
 
 

 

 

2011:1  
 

 

 

 

 

 

 

 

Södervidinge kyrka 
 

Ny församlingslokal under läktaren, 2010 
 
 
 

Maria Sträng  



 
 
 

 

 



 
 

 

 

Rapport 2011:1  
 

 

 

 

 

 

 

 

Södervidinge kyrka 
- ny församlingslokal under läktaren 

 
Antikvarisk medverkan, 2010 

Fornlämning nr 27 
Södervidinge socken, 1363 

Kävlinge församling och kommun 
Skåne län 

 
Maria Sträng 

 

 



 
 
 

 

 

Regionmuseet Kristianstad 

Landsantikvarien i Skåne 
 

Kristianstad 
Box 134, Stora Torg 
291 22 Kristianstad 
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02 
 
Lund 
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10 
221 00 Lund 
Tel 046 – 15 97 80 vx, Fax 046 – 15 80 39 
 
www.regionmuseet.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2011 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne 
Rapport 2011:1  
ISSN 1651-0933 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsfoto: Den nya församlingslokalen står färdig för inflyttning av verksamheten.  
 
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502. 



 
 

 

 

Södervidinge kyrka – ny församlingslokal under läktaren 
 

Innehåll 

Inledning 5 
Administrativa uppgifter 5 
Utförda åtgärder 5 
Iakttagelser under renoveringen 7 
Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 7 
Handlingar med relevans för ärendet 7 
Fotobilaga 8 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Skånekartan med Kävlinge kommun gråmarkerad 
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Inledning 

Följande rapport tar upp den invändiga ombyggnaden under orgelläktaren. I 
samband med renoveringsarbetet har även smärre putslagningar i vapenhuset 
utförts. Syftet med den invändiga ombyggnaden har varit att kunna flytta in för-
samlingsverksamheten i kyrkobyggnaden. Utrymmet under orgelläktaren bedöm-
des kunna utnyttjas för detta men behövde byggas om för att kunna användas 
mer effektivt och bättre anpassat till verksamheten. En skiljevägg med en dörr-
öppning till kyrkorummet har satts upp. Till den nytillkomna delen har man valt 
att använda enkla, moderna material, med respekt för och god anpassning till 
kyrkorummets äldre delar. Det äldre kyrkorummet har fått ett väl anpassat avslut 
i den svagt svängda väggen och under orgelläktaren har ett modernt och mer än-
damålsenligt utrymme för möten och annan församlingsverksamhet frigjorts. 

Administrativa uppgifter 

Objekt Södervidinge kyrka 
Socken Södervidinge 1363 
Kommun Kävlinge 1261 
Regionmuseets dnr L12.30-377-10, 1363 
Länsstyrelsens beslut 2010-07-09 (dnr 433-488-94-09) 
Byggherre/beställare Kävlinge församling 
Projektledare Barnekow Projektledning/Sten Barnekow 
Arkitekt Meiby Ark & Design/Olof  Meiby 
Byggentreprenörer Industrirenovering AB/Bo Olsson 
Markentreprenör ÖMAB AB/Ingmar Axelsson 
Underentreprenör Bygg Puel AB, Häljarp/ Peter Liljegren 
 MPL VVS/Magnus P Larsson 
 JOMA Måleri AB/Magnus Lindgren 
 Golvcenter/Kjell Karlsson  
 Undertak och Akustik/Bertil Månsson 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet/Petter Jansson, Maria Sträng 
Arkeologi Sydsvensk Arkeologi/Bertil Helgesson 

Utförda åtgärder 

Rivning av väggar och inredning tillhörande ett förråd och ett väntrum under 
orgelläktarens södra del samt ett pannrum under norra delen har utförts. I ut-
rymmets södra del har en funktionsanpassad toalett och en ny teknisk undercen-
tral byggts in. I samma del har även ett pentry monterats.   

En ny vägg med en pardörr i mitten har satts upp omedelbart bakom pelar-
raden under läktaren. Väggen är lätt svängd och följer läktarens form. Väggen är 
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uppbyggd med träreglar isolerad med mineralull och klädd med gipsplattor. Reg-
larna är fästa med dubbelhäftande tejp i golvet för att göra minimal åverkan på 
det befintliga golvet. Samtliga väggar är målade med silikatfärg (NCS-kulör 1002–
Y) enligt överenskommelse med arkitekt och antikvariskt medverkande. Vägg-
ytorna har bemålats med en svag kvadermålning (likt kyrkorummets övriga väg-
gar). Den nya pardörren till kyrkorummet har tillverkats i samma utförande som 
befintliga spegeldörrar till vapenhuset. Dörrarna har målats med linoljefärg i en 
ljust grå kulör. 

Innerfönster har monterats framför de två befintliga fönstren. Fönstergla-
sen är monterade på ett sätt som inte inskränker på de befintliga bågarna, vare sig 
utseendemässigt eller på dess funktion (ljusinsläpp). De nya bågarna skiljer sig 
tydligt från de befintliga och blir en del av det moderna formspråket i det nya 
utrymmet.  

Hela golvet är täckt med ljusgråa textilplattor (50x50 cm) som tillsammans 
utgör en till synes heltäckande textilmatta. Plattorna kan lyftas bort var för sig, en 
lösning som möjliggör tillsyn av det underliggande golvet vid behov (i mittgång-
en ligger Viktoria-plattor bevarade).   

 

 

Kopia på ritning inför ombyggnaden. Inga betydande avvikelser från ansökningshandlingarna har behövts göras.  
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Iakttagelser under renoveringen 

Färgspår under befintlig puts har framkommit i samband med renoveringsarbete-
na. Färgspår förekom på den norra delen av väggen mot vapenhuset. På en tegel-
sten i södra fönstervalvet fanns rester av glasering i en vit och en blåsvart färg. På 
pelarna framkom färg med inslag av rött och guld. Kvadermålning återfanns på 
flera ställen. Samtliga färgspår som framkommit har fotodokumenterats och be-
varats under nya ytskikt.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Arbetet har utförts under antikvarisk medverkan och med hänsyn till kyrkobygg-
nadens kulturhistoriska värden. Antikvariskt medverkande har getts möjlighet att 
delta både under byggmöten och då byggarbetena varit igång. Inga betydande 
avvikelser från handlingarna har behövts göras. 

Handlingar med relevans för ärendet 

Södervidinge kyrka – Relationsritning skala 1:100, plan och fasad, upprättad av Meiby 
Ark & Design AB Lund, daterad 1999-03-02 

Ritning 101 Södervidinge kyrka – Ombyggnad invändigt, plan och sektion 1:50, upprättad 
av Meiby Ark & Design AB, daterad 2010-05-04  

Ritning 102 Södervidinge kyrka – Ombyggnad invändigt, invändig vy och sektion 1:50, 
upprättad av Meiby Ark & Design AB, daterad 2010-05-04 

Anmälan för inv. ombyggnad Södervidinge kyrka, Kävlinge kommun, Lunds stift, med bila-
gor (se nedan) upprättad av Meiby Ark & Design AB, daterad 2010-06-04 

Länsstyrelsens beslut, daterat 2010-07-09 

Startmöte - 2010-08-26, Barnekow Projektledning  

Byggmöte 2 - 2010-09-21, Barnekow Projektledning 

Byggmöte 3 - 2010-10-12, Barnekow Projektledning  

Byggmöte 4 - 2010-11-02, Barnekow Projektledning  

Byggmöte 5 - 2010-11-30, Barnekow Projektledning 

 

Lund 2011-01-12 

Maria Sträng 
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Fotobilaga 

 

Inför ombyggnaden, vy mot orgelläktaren i väster. 

 

 

Före ombyggnaden, vy från utrymmet under orgelläktaren upp mot altaret, med projektledare Sten Barnekow i mittgången. 
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Före ombyggnad, ingång till väntrummet under orgelläktarens norra del.  

 

 

Under ombyggnaden framkom spår av äldre färgsättning, mörkt grått, mörkt rött och guld, på pelare. 
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Efter ombyggnad, kökspentry på plats i södra delen av församlingslokalen.   

 

 

Detalj av fönster med innerglas monterat. 
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Återanvänt tegel med färgspår i södra fönstervalvet. 

 

 

Detalj av bilden ovan. 
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Spår efter äldre färgsättning, kvadermålning i en mörkt röd färg på gråbrun botten, framkom på flera ställen, här i norra 
fönstervalvet. 
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