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Vision Strängnäs, domkyrkan och berget

Vart man än tit tar i Strängnäs domkyrka finns en punkt at t 
vila ögat på. En dörr at t öppna, en lucka at t fälla ut. En 
enkel stol eller en dold skatt. Här finns och syns alla tider 
på samma gång, genom kyrkans många århundraden av 
transformation. En långsam til lblivelse där utsida blivit t i l l 
insida, vägg blivit t i l l  pelare och rester av konstruktionen 
blivit en utsmyckning. Ef terlämningar har til låtits vara 
synliga, spår av tiden. Hela kyrkan är et t gigantiskt kollage 
som vit tnar om dets unika historia. 

I vår vision finns svaren på uppgif ten redan på 
domkyrkoberget. Med vårt förslag sträcker sig kyrkans 
myller av information ut och griper tag om hela berget, 
samtidigt som grunden läggs för en ny era på båda sidor 
om kyrkmuren.
Domkyrkan har allt id varit och kommer at t förbli noden 
på berget. Vi vill  där för inte skapa byggnader på inne på 
området som kan konkurrera med kyrkan, eller göra stora 
ingrepp i landskapet. Istället återinförs den mur som under 
medeltiden omgav domkyrkoberget, för at t förstärka kyrkans 
gestalt och landskapet som stadspark. 

Men, muren skall inte isolera Domkyrkoberget. Tvärtom 
skapar muren en tröskel, som både i fysisk och andlig 
bemärkelse slussar oss från den sekulära världen in i Guds 
rum. 
Muren ger något til l  båda sidor. Å ena sidan en tydlig 
markering för staden, å andra sidan en definition av hela 
domkyrkobergets rum.
Muren blir identitetsskapande och förstärker livet på berget, 
för stif tet, för församlingen och som destination för turister.

Muren fungerar även som ett samlande element, som 
förbinder de övriga angränsande byggnader. Här ligger 
husen förankrade i muren och sträcker sig ut i omgivningarna 
för at t sammanlänka stad med berg.
I landskapet mellan muren och kyrkan har stigarna i täckts 
av en stenbeläggning, som med avstamp i kyrkans golv 
fåt t fly ta ut längs stigarna. Beläggningen skapar naturliga 
platser och blir med sin tydliga, röda färg och karakteristiska 
mönster et t motiv som berättar om kyrkan, även långt 
utanför bergets gränser.

DOMKYRKOBERGET

Axonometri hämtad ur skriften ’Strängnäs domkyrka medelt dens byggnads-
historia’, av Bohrn, Curman och Tuulse.

HUS, MUR & BELÄGGNINGEN PERSPEKTIV ÖVER MÖTET MELLAN MÅNSSONS HUS, BENHUSET, STUREHUSET OCH DOMKAPITELHUSET LÅG MUR SOM SITTBÄNK
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Fotgängare, från tågstationen och Strängnäs stadskärna

Buss, avsättning framför Sturehuset, parkering vid Europaskolan

Personalparkering

Gästparkering

Sophämtning och varuleverans 

Väg för utryckningsfordon samt färdtjänst
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SITUATIONSPLAN  1:1000
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Reception
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Barnens rum

Används för andra 
händelser, 
mindre ceremonier. 
Ti l l  exempel 
morgonmässa

Redskapsskur

Används för andra 
händelser, 
mindre ceremonier. 
Ti l l  exempel 
morgonmässa

Förvar ing barn- och 
pedagogisk verk-
samhet.

Förvar ing musik.

Förråd och vakt-
mäster i

Närförråd &
förvar ing möbler

STUREHUSET

MÅNSSONS HUS

MÅNSSONS TRADGÅRD

A single wall severs, interrupts, opposes, and violently alters the scene 
in which it is placed. At the same time, the wall can blend with the setting 
through such things as the shadows cast on its surfaces by the leaves of 
nearby trees.

 

Tadao Ando

Buss, avsättning framför Sturehuset, parkering vid Europaskolan

Personalparkering
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PLAN ÖVER DOMKYRKOBERGET  1:400
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AXONOMETRI ÖVER NY VISION

PERSPEKTIV ÖVER MÅNSSONS HUS OCH ENTRÉN UPP TILL 
DOMKYRKOBERGET

MUREN 

Öppningar och portar i muren skapar naturliga pauser på linien, och skapar dialog mellan kyrkans rum och staden. Utifrån iscensätts kyrkans 
gestalt genom inramningen, och inifrån kan vi få blicka ut över Månssons trädgård, Strängnäs och havet. Muren kan även hålla på andra min-
dre händelser, små altare, hål att ställa ljuslyktor i, bli till en sittbänk eller gömma ett inbyggd redskapsskjul åt trädgårdsmästaren. 

Muren skall också kunna transformeras med tidens behov. Nya öppningar, ny tillbyggnader, eller andra programatiska funktioner som passar till 
tidens behov, i linje med den dynamik som karaktäriserat Domkyrkoberget i alla år.

STUREHUSET

MATERIAL

MÅNSSONS HUS och handelsträdgård
Månssons hus blir det öppna och inbjudande församlingshus som kyrkan saknar idag. I bottenplan ligger café, samlingsrum med plats för 
gäster till både de små och stora högtiderna. Denna byggnad ligger både i direkt anslutning till Sturehuset och domkyrkan. Fasaden som vet-
ter mot berget är inbyggd i muren och möter domkyrkoområdet med en mer nedtonad karaktär, medan resterande byggnad öppnas upp mot 
Månssons trädgård och allmänheten. Här går stora glaspartier från golv till tak, som alla kan öppnas en vacker dag och knyta samman ute- och 
innemiljö. I den sydvända trädgården kan man njuta av solen på trapporna, dofta , smaka och skörda av det som odlas. Cafét kan använda sig 
av odlingsytor, barngrupper kan lära sig om grödors väg från jord till bord och bodarna kan användas som gårdsbutik eller till redskap för går-
dens underhåll. Månssons hus- och trädgård relaterar även till det område med kolonilotter i söder, och förbinder kvarteren ytterligare.

På övervåningen, i det fantastiska rummet under de fem meter höga takbjälkarna ligger den del av det medeltida bibliotek som idag finns i 
domkyrkan. Här kan de skyddas från ljus, samtidigt som ytterligare bokvolymer kan flytta in när den hyrda ytan i Roggeborgen minskar. 
Även undervisning, kursverksamhet eller andra fördjupande aktiviteter kan föregå här. På övervåningen finns även plats för övernattande, de 
rum som försvinner när Sturehuset byggs.
Alla gäster som kommer från kyrkan passerar entrévåningen, där det finns plats för tillfälliga utställningar, rum för barnlek och ytterligare ytor 
anpassade för de små.

Månssons hus är en naturlig träffpunkt med en planlösning som tillåter flertalet variationer och möjligheter som förenar Strängnäs invånare.
Exempel på ytterligare program som kan föregå i Månssons hus:

- avkoppling
- mission
- diakoni (kristen tjänst)
- rekreation
- stillhet 
- utkiksplats
- barnhörna; sagoberättelse, dockteater, filosofiklubb, poesifabrik, bokcirkel,      
babycafé, barnvagnsblues, babyrytmik, barnsång, läxläsning, konsthörna, filmvisning, drömverkstad, yoga
- kyrkkafé
- språkkafé
- tillfälliga händelser, t.ex loppis /auktion, bokutgivning, hantverksmarknad

Sturehuset är Domkyrkobergets gemensamma entré, som ligger längs Sturegatan i linje med Tryckerihuset och Domkapitelhuset. Hit ankom-
mer turistbussar eller andra större sällskap, som blir avsatta på parkeringsplanen i anslutning till gatan. Sedan kan de enkelt slussas de vidare 
genom de många in- och utgångarna till domkyrkan. I Sturehusets bottenvåning ligger reception med tillhörande kontor, kapprum, förvaring och 
toaletter. På övervåningen ligger kompletterande mötesrum och arbetsplatser till Tryckerihuset och Domkapitelhuset, så att stiftets verksam-
hetslokaler även i fortsättningen hålls samlade.
I samband med att Sturehuset byggs rivs den existerande lilla byggnad för övernattande, vars utrymmen så flyttar över i Månssons hus.

Djäknegårdens nya entrébyggnad ligger i förlängningen av gården, likt en solid extruderad ut ur en relief på kortsidans fasad. Likaså denna 
byggnad är kopplad till muren, och bidrager så även till att Djäknegården kopplas tillbaka till ursprunglig historia.

DJÄKNEGÅRDENS ENTRÉ (ift. lokal / funktionsprogram)

MARKBELÄGGNING
Markbeläggningen blir det röda golvet som förenar Domkyrkoberget; kyrkan med muren och vidare mot 
vägen ut i staden. Likt en orientalisk matta rullas beläggningen ut med dess varma toner, och skapar förbindelser och mötesplatser.  Underla-
get blir jämnare i jämförelse med dagens grus, och bidrar till ökad tillgänglighet runtom på berget.
Den omgivande naturen bevaras som den är idag, med sina gröna kullar, gamla gravar och vackra träd.

Denna röda, karakteristiska beläggning kan även potentiellt vävas in i framtida uppdateringar av 
infrastrukturen i Strängnäs, och på så sätt skapas en naturlig igenkänning och vägledning fram till kyrkan.

Materialvalen bygger på ett koncept inspirerat från domkyrkan, där den stora, fasta och bärande konstruktionen är i sten eller betong, de in-
byggda delarna så som t.ex skärmar, garderober och bokhyllor är i trä och det lösa möblemanget är mestadels i trä eller metall. Den sistnämn-
da kan också variera beroende på inner/yttermiljö, skala och mängd.  

Husens bärande konstruktion, samt muren tillverkas i infärgad betong, i en mängd röda nyanser.
Invändigt byggs skiljeväggar och inbyggda möbler i trä, och får gärna målas i färger som harmoniserar med områdets färgpalett. 
Möbler är i trä och stål. Textilier och mattor används för att avskärma, få bukt med akustik och uppvärmning i t.ex de stora kyrkorummen. Här 
ser vi stora möjligheter till samarbete med lokala konstnärer. 
Taken består av tombakplattor som patinerar vackert och ger byggnaderna karaktär.
Markbeläggningen består mestadels av rött tegel i olika former, men kan även innehålla inslag av röda stenar eller infärgad betong.

Med dessa genomtänkta materialval och byggnadernas relativt enkla konstruktion ser vi att projektet är genomförbart sett till ekonomi och tid-
plan.

REFERENSBILDER TILL MATERIAL OCH MÖBLER

MÅNSSONS HUS ÖVERVÅNING  PLAN 1:400

STUREHUSET   ENTRÉPLAN 1:400

ELEVATION FRÅN STUREGATAN 1:400

MÅNSSONS HUS  SEKTION  1:400

STUREHUSET  SEKTION  1:400


