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MÖTEN VID MUREN

I vårt bearbetade förslag har vi svarat mot det förändrade och reducerade programmet. Juryns 
synpunkter, kompletterande platsbesök och fortsatt skissverkstad har gett nya insikter och 
förståelse. Med ”Möten vid muren” är vår ambition att skapa ett balanserat och ändamålsenligt 
förslag som stärker Domkyrkoberget som mötesplats utan att förvanska eller förminska de 
kulturhistoriska värdena. Samtidigt vill vi att de nya tilläggen adderar arkitektoniska kvalitéer. 
Tydlig och ärlig arkitektur som uttrycker de funktioner som programmet önskar. En mjuk ton 
som stärker helheten.

Västra Noden
Forum blir en öppen och samlande byggnad med många funktioner. Dess placering, form och 
gestaltning svarar mot uppgiften att skapa en stark nod som på bästa sätt tar tillvara på den 
potential som platsen hyser. Den blir en naturlig länk för de flöden och rörelser vi ser på platsen 
idag. Den fångar uppmärksamheten från människor som rör sig mot Lejonporten, kyrkobesökare 
som kliver ut ur kyrkporten eller vardagslivets flöden genom Månssons trädgård. Byggnaden 
välkomnar besökaren med sitt öppna uttryck samtidigt som dess proportioner och formspråk 
både underordnar sig och knyter an till den befintliga bebyggelsen på Domkyrkoberget.
I nivå med Domkyrkoplan ligger besökscentrum med café, utställning och turistshop. Här 
börjar eller slutar turister sitt besök på Domkyrkoberget. Det blir också en länk mellan 
turist och lokalsamhälle, kyrkan och staden, uppe och nere. Entré och foajé annonseras mot 
Domkyrkoplan och Lejonporten. Terrassen ger en skyddad och solig uteservering med en ny 
koppling till Domkyrkan genom muren. En trappa ger en fin koppling till trädgården nedanför.
Genom att placera caféterrassen uppe och samlingssalen nere kan olika aktiviteter pågå parallellt 
med varandra, samlingssalen ges viss avskildhet och kan spilla ut i trädgården. Dop, bröllop eller 
begravning kan ske oberoende av caféet och livet på terrassen. För att ytterligare stärka och 
nyttja potentialen i Månssons trädgård, föreslår vi en ny parkpaviljong med flera funktioner. 
En enkel träbyggnad med minimal störning eller schakt i kulturlager. Den kan hysa öppen 
förskola, aktiviteter eller föreningsliv. Den kan stötta parklivet, lek eller odlingsverksamhet 
och aktiverar en varm och solig del av parken. Den frigör även Domkyrkobodarna som kontor 
till församlingen. Från källarplan i Forum finns möjlighet till en fysisk koppling till bondkoret i 
Domkyrkan.

Östra Noden
I en första etapp föreslår vi att bygga om källarplanet i Djäknegården till café, kapprum och 
toaletter, samt skapa en förbättrad och tillgänglig koppling mot Roggeborgen. Med denna 
relativt diskreta och kostnadseffektiva åtgärd nås ett antal kvalitéer och fördelar. En tydlig 
och annonserande café/foajé som välkomnar besökare från Storgatan och parkeringen samt 
knyter den Östra noden närmare staden. En trevligare lösning på utrymning som frilägger 
Djäknegårdens fina fasad från brandtrappan. Kombinationen hiss, modellerad höjdsättning och 
utformning av mark ger en tillgänglig och vänlig koppling mot Roggeborgen samt lösning på last/
lossning. Cafét ges plats för uteservering när fasaden öppnas upp. Detta ger en levande och aktiv 
fasad som annonserar platsen mot staden och torget i norr. aféet kan även rymma funktioner 
som reception, butik eller kommunikationsytor för Kungliga biblioteket och Roggeborgen. 
Som en framtida etapp kan Djäknegården kopplas samman med Roggeborgens källarplan med 
gemensam entré och foajé i suterräng. Detta ger en fysisk länk mellan byggnaderna med ett 
diskret och lågmält uttryck som inte stör mötet med Domkyrkan. Caféet i Djäknegården blir 
då kvar på samma plats. 
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1. Västra & Östra Noden
2. Domkyrkobodarna & 
Parkpaviljongen
3. Foajé och förbindelsegång 
Djäknegården - Roggeborgen

FLÖDEN
Människors rörelse över 
Domkrykoberget fångas upp 
av noderna. Västra Noden och
Parkpaviljongen aktiverar 
Månsons trädgård.

SIKTLINJER
Visuella samband och 
målpunkter skapas och
förstärks. Entréer, portar, 
öppningar i muren,
trappor och fasaduttryck 
svarar mot detta.
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Domkyrkobodarna
När paviljongen i Månssons trädgård står färdig kan 
Domkyrkobodarna byggas om till kontor och möteslokaler för 
församlingen. Fönster och dörrpartier öppnas och släpper in ljus 
från olika väderstreck. Pausutrymmet ger uteplatser i söderläge v  
för ökad öppenhet och trivsel. Här kan arbetsplatserna nås även 
när aktiviteter i kyrkan pågår och är lätta att hitta till för besökaren. 
Arbetsplatserna ligger centralt placerade i den Västra noden med 
nära koppling till både stiftets abetsplatser och Domkyrkan.

Innanför muren
Innanför muren görs en rad diskreta tillägg och ändringar. 
Framför Domkyrkan skapas en öppen och kommunicerade yta 

med släta hällar i grus. Här korsas alla flöden och man erbjuds 
visuella kopplingar. Bänkar i goda sol- och skugglägen stärker 
platsen som mötesplats. Längs kyrkans sydfasad ordnas bänkar 
och sittplatser i söderläge med fina utblickar mot Mälaren.I norr 
återställs muren vilket tydliggör läsbarheten av den historiska 
funktionen och markerar Domkyrkobergets dignitet. Den kopplar 
samman Porten i Kyrkogatan samt Roggeborgen och ger platsen 
ett tydligare sammanhang. Justerad markbeläggning ger säkra 
och funktionella leveranser till Roggeborgen.

Utvändiga material
Vi har valt att använda Domkyrkobergets palett av material och 
grönska i vår arkitektur och landskap. Mjuka penseldrag som 

understryker den unika och parklika karaktären. Gångvägar och 
vistelseytor består av grus, naturstenshällar, kullersten och klippt 
gräs. Innanför muren tror vi på klippta gräsytor och utanför sår 
vi blommande ängsytor. Gamla karaktärsfulla träd respekteras 
i höjdsättning och markbehandling. Träd och buskar väljs med 
omsorg och kopplar i första hand till nuvarande växtmaterial. 
Månssons trädgård väcks till liv med förnyade bestånd av fruktträd, 
odlingsytor och lekmiljöer. Justerad höjdsättning och anpassad 
tillgänglighet görs försiktigt med enkla stengärdesgårdar och 
gångar av stenmjöl. Med verktygsförråd, vattenslang och 
stöttande aktiviteter, ges plats för trädgårdsliv och kreativitet.
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2. DOMKYRKOTERRASSEN

ELEVATION C-C (1:200)

1. Reception/Postsortering
2. Förberedelse Café
3. Mathiss
4. Entré
5. Möte 6p
6. Möte 20p
7. Möte 10p
8. Kafé/Utställning
9. Försäljning Kafé
10. Vattenspegel med ljusinsläpp
11. Hängrum
12. Diakoni
13. Notförvaring
14. Körövning
15. RWC
16. Förråd
17. Förråd Kök
18. Disk
19. Omklädning Kök
20. Städ Kök
21. Skrivplats

22. Sop Kök
23. Kök
24. Sop
25. Repro / Provtryck
26. Vaktmästeri
27. Personalmatsal
28. Samlingssal
29. Förråd stolar
30. Garderob
31. Städ
32. Omklädning
33. Grovtvätt
34. Teknik
35. Verkstad / Förråd
36. Centrallager
37. Möjlig koppling till Bondkoret
38. Kapell
39. Förberedelserum
40. Västra vapenhuset / Entré
41. Studierum / Pedagogisk verksamhet
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1. Västra vapenhuset / Entré
2. Kistmottaging / Grovkök blommor 
3. Förberedelserum
4. Omklädning kyrkvärdar
5. RWC
6. Kapell
7. Studierum / Pedagogisk verksamhet
8. Dopkor
9. Barnens kor
10. Södra vapenhuset / Närlager

11. Norra vapenhuset / Närlager
12. Musikerkontor
13. Pentry omklädning kör
14. Omklädning kör
15. Förvaring körkåpor
16. Övre sakristian
17. Bälgkammaren / Fintvätt
18. Orgelläktaren
19. Tillfällig utställningsyta

INREDNING DOMKYRKAN

Inredningen i domkyrkan upplevs idag 
osammanhängande och formstark 
med olika färger och material som tar 
uppmärksamhet från domkyrkorummet.

Vi föreslår att man tar ett helhetsgrepp 
där inredningen får ett mer avskalat 
uttryck. Snickeriarbeten utförs med 
plana ytor där möbler råder över 
föremålen. Inredningen får en enhetlig, 
grön färgsättning i samma ton som de 
befintliga stolarna. 

A. UTSTÄLLNINGSMONTRAR

G. PSALMBÖCKER H. HÅLLARE KOLLEKTHÅVARE. FÖRVARINGSBOXAR MED HJUL 
FÖR STOLAR OCH NÄRFÖRRÅD

F. NYA FRONTER TILL ARKIVSKÅP

B. RECEPTIONSDISK D. INFOSKYLTARC. BROSCHYRSTÄLL
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1. Kafé / Reception
2. Garderob
3. RWC
4. Kök
5. Sop kök
6. Omklädning kök

7. Samlingssal
8. Foajé
9. Lounge
10. Möte
11. Etapp 3, koppling till 
     Roggeborgen

Etapp 3
I en framtida etapp förbinds Djäknegården med 
Roggeborgen genom en byggnad i soutterräng med 
ny foajé och entré mot torget. Cafét behåller sitt läge i 
Djäknegården.

Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap Kulturmiljölagen
Kyrkans monumentala uppbyggnad med konstnärliga och historiska kvaliteter, 
tillhör ett omistligt kulturarv och hela kyrkan och dess inventarier bör hanteras 
med största varsamhet. De förändringar vi föreslår inkräktar inte på vare sig det 
medeltida murverket eller på de kulturhistoriska inventarierna, istället är våra 
tillägg koncentrerade till ytor som redan har förvanskats under modern tid eller 
utformade som reversibel lös inredning. Genom att inte placera arbetsplatserna 
i kyrkan undviker vi de omfattande ingrepp som tex installationen av ett nytt 
ventilationssystem skulle omfatta.
Kyrkorummet: Idag påverkas helhetsbilden av kyrkans historiska interiör negativt av 
en rörig miljö där förvaring, skyltning, lösa möbler och andra mindre ingrepp spretar 
i kulör, material och kvalité. Vi vill ta ett helhetsgrepp på denna problematik och 
etablera ett konsekvent koncept för utformningen av lös möblering som med en 
neutral och sober design flyttar fokus till den historiska miljön.
Västra vapenhuset: Huvudentrén befrias från butiksfunktionen som omlokaliseras 
till Forum vilket blir en positiv förändring. Den idag spretande inredningen byts ut 
till en ny sammanhållen design med bla en tillgänglig receptionsdisk.
Bondkoret & Ceciliasalen: Det nya kapellet placeras i den vackra Ceciliasalen som 
återfår sin ursprungliga funktion som kor. Salen kan nås via en neutral ingång då 
andra aktiviteter pågår i kyrkan via en ny hiss och trappa. I markplan placeras rum 
för kistmottagning och blomhantering, här kan arbetet med kistan hanteras diskret 
med direktkoppling till både kyrkorummet och den sekundera entrén. Här finns även 
förberedelserum för brudpar m.fl., med möjlighet att dela rummet i två avdelningar. 
I samband med detta rivs den sentida inredningen, meden det medeltida murverket 
lämnas opåverkat. Åtgärderna är reversibla.
Övre sakristian & Bälgkammaren: I dessa rums gör inga ingrepp förutom ändring av 
lös möblering eftersom rummen omges av medeltida murverk. I rummen förläggs 
verksamhet som inte behöver vara tillgänglig såsom textilförvaring och sakristia.
Nedre sakristian: Omklädning för kör, förvaring av körkåpor och musikerkontor 
samlas här i en enhet i anslutning till koret där kören oftast framträder. Befintlig 
sentida inredning byts ut. 
Barnens kor: Användas för barngudstjänst likt idag, men kompletteras med 
fristående reversibla glaspartier som ger akustisk avskärmning.
Bibliotekskoret: Används som studierum och pedagogisk verksamhet. Biblioteket 
och hyllinredningen från 1910 flyttas till Roggeborgen enligt KB-utredningens 
rekommendation

Fornlämningar och fornfynd enligt 2 kap Kulturmiljölagen
Domkyrkoberget: Inga förändringar som kräver omfattande markarbeten 
görs inom området som omfattas av Kyrkligt kulturminne (enl 4 kap KML) och 
fornlämningsområde (enl 2 kap KML).
Nybygganden placeras i sin helhet inom området som omfattas med Q i 
detaljplanen. Här har vi begränsat markarbetena till att omfatta byggnadens 
fotavtryck som dels grävs ut med en källarvåning. De nödvändiga arkeologiska 
utgrävningarna kan därmed utföras inom en begränsad yta. 
Genom att det nya caféet och loungen i den Östra noden i skede 1 placeras i 
Djäknegårdens bottenvåningen undviks markarbeten inom fornlämningsområdet 

Statliga och enskilda byggnadsminnen
Inga byggnader som klassas som statliga eller enskilda byggnadsminnen påverkas. 
Roggeborgen: Genom att det nya caféet och loungen i den Östra noden i skede 
1 placeras i Djäknegårdens bottenvåningen undviks på Roggeborgens befintliga 
fasader.
Tryckerihuset och Domkapitelhuset: Inga förändringar föreslås, utformas enligt 
tävlingsprogrammet. 
Domkyrkbodarna: Byggs om till kontor vilket påverkar byggnadernas interiör, men 
endast i ringa grad dess exteriör. 
Djäknegården: Omfattas av Q i detaljplanen. I sockelvåningen öppnas nya 
fönsterpartier upp och inredningen ändras till café, lounge och reception. De 
nya glaspartierna underordnas byggnadens befintliga fönster i proportion och 
symmetri. Den nya exteriöra nödutrymningen som idag förvanskar byggnadens 
karaktär ersätts med en interiör trappa. Eftersom ingen tillbyggnad föreslås sparas 
byggnadens fasader från ingrepp och helhetsbilden blir en positiv förändring där 
bygganden rensas från sentida tillägg och öppnas upp mot Storgatan och torget. 
Vaktmästarbostaden: Omfattas av Q i detaljplanen. Flyttas till ny placering längre 
söderut längs Sturegatan.

Skydd av riksintresse för kulturmiljövård enligt Miljöbalken  
Kyrkberget i Strängnäs beskrivs som ett karaktärsområde inom riksintresset i 
kommunens Stadsbyggnads- och kulturmiljövårdsprogram 2012. Vi har utformat 
nybyggnaden så att den till volym, placering, utformning och material anpassas efter 
tomtens förutsättningar.
Den föreslagna nybyggnaden har placerats på den sydvästra delen av tomten för 
att inte skymma siktlinjerna till domkyrkan söderifrån eller påverka utsikten från 
domkyrkoplan och konkurrera med domkyrkan. Byggnaden är indelad i två volymer 
för att minska dess skala mot Sturegatan i väster och Månsson trädgård i söder. Från 
norr underordnar den sig tydligt Tryckerihuset och Domkapitelhuset då den är en 
våning lägre och utformas med ett lågt lutande kuverttak medan sockelvåningens 
tak ter sig som en förlängning av marken. Byggnadens material och tektonik hämtar 
inspiration från de befintliga byggnaderna på Kyrkberget; sockelvåningen utformas 
med en massiv murkaraktär i tegel medan den indragna paviljongbyggnaden 
utformas med kraftfulla tegelpelare i fasad som för tankarna till kyrkans tektonik 
och tegelpilastrar. Kuverttaket återfinns på Benhuset och delar av Domkyrkan. 
Entrén flankeras av två runda blinderingar som en blinkning till Domkyrkans entré. 
Bygganden är uppglasad för att välkomna besökaren av Domkyrkoberget till entré, 
reception, utställning och samlingssal. En fris med putsade ornament markerar 
sockelbyggnadens takfot likt Domkyrkans och Domkapitelhusets vitputsade 
blinderingar.
I den östra delen av Månssons Trädgård placeras en reversibel parkpaviljong i 
rödmålat trä längs gränsen till den Gamla Biskopsgården i samma linje som ett slutet 
plank och en mindre byggnad tidigare var placerade. Byggnaden står på pelare och 
kräver ringa markarbeten. Dess formspråk och kulör kopplar till Lyktan i öster och 
förrådsbodarna på andra sidan Månssons trädgård i väster.
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