MÖTEN VID MUREN
DOMKYRKOBERGET
Strängnäs Domkyrka med Domkyrkoberget skiljer sig från många av Sveriges andra
domkyrkomiljöer på flera sätt. Förutom en mycket välbevarad kulturmiljö, är ett av
de mest betydande särdragen att Domkyrkoberget är en övervägande grön och parklik
miljö. Sluttningen mot söder har hållits fri från byggnader och spår av odlingar och
gamla fruktträd syns fortfarande. Helgedomen har alltid legat på bergets krön där den
under lång tid omgivits av en kyrkomur. Muren markerar både ett respektfullt avstånd
och definierar det allra heligaste. Genom historien har tillkommande kyrkliga byggnader alltid placerats i anslutning till eller strax utanför denna mur.

NYA BYGGNADER
De nya byggnaderna finner sin plats vid muren. Genom att dela upp programytorna mellan befintliga och två nya byggnader, hålls skalan nere och funktionerna
placeras strategiskt på Domkyrkoberget. Genom föreslagen placering vill vi skapa en
stark länk mellan kyrkovärlden och den omgivande staden. En ny kontorsbyggnad
med stift, reception och centrallager förstärker Domkapitlet och stöttar gårdsplanen
och Lejonporten. Den blir en länk mellan gårdsplan och park, mellan uppe och nere.
Samlingslokal och parkcafé placeras i en separat paviljong invid den södra muren. Den
stödjer parklivet och kopplar direkt till Domkyrkan och kyrkporten. Parkcaféet blir
ett gränslöst rum utan skarpa gränser mellan ute och inne, kyrka och omvärld. Öppen
förskola och föreningslokaler förläggs i denna byggnad. Det är en social nod där alla
känner sig välkomna både utanför och innanför kyrkans värld. En plats som förenar.

PARKEN
Byggnaderna aktiverar parken som lockar med grönska, parkliv och kontemplation.
Parkcaféet blir en strategisk kontaktyta som bjuder in och skapar möten. Möten mellan såväl kyrkans personal, Strängnäsbor som långväga turister. Alla ska känna sig
välkomna till denna öppna lokal. Caféytan är ett rum både inne och ute. Med muren
i ryggen och sköna utblickar mot parken i sydväst, skapas ett optimalt mikroklimat.
Serveringen blir en plats för samtal, möten eller passiv beskådan av det intilliggande
parklivet. Barnen kan röra sig fritt mellan servering, samlingslokal och park. Parken
stärks och fylls med nytt levande innehåll. Odlingarna tas upp på nytt, vilket öppnar
för nya möjligheter. Köket kan odla lokalt, närboende kan bjudas in att ta upp odlingslotter, skola och kyrka kan använda odlingen i pedagogik och terapi. Lek och odling
blandas i en livgivande och stimulerande komposition.

SOCIAL NOD - i mötet mellan mur och park.
Byggnaderna tillsammans med mur och park skapar en
öppen mötesplats för hela Strängnäs.
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TRE KOMPONENTER
Vi ser muren och parken som särskilda kvalitéer och nyckelkomponenter i utvecklingen
av Domkyrkoberget. Parken som ett inbjudande och inkluderande grönt rum, samt
muren som ett orienterande element med starkt symbolvärde. I denna brytpunkt placeras ny arkitektur i form av två byggnader. En social nod och länk mellan kyrka och
omvärld, ute och inne, uppe och nere. Vi vill fortsätta utveckla Domkyrkoberget med
muren som utgångspunkt och rättesnöre. Detta kan utgöra en tydlig strategi att förhålla sig till nu och i framtiden. Även för byggnader och program som vi inte kan förutse i
dag. En metodik som respekterar Domkyrkan och håller ett respektavstånd, samtidigt

som de nya tilläggen ingår i ett sammanhang. Vi vill synliggöra muren, och minnet av
muren även på de platser där vi idag inte uppför byggnader. Muren är något som man
möter oavsett från vilket håll man närmar sig Domkyrkan samtidigt som olika funktioner skapas längs muren. I söder är den ett välkomnande och varmt ryggstöd, i norr
markerar den gräns mellan bostäder, parkering och kyrkopark och i öster stöttar den
en fantastik utsiktsplats.
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MUREN - som strategi för fortsatt utveckling.
Muren spelar en stöttande roll vid framtida utveckling av
Domkyrkoberget. Den blir ett rättesnöre för nya funktioner
och tillägg.

Månssons trädgård

Domherren

Mälaren
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Parkering Turistbussar
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PARKEN - ett välkomnande och inkluderande stadsrum.
Parken får nytt liv och bjuder in till vistelse under hela året.
På sommaren med trädgårdscafé, odling och klätterträd
och på vintern med julmarknad och snöänglar.
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Parkcaféet ute och inne!

i

Parkliv med lek!
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Odling förenar!

Långbänk i södersol!

Muren
Den befintliga muren bevaras i så stor utsträckning som möjligt samtidigt som den
återskapas och omfamnar Domkyrkoparken.
Sten som byggnadsmaterial har genom tiderna alltid flyttats och återanvänts. Så tänker vi
oss även här.

1 Ryggstöd i parken

2 Utsikten

Längs muren i söder skapas en långbänk som
vänder sig mot sol och parkliv. Platsen bjuder
in till möten och interaktion men lämnar även
plats för betraktande och kontemplation.

3 Avgränsning

Vid muren i sydöst skapas sittplatser med
härlig utsikt utöver Mälaren. Här kan även
infoskyltar om Domkyrkans historia placeras.

I norr formar muren en gräns mellan
Domkyrkoparken, närliggande parkering och
bostäder med uteplatser.
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Församlingens kontorslokaler
med vissa mindre mötesrum förläggs i Tryckeriet.
I Domkapitlet placeras ett antal mötesrum samt vissa lokaler
för vaktmästeriet.
I den nya kontorsbyggnaden
för stiftet finns även centrallagret på plan -2 som förbinds med
Domkyrkan genom en gång
under mark som ansluter 2 våningar under bondkoret.
I Domkyrkan görs två tillägg,
Bondkorets tidigare funktion som
ett publikt kapell återupprättas.
Kapellet har även funktionen
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1. Café
2. Köksdel
3. Mötesrum/Öppen förskola
3. WC
4. Kapprum
5. Cellkontor
6. Mötesrum
7. Projektrum
8. Centrallager
9. Verkstad
10. Personalpentry
11. Kungliga biblioteket
12. Undervisning konfirmander

kan delas av till två privata delar
där exempelvis brud och brudgum kan förbereda sig separat
med endast en vägg som skiljer
dem åt. Barnens gudstjänst placeras som en fristående volym i
martyrernas kapell.
De fristående tilläggen i Domkyrkan är alla reversibla.
Den medeltida gången mellan Roggeborgen och Övre
sakristian återskapas. Konfirmandernas samt musikernas lokaler
förläggs i Roggeborgen. Gången fyller inte bara syftet som en
fysisk koppling utan utgör också
en symbolisk sådan då den vid
exempelvis konfirmationer passeras av konfirmanderna.
13. Musikerkontor/notförvaring
14. Förvaring körkåpor
15. Körsal/Riksalen
16.Hängrum konfirmander
17. Barnens gudstjänst
18. Kapell/förberedelserum
19. Samlingssal
20. Reception
21. Backoffice
22. Reprocentral
23. Arbetsbord för vaktmästeri
24. Ny entré för Djäknegården
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