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Omslagsfoto: Bjuvs kyrka september 2019. Äldre ljudanläggningens högtalare monterade på 
trabesbjälken.  
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Administrativa uppgifter 
Objekt  Bjuvs kyrka 
Socken  Bjuv 
Kommun  Bjuv  
Länsstyrelsens beslut 2020-01-24, 433-38373-2019 
Regionmuseets dnr M12.30-415-19, 1186 
Byggherre/beställare Bjuvs pastorat 
Ljudfirma   Björn Carlsson, Tech4Event 
Entreprenör, bygg Mur och puts  
Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson 
Byggnadstid  vår 2020 
Slutbesiktning juli 2020 

Sammanfattning 
Under hösten 2019 kontaktades undertecknad inför framtagande av förslag till ny 
ljudanläggning i Bjuvs kyrka. Möte hölls på plats med fastighetsansvarig Kristofer 
Johansson, representant för ljudfirman Björn Carlsson samt medverkande 
antikvarie. Ett första förslag till ljudanläggning diskuterades på plats vilket sedan 
modifierades och anpassades till kyrkans kulturhistoriska miljö (slutgiltigt förslag 
är daterat 2019-11-18). En antikvarisk konsekvensbedömning togs fram (2019-12-
03) och församlingen gjorde en ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen. Tillstånd 
lämnades i januari 2020. Arbetena har utförts under våren 2020. Vid slutbesiktning 
i juli 2020 kvarstod ännu den putsvulst som enligt förslaget ska läggas över synliga 
partier av kabeldragning i kyrkan. Denna är beställd men ännu inte utförd.  

Kort historik med relevans för ärendet 
Bjuvs kyrka är en medeltida kyrka, sannolikt uppförd under 1100-talets andra hälft. 
De äldsta delarna består av långhus och kor. I väster finns ett medeltida torn med 
oklar datering.  Ett tvärskepp, den s.k. nykyrkan, byggdes mellan åren 1799-1800. År 
1867 tillkom en sakristia på korets östra sida. Invändigt är långhus och kor valvslagna med 
kryssvalv från början av 1400-talet. Dekorationsmålningar i rött och grått från omkring 
1450-1500 finns bevarade i valven. Målningarna är av det ornamentala slaget och löper 
längs valvens ribbor och bågar. Inga målningar syns i valvkapporna eller på valvpelarna. 
På långhusväggarna och i triumfbågen finns också en äldre målningsperiod bevarad. 
Målningarna dateras ungefärligt till romansk tid, cirka 1175, och tillskrivs 
Sireköpingemästaren. Bland kyrkans äldsta inventarier finns ett triumfkrucifix från 1500-
talet och predikstol och altaruppsats från 1756. Senaste större renovering utfördes 1975 
under ledning av arkitekt Torsten Leon-Nilson. Bänkinredningen, golven av rött tegel och 
nytt dörrparti mot väster, ny predikstolstrappa tillkom vid denna tid. En orgel har sedan 
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1938 stått i nykyrkan. Den nuvarande orgeln och läktaren byggdes 1977 efter ritningar av 
Leon-Nilson. Sedan 1977 har endast mindre förändringar skett. Ett wc har tillkommit i 
ett av förråden i läktarunderbyggnaden och fasta bänkar i korsarmen har ersatts med lösa 
stolar.  

Den befintliga ljudanläggningen var mycket oansenlig till sin storlek och 
bestod av ett par mindre högtalare monterade i långhuset, ett apparatskåp i 
sakristian, ledningsdragning till detta samt styrningsutrustning i långhusets 
sydvästra hörn. Ingen mikrofon fanns från klockorna.  

Utförda åtgärder 
Den befintliga anläggningen revs med högtalare, ledningar till dessa och 
apparatskåp i sakristian. Ny ljudcentral, apparatskåp, monterades i teknikrummet 
under läktaren i nykyrkans nordöstra hörn.  

Ledningsdragning 

Från centralen drogs ledningar i nykyrkan utmed västra och östra väggen vidare till 
långhuset. Ledningen längs östra väggen drogs fram till en väggmonterad högtalare 
och till en högtalare vid långhusets nordöstra hörn. I nykyrkan skulle ledningarna 
enligt ursprungligt förslag placeras bakom trälister. Detta ändrades sedan till s.k. 
putsvulst eller en putssockel. Putssockeln var ännu inte utförd vid 
besiktningstillfället. Inne i långhuset kunde ledningarna döljas bakom bänkarna 
och drogs längs med muren. Ledningsdragningen från norra till södra sidan av 
långhuset kunde läggas dold innanför en list i dörröppningen från tornet. På södra 
sidan långhuset lades ledningen utmed väggen, som på norra norra sidan, fram till 
predikstolen. I nederkanten till predikstolstrappans panel gjordes nya uttag för 
mikrofon. Eftersom högtalare till koret utgick gjordes ingen ledningsdragning in 
till koret.  

Ny styrenhet till ljudanläggningen monterades bakom sydvästra bänken i 
långhuset i form av en touchpanel. Till denna kopplades även belysningen i kyrkan 
samt klockringningen.   

Högtalare 

Sammanlagt monterades tre högtalare i kyrkorummet. En väggmonterad högtalare 
i nykyrkans sydöstra hörn täckte in behovet i nykyrkan. Den viktigaste högtalaren 
för ljudmiljön i kyrkan men också den mest problematiska i kyrkorummet var den 
högtalare som ställdes i långhusets nordöstra hörn. För optimal ljudspridning skulle 
denna stått intill valvpelarna vid triumfbågsväggen. Eftersom denna placering hade 
blivit mycket påtaglig och synlig för besökaren i kyrkan fick den istället en något 
förskjuten placering innanför valvöppningen till nykyrkan. På så sätt hamnade 
högtalaren i ytterkanten av de medeltida murarna. Högtalaren monterades i 
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golvstativ. En högtalare med bättre spridningseffekt valdes för att få ned storleken 
på högtalaren från två meter till en meter. 

Den tredje högtalaren fästes på stativ stående framför predikstolen. Viss 
tveksamhet fanns huruvida denna placering skulle inverka för mycket på 
kyrkorummet. Placeringen av högtalaren vid predikstolen bedömdes vid 
utprovning vara acceptabel och förslaget kunde utföras i sin helhet som planerat. 
Ytterligare en högtalare fanns med i det ursprungliga förslaget med placering i 
koret. Behovet av denna högtalare bedömdes dock inte vara särskilt stort och det 
beslöts därför att avvakta med denna högtalare tills vidare.  

Mellan predikstolen och bänkkvarterets främsta bänk placerades också en 
bashögtalare på golvet. Bashögtalaren är en liten låda och står därför relativt dolt 
från kyrkobesökarna i detta läge.  

Ljudupptagning för klockorna 

Ledningsdragning gjordes också från centralen till mikrofon som monterades vid 
klockorna. Ledning till denna drogs upp genom läktarens innertak, vidare in genom 
trätunnvalvet och upp på vinden, löst liggande längs valvens ovansidor, fram till 
tornets östra mur. En håltagning fanns i muren som användes för genomdragning 
av mikrofonledningen.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Planering för ny ljudanläggning och framtagande av förslag till det samma har 
gjorts i samråd med antikvarie och har därmed kunnat anpassas till kyrkans 
kulturhistoriska miljö utan avkall på hörbarhet och ljudteknisk kvalitet. 
Ljudanläggningen är betydligt mer påtaglig än den gamla anläggningen men med 
tanke på kyrkans centrala läge, i tättbebyggt samhälle är en modern ljudanläggning 
ett viktigt inslag i kyrkans verksamhet. En putsvulst var ännu inte utförd vid 
slutbesiktningen. Denna bedöms dock som okomplicerad att utföra och 
entreprenören som ska utföra arbetet kommer att göra detta i enlighet med tidigare 
beställningar. Eventuella ändringar av listdragningen och ytterligare anpassningar 
behöver stämmas av med antikvarie.  

Lund 2020-10-15 

Kerstin Börjesson  
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Bilaga 

     
Bilden till vänster visar högtalare i nykyrkan före åtgärderna och bilden till höger den nya högtalaren som skruvades fast i en väggplatta.  

 

   
 

 
Ledningsdragning in till koret berördes inte av renoveringen eftersom högtalare i koret utgick. Ledningarna bör vid tillfälle läggas ned i rör 
under golvet alternativt i en snyggare rördragning än den befintliga.  
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Långhusets nordöstra hörn före och efter installation av ny högtalaranläggning.  

 

      
Långhusets sydöstra hörn före och efter installation av ny högtalaranläggning. Intill högtalaren som placerades framför 
predikstolen står bashögtalaren på golvet.  
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Den nya högtalaren i långhusets nordöstra hörn. Till höger: mikrofonuttag och eluttag vid predikstolstrappan. 

 

     
Ledningsdragning i tornbågen gjordes över den befintliga träpanelen. Bilden visar efter ledningsdragning är utförd. Höger bild: Ledningsdragning 
längs golvet i långhuset behöver döljas bakom en list vilken ännu inte är utförd. 
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Äldre manöverpanel satt i bakre bänken i kyrkans södra bänkkvarter. Denna byttes ut till en pekplatta från vilken all styrning 
sköts.  

 

 

     

Kabel till mikrofon monterad på klockstolen. Till höger: kablarnas genomdragning från vinden till tornet gjordes genom befintlig 
håltagning. 
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Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkeologisk förundersökning PJ- projektrapport 
AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk  undersökning 
AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 

 
1. Mariakyrkan i Helsingborg – renovering av tak och fasader, Helsingborg, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2019 
2. Gamla södra kasern, installation av trapphiss, Kristianstad, AM, Åsa Eriksson Green, 2016–2020 
3. Strövelstorps kyrka, Inre renovering och ombyggnad, Strövelstorps socken, AM, Åsa Eriksson Green, 2019–

2020 
4. Skårby kyrkogård – renovering av trappa, Skårby socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019  
5. Remmarlövs kyrkogård, Remmarlövs sn, VP, Karin Hernborg, 2019–2020 
6. Skarhults kyrka – lagning av mur, Skarhults socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 
7. Eslövs kyrka – ny ljud- och projektoranläggning, Eslöv, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 
8. Stehags kyrkogård och begravningsplats, Stehags sn, VP, Karin Hernborg, 2019–2020 
9. Klippans Bruk – holländeri till PM 2, Klippans socken, AF, Helene Stalin Åkesson, 2020 
10. Bolshögs kyrkogård – Murarbeten, Bolshögs sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
11. Västra Vemmerlövs nya kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Karin Hernborg 2019–2020 
12. Underhållsplan för Löderups kyrka - uppdatering 2020, Löderups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica 

Nilsson, 2020 
13. Raus kyrka Helsingborg – ny vindslucka, Raus sn, AM, Maria Sträng, 2020 
14. Underhållsplan för Glemminge kyrka - uppdatering 2020, Glemminge sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, 

Jessica Nilsson, 2020 
15. Maglarps nya kyrkogård, Maglarps sn, VP; Karin Hernborg 2019–2020 
16. Fjelie kyrka- ut- och invändig renovering, konservering, Fjelie sn, AM, Petter Jansson 2015–2016 
17. Farstorps kyrka, installation av larm, Farstorp sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 
18. Korsvirkeshus vid Raus kyrka, Raus sn, FU, Maria Sträng & Kali Olsson, 2019 
19. Vallkärra kyrkogård – renovering av kyrkogårdsmur, Vallkärra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2020 
20. Underhållsplan för Hörups kyrka - uppdatering 2020, Hörups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica 

Nilsson, 2020 
21. Norra Sandby kyrka – invändig renovering, Norra Sandby sn, AM, Åsa Eriksson Green 2019–2020 
22. Hörröd kyrka – takrenovering, Hörröd sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
23. Sofiero slott i Helsingborg, Helsingborgs stad, AF, Maria Sträng & Helene Stalin Åkesson, 2019–2020 
24. Glimåkra kyrka, värmesystem – installation, Glimåkra sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2019–2020 
25. Färlövs kyrka- förstärkningsarbeten i torn, Färlövs sn, AM, Petter Jansson 2019–2020 
26. Bara kyrka på utsidan, Byggnadsarkeologisk undersökning, Petter Jansson, 1997–1998 
27. Underhållsplan för Ingelstorps kyrka - uppdatering 2020, Ingelstorps sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica 

Nilsson, 2020 
28. Tvärskogs kapell – orgel, Finja sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2008 
29. Tvärskogs kapell, Finja socken, VP, Linn Offerlind-Ljunggren & Åsa Eriksson Green, 2020 
30. Visseltofta kyrka – larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
31. Osby kyrka – larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
32. Villa Sagan – omputsning av fasad & renovering av veranda, AM, 2019–2020, Anna Rabow & Emelie 

Petersson, 2020 
33. Vitaby kyrkogård - Renovering av murar, trädkrans och anläggande av lapidarium, AM, Anna Rabow och 

Kerstin Börjesson, 2019-2020 
34. Bollerups kyrkogård – renovering av murar, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
35. Össjö kyrka, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
36. Andreas Lundbergagården - Kunskapsunderlag, Falsterbo sn, KU, Emelie Petersson och Helene Stalin Åkesson, 

2020 
37. Kyrkogården i Gärds Köpinge – omläggning av östra muren, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
38. Fasadrenovering Köpinge kyrka – dokumentation av färg- och putslager, BAD, Kerstin Börjesson, 2020 
39. Torsebro krutbruk – utvändig renovering av kontorsflygeln, Färlöv sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
40. Helsingborgs Rådhus – invändig belysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2020 
41. Västra Sallerups kyrkogård och begravningsplats, Västra Sallerups socken, VP, Karin Hernborg, 2020 
42. Jakob Hansens hus – fasadbelysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2020  



 
 

 

43. Krubbemölla – omläggning av kvarnränna, Vitaby sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
44. Mariakyrkan i Vä, sydvästra fasaden – stenarbeten och konservering, AM, Kerstin Börjesson och Petter 

Jansson, 2014-2019 
45. Starby kyrka, elsanering, larm, vägg- och golvarbeten, Starby sn, AM, Petter Jansson 2015  

 
46. Brösarps kyrka – utvändig renovering, Brösarps sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren 2020 
47. Norra Åkarps kyrka – uppdatering av underhållsplan, Åsa Eriksson Green, 2020 
48. Vankiva kyrka – uppdatering av underhållsplan, Åsa Eriksson Green, 2020 
49. Tjörnedalagården – omläggning av två stin, Baskemölla sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
50. Raus kyrka- invändig renovering av kor och tvärskepp samt byte av brädgolv i bänkkvarter, Raus sn, AM, 

Petter Jansson, 2020 
51. Hässleholms gravkapell – installation av högtalaranläggning, Hässleholm sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
52. Torekovs kyrka - installation av värmepump samt nya radiatorer, Torekov sn, AM, Kerstin Börjesson, 2019-

2020 
53. Bjuvs kyrka – ny ljudanläggning, Bjuvs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 

 



 

 


