MULLHYTTANS
KYRKA
Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

Installation av högtalare 2014
Antikvarisk rapport

Mullbyttans kyrka efter installation av nya högtalare.

Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult
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INLEDNING
Under senvåren 2014 installerades ett nytt högtalarsystem i Mullhyttans kyrka, varvid ett
äldre system med en centralhögtalare över koret ersattes.

HISTORIK och BESKRIVNING
Mullhyttans kyrka från 1926-27 är en vitputsad träbyggnad med lågmäld, kyrklig prägel.
Inuti finns en kyrksal, som kan öppnas mot ett församlingsrum. Det breda kyrkorummet
med tredelat tak har ett invändigt smalare och lägre kor. Kyrkan präglas av den renovering
kyrkan genomgick i slutet av 1950-talet.
Kyrkans trägolv är förhöjt på kortväggen mot koret, i kyrkans hela bredd. Väggarna utgörs
av vävklädda skivor. Kyrkbänkarna, som är placerade på ömse sidor om mittgången, är
öppna och går nästan ända fram till ytterväggarna. Längs golvet ligger på golvet invid bortre
väggen en längsgående låg låda, som döljer olika elledningar.

UTFÖRDA ARBETEN
Två högtalare har hängts upp på väggarna i främre delen av kyrkorummet, en på vardera
sidan. På golvet nedanför högtalaren på bortre väggen har en bashögtalare placerats, vilken
ser ut om en svart låda, och som i princip ser ut som en del av de övriga lösa möblerna i
denna del av kyrkan. En fristående manöverpulpet i trä har placerats bakom den bakersta
bänkskärmen vid kyrkorummets bortre vägg.
Ledningarna från manöverbordet till högtalaren på bortre väggen förlades i den här
befintliga låga lådan på golvet. Till den andra högtalaren på andra sidan koret drogs
ledningen under den utskjutande golvkanten i det förhöjda golvet.
Den äldre högtalaren över koret avses att tas ner i samband med att församlingen har skylift
o.d. för andra arbeten på högre höjd i kyrkorummet.

Estrid Esbjörnson
Antikvarisk konsult
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Det befintliga högtalarsystemet utgjordes av en centralhögtalare över koret. Denna kommer senare att tas ner.
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De nya högtalarna till vänster respektive till höger i kyrkorummet. På
golvet nedanför den högra högtalaren har en bashögtalare placerats.

En fristående manöverpulpet har placerats bakom bänkarna.
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