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Primstav
Att addera ett samtida lager knyter kyrkan närmare dagens människa, 
samhälle och andlighet, samt stärker dess position som nav. Vi har 
därför valt att skapa en serie fortsättningar och transformationer av 
kyrkan och berget. Genom en tillbyggnad till kyrkan, en nybyggnation, 
två platser och en serie ingrepp i den historiska byggnadsmassan 
aktualiserar vi detta tidlösa montage. Detta för att aktivera och 
optimera kyrkokroppen och Domkyrkoberget som rum för vardagliga, 
andliga och sociala sammankomster enligt vår tids förutsättningar. 

Stiftets, församlingens och allmänhetens nav
Strängnäs domkyrka är, och har varit traktens symbolbyggnad ända 
sedan dess tillblivelse. Kyrkan tronar vid Mälarens kant, på höjden 
av Domkyrkoberget. Den är idag det andliga, sociala och symboliska 
navet, för en vid region, ett lokalsamhälle och Domkyrkoförsamlingen 
Strängnäs med Aspö. Istället för att placera en konkurrerande 
symbolbyggnad vid sidan av domkyrkan, transformerar och 
moderniserar vi delar av kyrkan för att ta kyrkan som nav in i en ny tid.

Domkyrkans västtorn är ett ständigt närvarande riktmärke i stadsbilden, 
var man än befinner sig i Strängnäs skapar det en gemensam fast punkt. 
På längre håll är det frilagt mot himlen och kommunicerar med resande 
och omgivande kyrktorn, och i förlängningen hela stiftet. 

I tornets topp utvecklar vi historien om den successivt påbyggda 
tornmuren, och tornhuvens växlande utformningar, genom att mura 
vidare på muren och på så vis skapa en ny huv, med utkiksplatå och en 
tornsal. Det existerande murverket smalnar stegvis av mot toppen, och 
i den nya delen arbetar vi med ett murverk som uttrycker lätthet och 
skörhet. En slits i den nya muren öppnar upp en vy över omgivningarna, 
innan murverket tunnas ut runt den klimatiserade salen, och lättar mot 
himlen. Toppen av Carl Hårlemans tornhuv plockas ned och placeras 
vid Strängnäs nya Resecentrum för att koppla kyrkan till stråket mellan 
staden och stationen. 

En spiraltrappa tillgängliggör tornets innanmäte som en upplevelseaxel. 
Här möter man tillfälliga och permanenta utställningar, 
bibliotektsverksamhet med läsesal och klockverket. Moderna 
verksamheter inramas av tornets rika textur, resultatet av århundradens 
succesiva om- och påbyggningar. 

I tornets bas placeras entrén för församlingen, stiftet och besökande 
till själva kyrkan och berget. Vi öppnar upp mellan Västra vapenhuset, 
Bondkoret, Bibliotekskoret och den nya Kanslibyggnaden. Som del av 
entrésituationen etableras en beläggning, baserad på kyrkans koppartak, 
som förlänger den nya Domkyrkoplatsen in i kyrkobyggnaden. Runt 
platsen samlas kyrkans verksamheter och besökare i en tät gemenskap.

Den nya tornhuven, upplevelseaxeln, entrésituationen och 
Domkyrkoplatsen häftar sig på det välbesökta stråket längs 
Gyllenhjelmsgatan och förlänger detta in i kyrkan och vidare upp i 
tornets ryggrad.

Strängnäs domkyrkas kulturhistoriska värden transformeras varsamt, 
genom att bygga vidare på deras grundläggande premiss; kyrkans 
och Domkyrkobergets föränderliga natur. Strängnästraktens 
givna landmärke, domkyrkan, förblir stiftets, församlingens och 
allmänhetens nav, och moderniseras genom en omorganisation i 
harmoni med samtidens kyrka och samhälle. Områdets verksamheter 
samlas på platsen och kring Domkyrkobyggnaden, med tornet som 
given mittpunkt.

De nya ingreppen utvidgar Domkyrkobergets befintliga materialpalett; 
tegel i varierande murförband och rödtoner, och de karakteristiskt 
mönstrade koppartaken. Ingreppen markerar sig tydligt i form av 
additioner som nyttjar sig av precisionen i moderna murverk och dess 
plastiska elasticitet, dess möjlighet att förmedla både tyngd och lätthet, 
massa och transparens. De öppningar som tas upp i existerande murar 
artikuleras genom nytolkningar av valvbågen.

Kyrkans föränderliga natur
Kyrkan som institution är under kontinuerlig transformation. 
Den balanserar mellan tidlösa värden och samtida engagemang. 
Domkyrkoberget och dess kyrka har under åren speglat samhällets 
utveckling och stora skiften, relationen mellan kyrka, statsmakt och 
offentlighet. Domkyrkan och dess omgivningar är summan av denna 
ständiga omförhandling. Med den medeltida basilikan som rigid 
grundstruktur har var tid tillfört nya lager utifrån sina medel och 
värderingar, vilket skapat en helhet sammansatt av tidigare historier. 
Domkyrkan är transformativ till sin natur, de kulturlager som blir kvar 
är de som gör den vital och human, samtida och arkaisk.

Mälarkoret
En avdelningsbar samlingssal som medierar 
mellan kyrkans högtidliga rum, det rekreativa 
parkrummet och Mälarens föränderliga 
vattenrum. Församlingsverksamheten bebor 
de två övre planen, direkt integrerade i 
kyrkan. 

Kyrkans logistik och användbarhet förbättras 
genom placeringen av kök, centralförråd och 
vaktmästeri i bottenvåningens sutterängplan.

Tornhuven
Den nya tornhuven tillför ett samtida 
lager till västtornets transformationer. 
Tegelförbandet tunnas ut mot toppen som 
en hyllning till kyrkans öppna karaktär och 
skapar en tyngdlöshet mot himmelrummet.

Djäknegårdens entré
Entrén till Djäknegården vänder sig ut mot 
ett nytt stadsrum. Tillbyggnaden innehåller 
ett kafé som ger liv till platsen och fika till 
Europaskolans elever med flera.

Roggetrappan
En landskaplig trappa mellan Djäknegården 
och Roggeborgen lägger sig i fonden av 
ett nytt torg och hämtar in stadens liv på 
kyrkans domän.

Mittskeppet Kanslibyggnaden
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Ett samtida lager adderas till Domkyrkans silhuett och revitaliserar denna som Strängnästraktens självklara nav 
och symbolbyggnad.
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Domkyrkoplatsen
Stiftet, församlingen och huvudentrén samlas 
runt en levande plats på Domkyrkoberget.

Kanslibyggnaden
Kanslibyggnad ger platsen en sydvänd 
riktning. Kansliet samlar stiftets och 
församlingens arbetsplatser i en byggnad, 
utförd i samma lätta murverk som 
Mälarkoret. Församlingen och stiftet samlas 
i en ny gemenskap.

 Upplevelseaxeln
I tornrummet introduceras en vertikal 
sekvens av kulturella upplevelser. Spår efter 
kyrkans succesiva transformationer agerar 
fond för utställningar, biblioteksverksamhet 
klockverk och utblickar.

Tornsalen
Tornets topp tillgängliggörs för folket i form 
av en plattform med scenisk utblick över 
Mälardalen och en ceremoniell sal.

Mittskeppet
De nya ingreppen ger plats till fler aktiviteter 
och möten i domkyrkan och framhäver dess 
kulturhistoriska värden. Rörelsen mellan 
Mälarsalen och Domkyrkoplatsen aktiverar 
domkyrkans mittskepp. 

Centralförrådet frigör kyrkorummen 
från förvaring. Fler aktiviteter kan föregå 
samtidigt genom de flexibla rummen i 
Mälarkoret och Västtornet. Vid gudstjänster 
och liknande är de avskiljbara och åtkomliga 
utifrån. 

Livet i domkyrkan
Förslaget samlar Domkyrkobergets aktiviteter i och omkring kyrkan, 
Domkyrkobergets aktiviteter samlas i och omkring kyrkan, och i 
anslutning till den nya huvudentrén. I en syntes mellan vardag och 
andligt liv blir domkyrkan navet som medierar mellan det eviga, 
samtida och ombytliga. De nya byggnaderna bygger vidare på platsens 
materialpalett genom att omtolka existerande motiv med det moderna 
murverkets lätthet och formbarhet.

Den successiva om- och utbyggnaden av kärnkyrkan i form av helgon-, 
gravkor och vapenhus förs vidare genom det nya Mälarkoret, som 
häftar sig på koromgången i söder. Här placeras den nya samlingssalen 
samt församlingens verksamhet. Församlingen och allmänheten knyts 
direkt på kyrkokroppen och aktiverar rörelser genom själva kyrkan 
mellan Domkyrkoplatsen och Mälarkoret.

Mälarkoret hänvänder sig rumsligt in mot kyrkan och ut mot Mälarens 
föränderliga rum, en plats mellan det traditionstyngda och det 
ombytliga. Koret utformas som en modifierad spegling av Sakristian, 
och placerar sig med ett litet avstånd mot kyrkokroppen. Ett trippelhögt 
rum tar in ljus till högkoret och skapar en vertikal koppling mellan de 
olika funktionerna i koret. Nya öppningar tas upp och markerar sig in 
mot högkoret.

Samlingssalen medierar mellan det högtidliga och det rekreativa livet, 
och kan användas av verksamheter knutna till kyrkans vardag, vid 
externa arrangemang samt som högtidslokal vid exempelvis bröllop 
och begravning. Allt efter behov kan salen avskärmas i mindre delar, 
som ett stort slutet rum eller utvidgas som ett enda öppet rum i direkt 
förlängelse av kyrkans högkor. I anslutning till salen placeras ett 
minnesrum för okända gravar som en nytolkning av området gravhögar.

På andra och tredje våningen i den nya tillbyggnaden befinner sig 

församlingsverksamheten med söndagsskola, barnverksamhet o. dyl. 
Församlingen får nya rum med fantastisk utsikt, som kopplar sig 
direkt på kyrkokroppen. I bottenvåningen placeras kök, vaktmästeri 
och centralförråd, praktiska funktioner som underlättar driften av 
domkyrkan, ökar dess flexibilitet och användbarhet.

I de existerande rummen avlägsnas alla tillfälliga lösningar; alla kor, 
och vapenhus frigörs från förvaring och kyrkans tidslager blottläggs och 
tydliggörs. Sakristian får en ny trappa som underlättar rörelsen mellan 
de olika rummen och en omorganisation av befintliga funktioner tillför 
ljus till befintliga rum. 

Domkyrkoberget och stadens golv 
Domkyrkoberget är en grön höjd i staden, med byggnader fritt 
placerade i backen och situationer som vänder sig ut mot staden i 
periferin. Besökare kan vandra fritt i parkrummet mellan husen, träden 
och slå sig ned var det passar. Liksom kyrkan har berget genomgått en 
kontinuerlig transformation som resulterat i en mångfacetterad helhet. 
Ingreppen förstärker den fria rörelsen i och runt kyrkan, och etablerar 
platser och hållpunkter som hämtar stadens golv, liv och gemenskaper 
in på platsen. Vi bygger vidare enligt Domkyrkobergets transformativa 
natur för att aktivera nya rörelser genom kyrka och park.

Den nya Domkyrkoplatsen framför kyrkans västfasad definieras av en 
modern Kanslibyggnad i tre plan, som ger en tydlig sydvänd riktning 
till platsen, som genom en ny trappa flätar sig med det rekreativa 
parkrummet i syd. 
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Kansliet samlar stiftets och församlingens arbetsplatser i en 
byggnad, utförd i samma lätta murverk som Mälarkoret. Kansliet, 
biblioteksverksamhet och platsens huvudentré hämtar stadens golv in 
på berget och samlar verksamheterna i en ny livaktig gemenskap.

Den nya Roggetrappan tillför även den ett urbant element till parken. 
Mellan Roggeborgen och Djäknegården tillförs en beläggning. 
Trappan inramar kyrkan, bjuder stadslivet in på berget, förankrar det 
i staden och leder besökare vidare in på området. Djäknegården får en 
rymlig entrébyggnad som bygger vidare på husets form och dimension, 
men med samma tektonik som Mälarkoret och kansliet. Här placeras 
även ett kafé vid en stor öppning i murverket. I Roggeborgens 
nordfasad tas större öppningar upp. Här placeras föreningslokaler som 
vänder byggnadens ansikte ut mot, och definierar den nya platsen. Vid 
Roggetrappan anländer besökare långväga ifrån och får en vandring 
genom parkrummet, innan de når fram till någon av de nya eller 
transformerade entréerna.

Förlagets ingrepp hämtar stadens liv in på platsen, etablerar rörelser på 
tvärs av berget, mellan de urbana elementen, tillbyggnaderna och de 
frilagda vapenhusen i kyrkan, och skapar orienterbarhet i form av nya 
hållpunkter längs rörelsen på berget.

Domkyrkobergets förankring i staden
Förslaget flätar Domkyrkoberget tydligare med staden genom att 
skapa förankringspunkter, och underlätta för gång-, cykel- och 
fordonstrafik i platsens periferi. Genom nya gemenskaper längs stråken 
i Domkyrkobergets närhet inviterar vi stadens liv in på berget, och 
förankrar bergets liv i stadens. Vi sänker tröskeln för rörelsen mellan 
kyrka och berg, samtidigt som vi bibehåller Domkyrkobergets ställning 
som grönt parkrum. 

Vid Kyrkbrinken placeras parkeringsplatser närmare på kyrkans 
huvudentré. Här finns även ett antal platser för rörelsehindrade, i direkt 
anslutning till kansliet. Parkeringen gör det möjligt för fordon att 
passera mellan Kyrkbrinken och Kyrkogatan. Varuleverans sker direkt 
till Kansliets nordsida, samt till köket i Mälarkorets sutterängvåning. 
Stora torget häftar sig på platsen vid Roggetrappan genom en 
gångtrafikantvänlig rondell. Besökande med buss eller taxi släpps av 
vid Roggetrappan och introduceras till platsen av en scenisk vy från den 
nya beläggningen av domkyrkan inramad av trappan, Roggeborgen 
och Djäknegården. I söder inviteras besökare från resecentrum via den 
nya trappan vid medeltidsmuren mellan Domkyrkoplatsen och det 
sydvända parkrummet.

De nya urbana elementen samlar stiftet, församlingen och 
bibliotektsverksamheten, respektive Europaskolan och föreningslivet 
runt nya gemenskaper i förlängning av staden. Orienterbarhet och 
tillgänglighet förstärks hållpunkter och omläggning av dagens trafik- 
och parkeringssituation.

Förslaget knyter samman verksamheterna på Domkyrkoberget till 
en ny helhet, logistiskt och symboliskt, utan att kompromissa med 
Domkyrkobergets karaktär och natur. En plats definierad av sin 
topografi som förstärks av den fritt placerade kyrkan. Domkyrkoberget 
som helhet ges ytterligare flexibilitet, samtidigt som greppen bidrar 
till att ge de gamla byggnaderna på Domkyrkoberget en ny blick och 
välförtjänt uppmärksamhet. Kyrkan och omgivningarna omformas till 
en historisk helhet; där stad, församling och stift samlas i, och direkt 
anslutna till domkyrkan. 
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De nya ingreppen gör moderna tolkningar av Domkyrkobergets materialpalett. Roggetrappan framhäver Domkyrkan och 
Mälarkoret, och inviterar besökaren att promenera runt i de gröna omgivningarna.

1. Angöring och parkering
Vid kyrkbrinken etableras  parkering, med 
direkt åtkomst till den nya kanslibyggnaden 
vid domkyrkoplatsen.

2. Västaxelns artikulering
Gyllenhjelmsgatan, den välbesökta Västaxeln 
som leder upp till Lejonporten och kyrkan, 
förlängs genom den nya beläggningen vid 
domkyrkoplatsen, vidare in i kyrkan, och 
upp i tornet.

3. Koppling till parkareal
Det sydvända, flacka parkarealet är ett mer 
informellt grönrum. En bred trappa häftar 
platsen på i förlängning av domkyrkoplatsen 
och leder rörelserna ifrån Sturegatan och 
Lektorsgatan vidare upp på berget.

4. Stråket till Resecentrum
Paviljongen på toppen av Carl Hårlemans 
spira placeras i anslutning till den nya 
Resecentrum och binder Domkyrkan på 
stråket mellan staden och Strängnäs nya 
resecentrum.

5. Orienterbarhet
Med de nya beläggningar, trapporna 
och entréerna ökar orienterbarheten på 
Domkyrkoberget.

6. Gångtrafik
En gångtrafikantvänlig koppling mellan 
stora torget och Roggeplatsen underlättar 
rörelsen mellan stad och Domkyrkoberg.

7. Roggetrappan
Den nya Roggetrappan lägger sig som en 
välkommnande tröskel som hämtar stadens 
liv in på domkyrkans domän. Torgarealet 
blir en scenisk entré för bussburna besökare.

8. Mälarkoret
Salen är placerad på höjden av 
Domkyrkoberget som vänder ut mot 
Mälarens vattenrum, samtidigt som den 
bevarar det populära parkarealet i sydost.
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