigt sätt. Antikvarie Britt-
Marie Börjesgård har följt arbetena och sammanställt rapporten.

Syfte
Syftet med åtgärderna var av ren underhållskaraktär. Under arbetets
gång konstaterades att den vitmålade klockstapeln tidigare hade
varit tjärstruken. Efter diskussioner i kyrkorådet enades man om
att återgå till det tidigare utseendet.

Historik
Våthuirs kyrka är medeltida. Utförda dendrokronolgiska prover
visar att kyrkan troligen är från tiden omkring 1200.

Kyrkans klockstapel uppfördes 1693 och var från början en öppen
klockbock. Dess brädinklädnad tillkom troligen under 1 800-talets
andra hälft.

1 bildmaterial från 1880-talet, Ihrfors, Smolandia sacra, så är
klockstapel inklädd och har en mörk kulör, både vad gäller panel
och luckor.

En av de Jdsta kända avbildningarna är från 1880-talet.
ATA.
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Fotografi av P. G. Vejde från 1911. ATA.

1 försäkringsbrev från 1904 beskrivs klockstapeln enligt följande:

“Klockstapel troligen byggd i början av 1700 talet är uppförd på
tomtstenar i tre afdelningar och är vid basen på hvarje håll 6,3 meter i

längd samt la och 2dra afdelningen 6,9 meter hög och öfversta delen
med spiran 3 meter hög. Stapeln är brädbeklädd och nedre afdelningen

nyklädd samt oljemålad.”

Klockstapeln har sedan dess varit oljemålad i vita eller ljusgrå

kulörer.

Före restaurering

Bakgrund till åtgärderna

Samfälligheten ansökte våren 2005 om att få genomföra yttre

noveringsarbeten på vapenhuset och klockstapeln.

Länsmuseet gjorde sommaren 2004 en besiktning på plats av

klockstapeln och vapenhuset i väster, då problem med flagnande

färg och vissa rötskador noterades. Påföljande vår ansökte sedan

församlingen om att få utföra arbetena. 1 samband med påbörjade

skrapningsarbeten på ldockstapeln noterade målaren att de undre

skikten mera verkade ha varit tjärstrukna än linoljefärgsmålade. Frå

gan kom då upp om man skulle tjärstryka klockstapeln istället för

att måla om den med linoljefärg. Detta för att det är en ytbehand

ling som på sikt är enklare att utföra, genom att det krävs mindre

underarbeten samt är mindre kostsamt än linoljeffirg.

Länsmuseet hade då underhandskontakt med församlingen där

museet menade att tjära är en traditionell typ av ytbehandling på

klockstaplar och om den en tid har varit tjärstruken så skulle man

kunna tänka sig att återgå till denna typ av behandling. Museet

förde under processens gång diskussion med länsstyrelsen i frågan.

Ärendet stannade sedan av eftersom det fanns delade meningar i

församlingen vilken typ av ytbehandling man skulle använda. Våren

2006 fattades ett beslut om tjärning, av kyrkoråd och fastighetsanOvan, vapenhuset respektive klockstapeln före åtgärd.
Foto: JLM, Helene Stalin 2004.

svariga i pastoratet.
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Omfattning och vidtagna åtgärder

Klockstapel

På klockstapeln har all panel på den nedre och mellersta delen
av inklädnaden bytts. Virket tillhandahölls av församlingen och
sågades lokalt. Ersättningsvirket var i samma dimensioner som
befintlig panel, i varierande bredder. Den nya panelen sattes med
siäpp mot vattbräda och och syllstenar. Vidare lades tjärpapp mot
syllstenen i de fall panelen låg an mot stenen. På den befintliga
panelen avlägsnades all färg, genom handskrapning och med hjälp
av speedheater i vissa partier.

Efter färgborttagning tjärströks stapeln med trätjära levererad
från Claessons Trätjära i Göteborg.

Den översta delen av panelen var i gott skick och kunde
behållas efter borttagning av oljeffirgen.

1
1 ‘ ;

•‘\\ :\
Vid färgborttagning av den flagnade färgen visade sig
panel vara rötskadad.

Detalj ny panel.
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Vapenhus

Arbetena på vapenhuset omfattade ommålning av panel, dörr och
fönster. Vidare byttes ett sentida fönster med lösspröjs till ett ny-
tillverkat fönster med traditionell utformning. Panel och fönster
målades med linoljefärg. Panelen ströks i en bruten vit kulör med
långhusets fasad som utgångspunkt. Fönstren målades i en brun
kulör lika befintlig, vid jämförelse mot linoljefärgslikaren motsva
rade kulören bränd terra 2A 44. Linoljef’ärgen levererades av Ot
tossons f’ärgfabrik.
Arbetena på vapenhuset genomfördes sommaren 2005.

Sammanfattning
Underhållsarbeten utfördes 2005—2006 på vapenhuset och klock
stapeln vid Våthults kyrka. Klockstapeln återfördes till ett mera ål
derdomligt utseende genom att den vita alkydoljeffirgen avlägsnades
och stapeln istället rjärströks.

Klockstapeln från söder respektive norr under pågående
arbeten.
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Utvärdering

Länsmuseet har följt de utförda arbetena i samråd med entreprenör
och beställare.
Slutbesiktning av de utförda arbetena genomfördes den 13 sep
tember 2006. Vid besiktningstillfäller deltog från samfålligheren
Ebbe Falk, Uno Fritz och Christer Wahlfridsson samt anrikvarie
Britt-Marie Börjesgård, länsmuseet.

Vid besiktningen lämnades inga anmärkningar. Länsmuseets
generella synpunkt var att arbetena var väl utförda och i enlighet
med länsstyrelsens beslut och de av länsmuseet preciserade anvis
ningarna. De slutförda arbetena hade genomförts på ett antikvariskt
tillfredsställande sätt och godkändes därför.

Antikvariska iakttagelser

Vid besiktning av klockastapeln interiört noterades spår av rödffirg
på stommen under panelbeklädnaden, vilket gör att man kan anta
att klockbocken var rödfärgad i ett tidigare skede, innan klocksta
peln panelbekläddes.

Vid skrapning av klockstapelns panel noterades följande färgskikt
från botten räknat:

lager 1 en kall grå (kimrök/bensvart) någor ljusare än 7A
lager 2 varm grå, grön umbra 7A
lager 3 vit Nes 5 0500 N
lager 4 gulvit Nes 5 0804 G 90 Y

Vid skrapning av vapenhusets fönster kunde följande f’årgskikt
noteras, från botten räknat:

lager 1 svart
lager 2 mörkt brun
lager 3 något ljusare brun
lager 4 röd
lager 5

På den figursågade plankan finns tydliga rester av
rödfärg.

brun, motsvarar bränd terra 2A 44
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Slutbesiktning 13 september 2006

Län Jönköpings län
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Sockew Våthult

Fastighetsbeteckning Våthuits kyrka

Belägenhet Ekonomiska kartans blad Våthult

6D ib.

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv.
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Bilaga

Fotografier tagna efter färdigställande sommaren/hösten 2006.

Kyrkan och klockstapeln från norr.

Klockstapeln från söder.

Stuprören målades bruna för att smälta in mot den
tjärstrukna panelen.



Klockstapeln från öster

Vapenhuset från söder.

Detalj av det nyrillverkade fönstret 1 fasaden åt söder.



Vid renovering av klockstapeln vid Våthuits medeltida kyrka återfördes
den till ett äldre utseende genom att den tjärströks. Vapenhuset målades
och ett fönster byttes.
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