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INRE OCH YTTRE TRÄDGÅRDEN
Domkyrkan av idag upplevs som extremt praktfull och 
kommer troligen att upplevas så även i framtiden. Genom 
åren har administrationen och platsen kring domkyrkan 
förändrats vilket ställer krav på de åtgärder som är 
beskrivna i programmet. Historiskt skulle man kunna dela 
in domkyrkoberget i två delar; en innanför den medeltida 
muren och en utanför. Innanför den medeltida muren ligger 
det vi kallar den inre trädgården. Mellan denna och vägen 
runt Kyrkoberget ligger den yttre trädgården. Poängen med 
att namnge och att formge dessa är att betona ritualen av 
att besöka kyrkoområdet. Den inre trädgården präglas av 
Domkyrkans närhet och av möten med andra människor. 
I den yttre trädgården ligger många av de historiska 
byggnaderna och trädgårdar av olika karaktär. De södra har 
mest kvalitet med solbelysta grönytor. Den yttre trädgården 
blir en mellanzon, dit man kan dra sig undan och vara 
ensam. Utanför den yttre trädgården ligger staden.

MUREN KRING DOMKYRKOBERGET 
Idag präglas Domkyrkoberget av otydliga gränser. Gräsytorna 
rinner ofta ut i ytor vars användning och ägande är 
otydliga. Dessförinnan definierade kyrkomuren det som 
var Domkyrkoberget med alla byggnader som dockade 
på kyrkomuren. Förutom de på den tiden rent praktiska 
fördelarna blev även själva inträdandet till området tydligt. Vårt 
förslag bygger på att koncentrera all bebyggelse och de flesta 
aktiviteter till det som ursprungligen var Domkyrkobergets 
muromslutna område. Murens historiska dragning tas upp 
i den nya byggnaden som en allusion till historien. Den nya 
entrébyggnaden föreslås att ligga inom detta område och 
skapar en tillgänglig förbindelse mellan Lejonporten och 
Korsporten.

PORTARNA
I takt med att Strängnäs profana centrum har flyttats från 
Stortorget till det nya centrum, har Korsportens betydelse 
kommit att minskas och genom 1800-talets parkutvidgningar 
står Korsporten som ett lösryckt objekt i en park. Lejonporten 
är idag däremot väl definierad och den självklara huvudentrén. 
För att skapa en tydlig och funktionell entré från norr måste 
Korsporten sättas i ett nytt och relevant sammanhang. 
Vi föreslår en ny plats framför Korsporten som vi kallar 
Korsplatsen. Denna blir en kompletterande entréplats 
som är tillgänglig för fordon och har en hissförbindelse till 
Domkyrkans nivå genom den nya entrébyggnaden. Vi tycker 
att det är viktigt att man går genom portarna då de markerar 
domkyrkans gräns och själva inträdandet till området.

MÖTEN
Målet att låta ”kyrkbacken åter bli en plats som rymmer 
hela livet” och att ”kyrkan blir en plats för människor och 
möten” kan nås genom ett samspel av form och arkitektur 
samt att organisera drivkrafter som föreningsliv, nätverk 
och andra former av organisationer som skapar möten 
på Domkyrkoberget. En förutsättning för det mänskliga 
mötet är närhet och trygghet och valet av plats för den 
nya byggnaden stödjer detta. Dels genom att skapa 
närhet och intensitet på Domkyrkoberget och därigenom 
förutsättningar för möten; dels genom att den norra delen 
av berget idag är mest otydlig och har minst kvaliteter och 
blir nu tryggare och dels genom att här kan en ny byggnad 
stärka platserna vid Korsporten och Lejonporten.
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PRINCIPER FÖR PROGRAMMET
Domkyrkobergets har många hus med skilda innehåll och 
är svåra att få överblick över. Administrationen har nu en 
storlek som vuxit sig bortom husen storlekar. Vi föreslår 
vissa styrande principer för fördelning av programinnehållet. 
Styrande principer för programmet:
Programdelarna som kan skapa flöden och liv förläggs på 
de platser där Domkyrkoberget mest har nytta av dem. 
De befintliga husen får tematiska innehåll för att öka 
orienterbarheten.  De program som genererar mycket 
aktivitet som Barnens och ungdomens hus samt Mötets hus 
läggs vid lejonplatsen. Kansliets lokaler vänder sig med sina 
gemensamma ytor mot själva domkyrkan.

DOMKYRKAN
Domkyrkorummet med sin storslagenhet och avsaknad av 
direkt pragmatisk nytta är den stora tillgången. Därför finns 
det ett element av självdestruktion i nyttotänk och försök 
att effektivisera Domkyrkans utrymmen. Kyrkorummet är 
och förblir den stora attraktionen på alla plan. Att bespara 
Domkyrkan olika nya åtgärder kan vara den långsiktigt 
mest hållbara investeringen. Domkyrkobiblioteket flyttas 
till Roggeborgen så att Bibliotekkoret blir tillgängligt för 
tex sångsamlingar. Bondekoret kan tjäna som exempel på 
vilka kulturvärden som går förlorade när man passar in nya 
funktioner i ett kapell. Med tanke på att omfattande ändringar 
redan har gjorts här föreslår vi att all barnverksamhet kopplad 
till gudstjänstlivet inryms här.
Genom att koppla en servicekorridor under mark frigör man 
kyrkorummet från det mesta förvaringsbehovet. Vi föreslår det 
norra vapenhuset som platsen för en hiss som kopplas sig ned 
till korridoren.

BEFINTLIGA HUS
Paradoxen är att ju mer programfunktioner man effektivt 
lyckas inrymma i de existerande husen, desto mindre intensitet 
(då de är utspridda) och desto mindre flexibilitet (då de är 
förändringströga på grund av skyddsvärdet) skapar man; 
alltså motsatsen till programmets intentioner. Hur skall då det 
befintliga husbeståndet – fullt av både charm och restriktioner 
– bäst användas. Varje hus är värd en tävling i sig. Vi föreslår 
att de olika husen får en tematisk inriktning, Tryckerihuset 
blir Mötets hus och Dom kapitelhuset blir Barnens och 
Ungdomens Hus, båda utåtriktade verksamheter som ger 
liv åt Lejonplatsen. Roggeborgen blir Bokens hus, dit även 
domkyrkobiblioteket flyttas. Det överytor som skapas kan ses 
som framtida flexibilitet eller ytor för extern uthyrning inom 
husets tema (tex externa föreningslokaler i Mötets Hus).

NY ENTRÉBYGGNAD
Det huvudsakliga utrymmet i den nya entrébyggnaden är 
ett stort södervänt rum som vetter mot Domkyrkan. Detta 
rum är lättillgängligt från Lejonplatsen och Korsplatsen och 
ligger symboliskt mellan Domkyrkan och de organisationer 
(stiftet och församlingen) som arbetar och stödjer 
Strängnäsborna. Kansliet ryms i de flexibla husdelar som 
ligger längs den medeltida muren, där kontor och arbetsrum 
ligger enkelsidigt med kommunikation och mötesrum 
mot söder. Bottenvåningen rymmer huvudsakligen de 
utrymmen som är tillgängliga för allmänheten och de 
övre planen tillhör kansliet. Hur mycket man önskar att 
integrera kansliet med de offentliga delarna (den vertikala 
öppenheten och kommunikationen) kan vara föremål för 
diskussion. Vi tror att området som helhet mår bäst av att 
man arbetar inom befintlig materialpalett. Därför föreslår 
vi återanvänt tegel i fasad. Golv och markytor i kalksten, 
helst genom öppnande av Strängnäs kalkstensbrott. De två 
gravar som ligger vid Korsporten föreslås att flyttas om det 
är möjligt. Om det inte är möjligt så kan de överbyggas och 
dessa förblir tillgängliga.
Den nya entrébyggnaden rymmer 2850 kvm BTA.
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PERSPEKTIV LEJONPORTEN

PERSPEKTIV KORSPORTEN

Kyrkomiljöer präglas av ibland 1000-åriga 
processer av överlagringar, med ett resultat 
som blir som ett papper som har skrivits 
över med nya texter, gång på gång. Vi föreslår 
att använda återanvänt tegel för att även i 
den nya byggnaden nå en mångtydighet på 
meterialnivån.

Torrmur under de byggnadskroppar som 
ligger ovan känsliga kulturlager. Dessa 
byggnader grundläggs med friktinspålade 
stålpelare för minimal påverkan. Bef 
gravar flyttas alternativa kan göras 
tillgängliga med access från sidan. 
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