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FIGUR 1.

Utdrag ur ekonomiska kartans blad Gislaved 6D ic.
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2. BAKGRUND (bakgrundsbeskrivning, historik)
Gislaveds hembygdsförening grundades 1945 och hembygdsparken är förlagd till den norra delen av tätorten.
Den aktuella Orrastugan flyttades till parken omkring 1961 Flytten skedde med hjälp av stockar som stommen
rullades på nattetid. Återställandet tog tid och invigningen skedde först 1966.
Orrastugans ålder är okänd men olika dateringar har föreslagits från sent 1700-tal till mitten av 1800-talet. Den
var i äldre tid undantagsstuga till gästgivaregården. Sitt namn har den fått av Johan Orre, som var
kommissjonär i Gislaved och som bodde i huset från 1850-talet till sin död 1878. Johan Orre donerade medel till
en skola och ett sockenbibliotek.
Byggnadens rumsindelning har ändrats något under 1900-talet. Tidigare omfattade byggnaden två lägenheter,
d.v.s. det fanns två rum mot varje gavel i bottenvåningen, men de västra rummen har senare slagits ihop till ett
större.
3. ÅTGÄRD
Period/år

Projektör

EntreprenörlHantverkare

Byggherre

2012

Egen regi/Åke Claesson

Egen regi,
Nyebro Snickeri AB

Gislaveds
hembygdsförening

Berörd byggnadsdel

Yttertaket

iTistånd före renovering

—

Byggnaden har ett tak bestående av
en takbotten av brädor med stickor
ovanpå. Över stickorna finns en
läktning och därpå takpannor. Det
södra takfallet utgörs av
maskinslagna enkupiga tegelpannor
medan det norra består av
betongpannor.
Byggnaden har dubbla vindskivor
med stormlister. Taket avvattnas
med hängrännor och stuprör.

Vidtagna åtgärder (med angivande av
material, metoder, awikelser från program)
Takomläggningen, som endast omfattade det
södra takfallet, inleddes med att befintliga
tegelpannor demonterades varsamt. De
rengjordes med högtryckstvätt på ställningen.
Den underliggande läktningen revs. Det
visade sig att det underliggande sticktaket
kunde bibehållas, men att äldre läckage lagats
provisoriskt med bl a stålplåt. Dessa lagningar
revs och en ny skyddsduk av märket Halotex
R510 från Mataki AB lades ovanpå stickorna.
Ovanpå den följsamma duken lades strö- och
bärläkt och slutligen lades de tidigare
tegelpannorna tillbaka. Kring skorstenen lades
pannoma i bruk.
Det befintliga avvattningssystemet
återmonterades slutligen.

Fasaden

Fasaden utgörs av locklistpanel där
flertalet locklister har rundad profil.
De som har en rektangulär profil är
sentida och förekommer främst
under fönstren. Byggnadens hörn

Rötskadade delar av fasadpanelen byttes ut
mot ny, främst under fönstren. Nya locklister
hyvlades i kanterna för att få en mer rundad
profil, i likhet med panelens äldre locklister.
Vid spikningen användes smidd spik.
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markeras med knutbrädor med
kannelyrer. Utefter takfoten löper en
dekorativ fris.
Fönstren

Flertalet fönster ar av tvåluftstyp
med en horisontell spröjs i varje
båge. Fönstren omges av släta foder
samt en profilerad överliggare över
varje fönster. Under varje fönster
finns en svagt lutande vattbräda.

Samtliga fönster i bottenvåningen byttes ut
mot nya med samma dimensioner som de
tidigare. Fönsterbågarna gjordes med en äldre
profil och mittposternas insida profilerades. Vid
fönsterbytet, som skedde inifrån fick alla
invändiga fönsterfoder demonteras. Detta
skedde varsamt genom att spikarna sågades
av. Härigenom kunde alla foder utom ett
återanvändas.
De tidigare fönstren var i enstaka fall försedda
med hörnbeslag. Dessa demonterades
varsamt och placerades på de nya bågarna på
sydfasaden.
Vid fönster- och fasadbytena sattes nya
vattbrädor in och med kraftigare lutning.

Dörrarna

Byggnaden har två ingångar, en på
varje långsida. Huvudingången mot
söder utgörs av en bräddörr med
liggande profilerad brädpanel och
liggande släta brädor nedtill. En liten
glasruta finns i varje dörrblad.
Dörren omges av foder och
överliggare med profilerade och
figursågade detaljer. Norrsidans dörr
är av samma typ men har en enklare
utformning.

Dörrarnas snickerier åtgärdades inte.

Målning

Locklistpanelen är målad med
alkydoljefärg i en kraftig gul kulör.
Ovriga fasadelement är målade med
alkydoljefärg i vit kulör. Ytterdörrarna
är målade med alkydoljefärg i ljusgrå
kulör.

Hela fasaden med panel, fönster, dörrar och
detaljer tvättades, skrapades och målades
med alkydoljefärg.
Inför målningen gjordes en förenklad
färgarkeologisk undersökning genom
skrapprov på norrsidans panel och
fönsterfoder. Denna gav vid handen att
panelen ursprungligen varit blekgul.
Fönsterfodrets äldre färgskikt var särdeles
svårbestämbara men en brun kulör kunde
eventuellt vara den ursprungliga. Dessa
resultat jämfördes med ett svartvit fotografi i
hembygdsföreningens ägo. Detta visar huset
på 1890-talet då det framgår att byggnaden
hade en ljus fasadpanel med mörka detaljer.
Med ledning av kulörundersökningen gavs
fasadpanelen nu en blekgul kulör (NCS S
1020-Y2OR). Den genomgripande
förändringen att ge detaljerna en mörkbrun
kulör vilade på en osäker grund och i samråd
bestämdes att i stället ge fönstren och de
andra fasaddetaljerna en bruten vit kulör (NCS
S 0502-Y). Skrapprov utfördes också på
ytterdörrarna som visade olika grå kulörer.
Slutligen valdes en grå kulör på ytterdörrarna,
Denna gråa kulör var något mörkare ön den
befintliga.
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4. KOMMENTARER (erfarenheter, kritisk granskning)
Arbetena medförde att byggnaden erhöll en prydlig exteriör med en mer autentisk färgsättning. Arbetena
utfördes med ett stort inslag av ideellt arbete och det leddes av föreningsmedlemmen Åke Claesson.

5. BYGGNADSHISTORISKA RÖN 1 HISTORISKA RÖN (nya upptäckter, datering, ev. kommande publikation)

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönkäpings läns museums arkiv

Den 9 december 2012

Anders Franzén

•
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FOTOBILAGA

(irrastugan ii,.,r restaureringen.

-.;
Ett fönster inför restaureringen. Lägg
märke tW de flacka vattbrädorna.

Skrapprov på foder gav inga tydliga, äldre
färgskikt.

Skrapprov på locklist visade att panelen i äldre tid varit blekgul.
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Orrastugans fram- och baksida efter restaureringen.
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‘Interiör med nytt fönster.

Byggnadsvårdsrapport 2012:42
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

