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Inledning 
Under hösten 2019 och vintern 2020 har en ny ljudanläggning med projektor och 
projektorduk installerats i Eslövs kyrka. Förslag till anläggningen utformades av 
Berit Restad, Lokal XXX Arkitekter AB och Elmelids musik, Höör. Ansökan 
lämnades in till länsstyrelsen i september 2019. Tillstånd till åtgärderna är date-
rade 2019-11-08 (Dnr 433-29571-2019). Antikvarisk medverkan inför och under 
arbetets gång har skett genom undertecknad. Slutbesiktning utfördes i januari 
2020.  

Kyrkans kulturhistoriska värden och karaktär 
Eslövs kyrka invigdes 1891 och byggdes efter ritningar av Carl Möller. Kyrkan är 
byggd i en påkostad nygotik med högt spetsigt västtorn, brett långhus med 
korsarmar och ett tresidigt kor. Kyrkan har en strikt symmetrisk uppbyggnad, 
formspråket är säkert och detaljerna välarbetade. Kyrkans nygotiska karaktär kan 
beskrivas som relativt välbevarad. Färgskalan i interiören går i teglets röda färg 
och valven är vita medan väggarna är kvadermålade i olika beigea nyanser. Den 
nuvarande färgsättningen är från 1998 då en kvadermålning från 1937 återskapa-
des. Ursprungligen var väggarna målade i olivgrönt med schablonmålningar. Un-
der 1998 års renovering återskapades även schablonmålade bårder på väggarna. 
Renoveringen 1998 återställde en del av den förenkling av kyrkorummet som 
utfördes av Graebe på 1950-talet. Från denna renovering kvarstår bland annat 
predikstolen, golv och orgelläktare. Förutom ommålning av interiören har en del 
funktionsändringar utförts i sidoskepp och i kyrkorummets västra sida. Åtgärder-
na har en nedtonad karaktär som ger ett harmoniskt kyrkorum.  

Bakgrund till åtgärderna 
Den gamla ljudanläggningen var otillräcklig för kyrkans storlek och för de många 
olika evenemang som man har i lokalerna. Anläggningen bestod av två högtalare, 
fästa i en av kronorna, och ytterligare en pendlad från ett hål i korsmittens valv. 
En mindre högtalare fanns också monterad på en pelare i södra korsarmen. Ma-
növerpanel till ljud och ljus var inrymd i en liten låda fäst på baksidan av en de 
bakre bänkarna mot orgelläktaren. Annan ljudutrusning fanns också under en av 
bänkarna längst fram i södra bänkkvarteret.  

Man önskade också komplettera kyrkorummet med en bildskärm och pro-
jektor för visning av psalmer och text men även för bildvisning, exempelvis vid 
bröllop, begravning och dop. Skärmen och projektorn kan också användas till 
annan verksamhet utöver den rent kyrkliga och därmed göra kyrkorummet mer 
attraktivt som samlingslokal.  
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Utförda åtgärder 

Ljudanläggning 

Det gamla högtalarsystemet i kronorna och en mindre högtalare i sidoskeppet 
togs ned. I långhuset monterades två vita pelarhögtalare Yamaha VXL1W-24 JBL. 
Den från taket i korsmitten nedpendlade högtalaren ersattes av en Column line 
array loudspeaker CBT1000 – WH. Högtalaren hängdes upp i tre vajrar från be-
fintliga hål i valven. På baksidan av den stora högtalaren monterades en mindre 
högtalare Yamaha VXS för medhörning i koret. Ledningarna inne i kyrkorummet 
limmades längs väggarna likt tidigare. För att smälta in i murverket valdes en grå 
kabel till högtalarna.  

I södra korsarmen placerades en Yamaha subwoofer IS1112 W för extra 
bas. Den tekniska ljudanläggningen placerades dels i ett befintligt skåp under or-
gelläktaren dels i ett nytt skåp i södra korsarmen. Det senare är av plåt med ven-
tilöppningar för att det ska vara brandsäkert. Skåpet målades in i svagt gulvit ny-
ans likt väggarna.  

Gammal utrustning i det västra skåpet under främre bänken i södra bänk-
kvarteret och högtalare revs. Ingen ny utrusning placerades i det främre bänk-
kvarteret. Den gamla manöverpanelen för ljud ersattes av en slät plåt. Styrningen 
kommer istället att ske trådlöst via en läsplatta. Vid behov kan mobil, eller annan 
ljudlagringsenhet kopplas in till den gamla styrenheten och sändas därigenom. 

Projektoranläggning 

Projektorn monterades vid södra väggens fjärde valvpelare, räknat från väster. 
Projektorn hängdes upp i en arm fäst vid en platta på valvpelaren, kompletterat 
med vajer fäst högre upp på valvpelaren. Ledningsdragning till projektorn gjordes 
från sidoläktaren och därifrån lades ledningarna ovanför listverket fram till pro-
jektorn. Eftersom listverket skjuter ut syns inte ledningarna från golvet.  

Projektorduken fästes på liknande sätt med en fästplatta till valvpelaren och 
en vajer i ytterkant.  

Kulturhistorisk bedömning av åtgärderna 
Åtgärderna har utförts noggrant och enligt handlingarna. Med undantag av pro-
jektorduken bedöms inte anläggningen ha någon stor påverkan på kyrkorummet. 
Inga större ingrepp har krävts i kyrkorummet. Placeringen av projektorduken kan 
upplevas störande för blickfånget mot öster. I det här fallet kan ändå detta vara 
acceptabelt med tanke på kyrkans storlek och besöksantal. Kyrkorummet upplevs 
för övrigt som prydligt och välskött och välbevarat till sin karaktär vilket är posi-
tivt.  

Kerstin Börjesson, Lund 2020-03-13  
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Kyrkorummet före och efter installationerna sett mot koret i öster.  

 

   
Projektorduk i upprullat läge samt projektorn fäst vid den södra valvpelaren i korsmitten. 
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Projektorduken i upprullat läge sett från västra delen av mittskeppet. 

  

Högtalare i mittskeppet. Den vänstra bilden visar högtalaren sett snett bakifrån i mittgången och den högra bilden framifrån.  
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Gammal högtalare i korsmitten i vänster bild. Höger bild visar den nya högtalaren med påhängd högtalare för medhörning i koret.  

 

            
Mittskeppet sett från koret före installationerna (vänster bild) och efter (till höger). Notera utskjutande projektorduk vid triumfbågen i 
höger bild.  
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Vänster bild visar ljudanläggningens mobila subwoofer samt däröver ett teknikskåp monterat på vägg. Höger bild visar ny 
högtalare i södra korsarmen.  

   
Manöverpanelen i bänkkvarteren ersattes med en plåt. 

  
Styrning av anläggningen kan skötas från en Ipad. Vänsterbild visar också hur musik laddas till systemet via en vanlig mobilte-
lefon. Höger bild visar mikrofonuttag intill södra korsarmen.  
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