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ARKITEKT: AIX Arkitekter: Mona Lantzourakis ansvarig arki-

tekt, generalkonsult och projekteringsledare, Markus Ra-

vegård, Anne Teresiak, Anders Scherman, Peder Lindbom 

och Jonne Lidström medverkande arkitekter, ljussättare och 

ingenjör

UPPDRAGSGIVARE: Nacka församling i Stockholms Stift 

ORGELARKITEKT: Oldaeus Arkitektkontor, Ulf Oldaeus 

ANTIKVARISK MEDVERKAN: Byggnadsantikvarie Gunilla Nils-

son

PROJEKTLEDARE: ISS, Uffe Mattsson

ELKONSULT: Lars Alm & Co Elkonsultbyrå AB, Stig Djerf

Nacka kyrka - underhållen och förnyad med nya snickerier, rengjorda ytskikt och kompletterad 

belysning. Tekniska system, tillgänglighet, brand- och arbetsmiljökrav är omhändertagna.

Nacka gamla kapell, den rengjordes från färg och 

kompletterades. Långhuset och koret hade en bröst-

ningspanel av pärlspånt. Bänkkvarteren var öppna 

och bänkarna hade snidade gavlar i nationalroman-

tisk stil med nygotiska infl uenser. Ett lågt korskrank 

av gjutna balusterdockor stod i triumfbågen. Psalm-

nummertavlor, en klocka och läktarbröstningen in-

gick i en helhet med övriga ådringsmålade respektive 

oljade inventarier av trä. 

Redan 1920 utfördes ändrings- och renoveringsar-

beten i samband med viss ombyggnad av värmesys-

temet. Klinkergolvet i koret byttes ut mot rödbrun 

kalksten och bänkarna försågs med nya rektangulära 

gavlar och kortades så att sidogångarna bildades. 

Bröstningspanelen i koret togs bort och väggytorna 

kompletterades med en fortsättning på bladrankorna. 

1931 utökades orgelläktaren då orgeln byggdes om. 

Vid en ombyggnad 1957 byttes långhusets bröst-

ningspanel ut mot träkassetter i samband med att 

nya radiatorer monterades bakom dem. Bänkarna 

målades om från brunt till mörkgrönt och korskran-

ket ersattes av ett nytt av smide. Kvadermönstret och 

deviserna på långhusets gavelväggar målades över. 

Orgeln moderniserades 1968 med bibehållen fasad. 

1984 invigdes församlingshemmet som ritats av Carl 

Nyrén som en tillbyggnad norr om långhuset med 

två dörrar som går genom kyrkans normur. Under de 

senaste decennierna har bänkkvarteren kortats mot 

öster, delar av måleriet har konserverats och tekniska 

installationer byggts ut.

FÖRNYELSE
Utmaningen har varit att väva samman samtida öns-

kemål och krav med tidigare årsringar i en helhet där 

man både känner igen sig och ser utvecklingen.

En ny bänkinredning, nya paneler framför de nya 

BAKGRUND
AIX har under fl era år haft kontakt med Nacka för-

samlingen kring underhållsfrågor rörande denna 

hundratrettio år gamla kyrka. I och med att det 

ritades en ny inredning i sakristian 2003-2004 

började diskussioner föras kring användningen av 

kyrkorummet och underhåll av ytskikt och de tek-

niska systemen. Många förändringar har samlats till 

en medveten gestaltning i och med att förnyelsen 

av kyrkorummet invigdes den 2 september 2012. 

2008-2011 har AIX som generalkonsult upprättat 

program-, system- och bygghandlingar avs. värme-

system, inredning, ytskikt, ny kororgel och belysning 
samt stöttat församlingen i kontakter med Länsstyrel-

sen och Stockholms stift.

Kyrkan har stor verksamhet och används veckans 

alla dagar, ibland för fl era olika aktiviteter efter varan 

dra. Flexibilitet och bättre belysning önskades för att 

kunna växla mellan nattvard, dop, kör, konserter och 

begravning nedanför kortrappan.

Bekvämare bänkar, lättare åtkomst för städning och 

bättre akustik önskades. Både platsbesök och vård- 

och underhållsplanen visade på upprustningsbehov 

för alla ytskikt. En ny kororgel med många stämmor 

var planerad i ett sidoprojekt. Inventarier och den nya 

kororgeln ställde krav på en ombyggnad av värmesys-

temet som också var i behov av underhåll.

HISTORIK
Kyrkan byggdes mellan 1890 och 1891 enligt rit-

ningar av arkitekt Gustaf Wickman. Interiören deko-

rerades av arkitekten och konstnären Agi Lindegren. 

De murade långhusväggarna och korets väggar och 

valv målades med bladrankor. Mellan fönstren på 

långhusväggarna målades apostlarna, Långhusets 

gavelmurar målades med kvadermålning och band 

med text. Predikstolen från 1600-talet kommer från 

värmekällorna, ombyggt golv samt konservatorsarbe-

ten och förnyad el och belysning är delar av den nya 

helheten. De nya bänkarna är endast fasta kring en 

del av mittgången. Därmed används de som fl exibel 

möblering på den nya stenlagda ytan nedanför kor-

trappan där de fl esta aktiviteterna numer äger rum. 

Golv 
Som ett komplement till koret belades aktivitetsytan 

nedanför kortrappan med nya kalkstensplattor. Här 

inramades platsen för nattvard och små mässor utan 

nivåskillnad. De nya plattorna är av mörkgrå kalksten 

med svart fris, för att samspela med den ursprungliga 

gångens golv av svarta och vita konststensplattor. Det 

ursprungliga golvet i mittgången frigörs nedanför kor-

trappan från matta och blir en del av aktivitetsytan i 

stället för att dela det tidigare trägolvet i två delar. 

För att omhänderta entrén från församlingshemmet 

lades även ett nytt stengolv i väster på vardera sidan 

om den ursprungliga klinkergången. De nya stengol-

ven möjliggjorde också golvvärme och större efter-

klang.

 

Bänkar
Nya bänkar som formmässigt tar tag i rummets nygo-

tiska vertikalitet ritades. Bänkkvarteren utgörs delvis 

av fl yttbara tvåpersonsbänkar för fl exibilitet närmast 

koret och längs sidogångarna. De korta bänkarna 

kan fl yttas av en person med en liten tralla. De be-

höver inte kopplas av brandsäkerhetsskäl och de har 

inte karmar som kan hindra närhet mellan personer 

t.ex. vid begravning. De nya bänkarna ska ge bättre 

komfort med sina hela ryggskivor och konstruktio-

nen behöver inga fotstöd, som skulle vara i vägen för 

städningen. 
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Kyrkorummet sett från öster. 

FÖRNYELSE AV KYRKORUM
Många förändringar har samlats till en medveten gestaltning i 

och med att förnyelsen av kyrkorummet invigdes den 2 sep-

tember 2012. En ny bänkinredning, nya paneler framför de 

nya värmekällorna, ombyggt golv samt konservatorsarbeten 

och förnyad el och belysning är delar av den nya helheten. 

Bänkarna är utförda som ett massivträsnickeri där strävan ef-

ter reducering av vikt lett till att ljuset spelar i ryggbrickorna. 

Vår målsättning är ett fungerande och helhetsverkande kyrko-

rum där det fi nns ett samspel mellan våra tillägg och kyrkans 

årsringar från ursprung och 1900-talets tre ombyggnader. 

Det har varit en utmaning att samarbeta med ett rum med 

brunbetsat innertak och grottlikt kor. Genom arbete med de 

nya tilläggen, visst återtagande av ursprungliga delar, upprust-

ning av måleri och genom färgsättning och belysning har rum-

met förädlats än en gång. Många ställningstaganden bygger på 

en process där olika experter bidragit ända in i byggskedet. 

Arkitekt Gustaf Wickmans 1890-talskyrka med Nyréns församlingshem från 

1980-talet.

Aktivitetsplatsen i västra långhuset har fått kalkstensgolv som samverkar med den 

ursprungliga gången. Här kan olika möblering ordnas med sektionerade bänkar.

VVS-KONSULT: Allmänna VVS-byrån AB, Göran och Björn 

Stålbom

KONSTRUKTÖR: Tyréns AB, Hans Lanevik

BRANDKONSULT: Prevecon AB, Tobias Rejnö och Johan 

Nordin

KONSERVERINGSPROGRAM: Konservator Misa Asp AB, Misa 

Asp, Hans-Peter Hedlund målerikonservering, Hans Peter 

Hedlund, Acta konstervering AB, Ann-Marie Christensson

GENERALENTREPRENÖR: Altia Bygg AB

SE BÄNKSNICKERI: Blekhems Egendom AB

SE MÅLERI: K Fredrikssons Måleri AB

SE KORORGEL: Grönlunds orgelbyggeri

SE KONSERVERING: Konservator Misa Asp AB, K A Jonsson 

kronrenovering AB
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Längdsektion genom kyrkan
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Allmänljus mot bänkkvarter och toppljus mot kör/orkester från pos. 1 och 2. Totalt 20 armaturer.

Mjukt ljus mot högt tak från pos. 1 och 2. Totalt 10 armaturer.

Ljus mot kor, altarring och altare från pos. 3 och 4. Totalt 12 armaturer.

Motljus mot absidtak från pos. 5. Totalt 9 armaturer.
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Ljus mot orkester/kör från pos. 1 och 2. Totalt 6 armaturer.
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Ljus mot apostlar, kronor, ambo, dopfunt, predikstol och orgel från pos 1-4 Totalt 24 armaturer.
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Paneler
I samband med att värmesystemet byggdes om 

byttes panelerna ut längs väggarna. Den ursprung-

liga krönlisten och 1920-talets väggfasta bänkar 

behölls. Nya konvektorer monterades bakom pane-

lerna. De nya panelerna gavs en utformning som 

sneglar på den ursprungliga pärlspåntpanelen. Vi 

ritade träluckor som traditionellt snickeri med en 

fri indelning av fasspånt. Mot kyrkans västvägg, där 

inga konvektorer behövdes, integrerades skåp.

Belysning
Takstolens tassar nyttjas som upplag för en ny lång 

kontaktskena. Spotlights på denna kan i framtiden 

lätt arrangeras om. Verksamhetsbelysning för läs-

ning och av aktörer kommer från strålkastarna. Vis-

inventarier och målningar i det rengjorda taket och 

på långhusväggarna belyses mjukt. Befi ntliga kronor 

och lampetter ska fortsättningsvis stå för miljöbe-

lysning med en lägre ljusstyrka. På så vis minskas 

bländning och rummet upplevs mer stämningsfullt.

Ytskikt och Inventarier 
Samtliga nya snickerier har platsmålats. Färgsätt-

ning och måleriteknik har studerats i samarbete 

med målare som brutit fram nyanser och gjort upp-

strykningsprover i kyrkorummet. Bänkarna är må-

lade med äggoljetempera och övriga snickerier med 

linoljefärgslasyr. Man möter en brunröd färgställning 

från väster och lämnar kyrkan med en grågrön färg-

ton på näthinnan. I samband med ombyggnaden 

rengjordes väggar och valv i koret samt taket i lång-

huset. Även kronor och predikstol har konserverats.

Ny belysning för verksamheten monterades på kontaktskenor som 

fi ck vila på taktassarna. 

Övre raden: Arkivbilder, kyrkorummet under 1930-tal, 1890-tal och 1950-tal

Nedre bild: De nya panelerna döljer konvektorer och elkanalisation.

Nedre bild: Detaljer av bänkar och färgsättning.

Kyrkorummet sett från väster. Bänkarna är fl yttbara. Återtagande av 

brun kulör tillsammans med ett nytt ljusspel i de lätta bänkryggarna. 

Tillverkningsritning för nya bänkar,

Ovan: Plan efter ombyggnaden Nedan: plan före ombyggnaden.


