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DOMKYRKOBERGET
STRÄNGNÄS

STAGE 1 COMPETITION

Över: Den västra ingången under tornet bakom kansliet -The western entrance un-
der the tower behind the chancellory offices. 

Under: Utsikt över det nya Forum som ser söderut. Sjön Malären i fjärran - View of 
the new Forum looking south. Lake Malären in the distance .

Hjärtat i det nya Forum, församlingshallen, ett flertal användningsområden är möjligt, taket lutar för att justera både ljus, syn och akustisk - The heart of the new  Forum, the Assembly Hall, a 
multiple of uses are possible, the roof tilts to adjust both light, view and acoustic.

Över: Allmän plan med principiella rutter - General  plan with principal routes 1/1000 @  A1 

Under: Den nya “viadukten” som förbinder den lägre sacristyen och det nya Forum. Under bågarna leder till 
klosterträdgården - The new ‘viaduct’  connecting the lower sacristy and the new Forum. 

STIFT OCH STAD

STRÄNGNÄS DOMKYRKO FÖRSAMLING  
med ASPÖ

“Stift och stad” översättar i stort sett som 
“town and gown” på engelska. Uttrycket 
pekar på ett grundläggande tema i kyr-
kans och statens förhållande, vilket ges 
mycket konkret uttryck i den komplexa 
och väldigt intressanta kortsidan för denna 
tävling, arrangerad av Strängnäs Dom-
kyrko Församling med Aspö.

Separationen av kyrka och stat med några 
anmärkningsvärda undantag har pågått nu 
innan Thomas Jefferson utarbetade frasen 
år 1802, och även om de nordiska länderna 
följer principen, är Sverige kanske den 
sekulära (endast en tredjedel av svenskar 
skulle välja ett kyrkt bröllop). Svenska kyr-
kan är fortfarande den nationella kyrkan, 
den nuvarande kungafamiljen måste fort-
farande bekänna en evangelisk luthersk 
tro.

Trots att katedralen är plats för stiftet 
(54 omgivande församlingar med 380 000 
kyrkliga medlemmar) Strängnäs kommun 
(befolkning 34 000) har ett stort kyrkliga 
medlemskap i sig. Så är sekulär röst och 
röst i kyrkan åtminstone lokalt axel till 
axel. Då finns det andra röster i katedral-
gemenskapen. Europaskolan har lokaler 
på och nära campus och ett auditorium 
med plats för 200 men utan adekvata foa-
jéanläggningar. Sveriges riksbibliotek har  
en samling av 70 000 böcker. Som det kan 
föreställas utförs några förändringar alls 
inom katedralzonen under strikta kontrol-
ler, oavsett om det innebär att ta bort ett 
träd eller byta en arkitrav i kansliet.

Vy över kansliet och västtornet

Updraget är att uppnå en balans för dessa 
deltagare i kyrkgemenskapen och på en 
extremt praktisk nivå, ett funktionssche-
ma som gör att campusens dagliga aktiv-
iteter kan fungera som en organisk helhet.

Arkitektur för kyrkan har sedan länge be-
hövts för att rymma sin sekulära vinge 
och dess ömsesidigt beroende samhälle. 
Gården / klostermodellen blev en my-
cket användbar modell vid planering av 
sekulära aktiviteter tillsammans med den 
religiösa. (Såsom nu skulle kyrkan be-
trakta all verksamhet som helig, vare sig 
den dagliga tjänsten eller skörden av grön-
saker).

Foto av kansliet och västtornet
 
Den quadrangle-collegialmodellen för Ox-
ford och Cambridge universitet, är hämtad 
från monastisk planering - här kommer ut-
trycket “town and gown” från - “gown” som 
hänvisar till lärare i modern användning.

Vår egen design bygger på klostrets 
arkitektur (St. Gallen Klosters tidiga plan, 
har haft stor inflytande i planeringen av 
religiösa byggnader och har varit ett 
grundläggande inflytande i vår egen plan.

Plan av St. Gallen Klosters - c.9th

Tävlingsbrevet är mycket ambitiöst, efter-
som det sammanför nya funktioner med 
omarrangemang av befintliga funktioner, 
att utnyttja underutnyttjade delar av kat-
edralen och satellitbyggnaderna, resterna 
bildar en ny men länkad struktur. Efter vår 
analys fann vi att vi inte kände oss bekvä-
ma att flytta kyrkans funktioner, utanför 
kyrkan. Vårt kärnkoncept är överlägset 
flexibelt och välanslutet. Även Domkyrko-
bodarna har stor charm som en fristående 
byggnad, även om vi accepterar de syn-
punkter som gjorts.

Sammanfattningsvis kände vi inte att vi 
visste tillräckligt om satellitfunktioner för 
att komma vidare med planeringen, men vi 
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Långt avsnitt som ser norrut. - Long Section looking north  

Forum

Tvärsnitt som ser västerut - Cross Section looking west.

ForumForum
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ser att återanvändning av rymden är viktig 
för kunden.

Vi måste se över vilka funktioner som kan 
eller borde vara inrymda i nybyggnad. 
Därför har vi reserverat stiftkontor och 
bibliotek för framtida studier. Nästan alla 
andra aktviter, däribland Domkyrkobo-
darna och Djäknegården, är tillgängliga 
under täckning till den nya byggnaden. Vi 
behöver ett system som gör att katedralor-
ganismen fungerar som en helhet.

Integreringen av Djäknegården (200 plat-
ser) som för närvarande används av Euro-
paskolan är ett undantag där vi har anslu-
tit, med en andra “viadukt”, en förstorad 
första vånings foajé till vår nya byggnad.

En sista allmän punkt - det moderna förhål-
landet mellan kyrka och stat har förän-
drats, så vi har också uppgiften att säker-
ställa att katedralen inte överskugga den 
stad. Ingen överskuggning av gammal till 
ny. Det måste finnas en bred känsla av 
inklusivitet så att alla besökare känner sig 
hemma.

Å andra sidan måste vår behandling av den 
medeltida arkitekturen hanteras med stör-
sta takt. Men djärvhet behövs också. Med 
tillstånd från “viadukten” som ursprungli-
gen förbinder sacristy i katedralen, ans-
luter vi en ny glaserad “viadukt”, även på 
tegelbågar, som bildar den östra sidan av 
den nya klostret.

Ett betydande fall i landet mot nordost 
innebär att bottenvåningen sacristy har 
täckt tillgång till bottenvåningen i huvud-
byggnaden (som jag nu kommer att kalla 
till - Forum). Men vid denna punkt höjs 
viadukten väl över marknivå, och både 
fotgängare och fordonstrafik kan passera 
under.
 
En andra viadukten, som inte lyfts över 
klostret, bildar västsidan, förbinder Forum 
samlingssal i norra vapenhuset som blir 
den nya huvudingången till katedralen.

Alla de viktigaste komplementära funktion-
erna är anordnade på ett enda våning i en 
låg byggnad, vilket gör det lite att störa 
upplevelsen av katedralen som det är idag. 
Det nya forumet är en återspegling av 
katedralplanen motsatt, och alla relevanta 
funktioner fungerar tillsammans, under 
omslag.

En lång låg byggnad innebär också att 
det finns allmän tillgång till någon del av 
byggnaden, oavsett om en besökare är 
rörelsehindrad. Det här var en viktig fak-
tor för att bestämma vårt kärnkoncept, 
men det ger också ett betydande område 
för hållbar PV energi skörd på plats. By-
ggnaden är i stort sett söderläge men 
risken för överhettning mildras av ett djupt 
överhäng av taket på klosterets södra sida 
och justerbara bafflar i öppna tak. Dessa 
bafflar används också för att justera akus-
tiska egenskaper i samlingshallen. Även 
utsikten över katedralen kan anpassas.

Det är viktigt att betrakta viadukterna som 
en klostervingar, inte som ett utrymme för 
att passera, men som ett utrymme för att 
flytta kontemplation och för att vara in-
slagna i naturen - taket är glas, såväl som 
väggarna.

Den nedre Sacristy västväggen, där viadukten till 
Roggeborgen (Bibliotek) var ansluten. Vi skulle 
ansluta på norra väggen.

Det finns ytterligare två alternativ att göra 
(i ett senare skede av projektet). Ska den 
andra viadukten i norrporten vara glase-
rad? För det andra, om kyrkans skott ock-
så delas upp med glas vid norra dörren, så 
att kören kan ha värme för att hålla den 
aktiv? Vi tror att detta andra förslag kan 
störa för mycket den medeltida arkitek-
turen.

Arrangemanget av bottenvåningen är för 
bekvämligheten uppdelat mellan det heli-
ga i öst och det sekulära i väst - vardera 
sidan av samlingshall. På grund av nedgån-
gen i marken (och noggrann placering av 
byggnaden) finns en stor nedre våning i 
katedralen, tvättstugor, lastkaj, verkstad 
och vaktmästare. Det finns också utrymme 
för ytterligare kontor - för församlingen 
kanske.

De “sekulära” västra flygelarna möter 
och studerar rum av olika storlekar, som 
specificerat. Det finns också receptionen 
och personalfaciliteter. En sektion ges till 
församlingen, förskjuten från tryckeriet 
(Trykerihuset).

I anslutning till viadukten till lägre sac-
risty fungerar de östra vingshallen mer 
direkt kopplade till katedralen. Kapellet 
(med olika funktioner från körspraxis till 
bekräftelseperemonier och barnskolor); 
söndagsskola; ett “hängande” rum - till-
sammans med ett grönt rum, instrument 
lagra och lärarens rum för musikutövning 
och undervisning.

I denna enda våningen byggnad kan rum 
tilldelas volymen (och höjden) de behöver, 
så höjden kan öka vid behov med område. 
Vi visar kapellet och ett meditationsrum 
och effekter av justerbart ljus - för att för-
bättra akustiken, miljön etc. Det är också 
möjligt inom en så lång öppen byggnad att 
förändras och utvecklas för framtida förän-
dringar i synpunkt. Funktionerna läggs ut 

TeCHenFÖRKLARinG - KeY

MARKPLAn - GRoUnD PLAn 

1 Samlingsshall - Assembly Hall
2 Gemensam entré - Common entrance
2a Kafe - Coffee Shop
3 Receptionen och Back office/Kopiering
4 Utställningsyta - exhibitions
5 WC + Kapprum - Cloakroon/WC
6 Mötes och grupprum - Meeting Rooms
7 Varuhiss till lagra - Goods lift  
8 Mötes och grupprum - Meeting Rooms
9 Mötes och grupprum - Meeting Rooms
10 Kök - Kitchens etc.  
11 Kapell - Chapel, Meditation 
12 Söndagsskola etc.
13 Djäknegården entre - entry to Auditorium
14 ‘Häng’ rum, WC och kafe 
15 DJÄKneGÅRDen - Auditorium
16 Kafe - Coffee shop
17 Cloister
18 DoMKYRKoBeRGeT - Cathedral
19 Lägre sakristia - Lower Sacristy
20 norra Vapenrum - north Porch 
21 Cloister ‘ Viaducts’ east and west
22 Övre servicegata - Upper service road  
23 -
24 Coach vändkrets - Coach turning circle 
25 Stora torget Parkering - Parking 1
26 Storgatan Parkering - Parking 2
27 Kyrkogatan port flyttas - Gate moved
28 RoGGeBoRGen - Library
29 DoMKAPiTeLHUSeT - Diocese offices
30 TRYCKeRiHUSeT - Diocese offices
31 DoMKYRKoBoDARnA - 
 Sammanträdesrum
32 eventuell täckt passage  - Possible 
 covered passage
33 Möjlig glaserad skärm i kyrkan - Possible  
 glazed screen in the nave

neDRePLAn - LoWeR PLAn 

32 Huvud Domkyrko lagra - Main stores
33 Lastkaj - Loading Bay
34 Verkstäder  - Workshops
35 Vaktmästare - Caretaker
36 Tvätterier - Laudries
37 Utgrävningsområde - excavation area
38 Kyrkbrinken entré - Public entry
39 Kyrkogatan entré - Service entry
40 endast Stift entré - Diocese only entry
41 Sammanträdesrum
TAK PLAn - RooF PLAn 

P Parkering - ParkingN
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som pärlor på halsband, och kan läggas till 
eller ändras.

Det huvudsakliga rummet på huvudvåning 
(mellan å ena sidan sekulära och sock-
enkontor, och kapellet, meditation och 
musikfunktioner å andra sidan) är gemen-
samma entré och kongregationshallen. 
Sittplats 200, men med flera möjliga an-
vändningsområden, ökar volymen ovanför 
de andra, och taket är justerbart för att 
styra både solljus och akustik. När den är 
öppen för katedralen kloster, kan den fulla 
höjden av den norra katedralen och tornet 
uppskattas. Utöver detta till klostret är 
den nya klostret södra vingen, och Forum 
utställningsutrymme och butik sitter här.
 

en katedral mount, inspirationen från konst och 
natur.

Vid entré till kongregationshallen (Forum) 
kan en riklig foajé (för bussbelastningar 
på 60 besökare) öppnas eller stängas till 
salen bortom. I väster finns en reception, 
kafé och garderober. I öster ligger köket 
och köks lagra nära en hiss till leveran-
shallen nedanför. Servicefunktioner och 
leveranser sker på lägre nivå överst på 
Kyrkogatan. Bortset från diocese, nöd- el-
ler underhållsfunktioner behöv den västra 
porten inte längre användas.

Arrangemanget av hela byggnaden som en 
lång lågplatta delar katedralens precinct 
tydligt in i norra och södra sidan. En liten 
triangulär torg bildas vid södra sidan (den 
nya byggnaden kommer i det helhet att 
vara lägre än den gamla) och sys försiktigt 
in i det gamla gatumönstret.

Denna triangulära torg är tillräcklig för 
att en turistbuss ska vända och andra att 
parkera; tillsammans med en begränsad 
bilparkering för dem som inte kan gå från 
de två största stadens parkeringsplatser 
längre söderut.

Bortsett från underhåll eller nödtrafik utes-
luts från katedralområdet i söder. Förutom 
att ett ovalt spår nu bildas runt katedralen 
själv, så att alla satellitbyggnader är ser-
vade och anslutna. Den norra porten visas 
återpositionerad på huvudet av en nybil-
dad vägen till söder.

Byggnadens estetik är det för slitna gamla 
material, mot sömlösa moderna struk-
turella glasväggar, vilket möjliggör en full-
ständig integration av inre rymden och den 
rika utsikten över omgivande natur.
Återcyklade tegelstenar, mot skiffergråa 
väggar, rosa färgade klänningar sten, en 
mörkare tegelsten, lågvågade tegelvalv i 
en betongkonstruktion, vissa betong ytor 
avslöjade.
.

Så sammanfattningsvis - en kommentar 
bland frågorna och svaren, föreslår att 
katedralens dröm skulle vara en harmo-
nisk integration av nuvarande och framtida 
funktioner, så att katedralen kan fungera 
som en organism - osynligt förenad med 
kommunen - troende och icke-troende till-
sammans i vad vi har kallat ett Forum, ett 
“Hall of Fellowship”. Vi tycker det är gan-
ska praktiskt att uppnå denna dröm.

Staden kommer att komma in i kyrkan och 
kyrkan kommer att komma in i staden.

.

“Vi har lämnat södra sidan nästan orörda. 
i Assisi är dubbel kyrkan St. Francis fort-
farande tillgänglig från öppna landskap 
bakom. Den här lilla parken genom vilken 
du närmar dig kyrkan behöver inget.“

3

1

1

Gemensam entré till det nya Forum och församlingshallen. Den nya byggnaden ger en bas över vilken Domskyrkoberg är i klar utsikt. - Common entrance to the new Forum and  Assembly 
Hall. The new building provides a base over which the Domskyrkoberg is in clear view.

Den nya norra ingången från ‘Kyrkotorg’. Den gamla medeltida kyrkan tycks plats bekvämt på det 
nya Forum -The medieval church appears to sit comfortably on the new Forum.

ny serviceinträde i slutet av Kyrkogatan, och “viadukt” entré och foajé till Djäkegården - new serv-
ice entry at the end of Kyrkogatan, and ‘viaduct’ entrance and foyer to Djäknegården. 

Vi har lämnat södra sidan nästan orörda. i Assisi är dubbel kyrkan St. Francis fortfarande tillgänglig 
från öppna landskap bakom. Den här lilla parken genom vilken du närmar dig kyrkan behöver inget.  

Kyrkogatan kommer att vara den nya sevice inträde med viadukten och ny entré till Djäkegården 
som framträder där porten är i slutet. Porten är åter placerad.  

en av de nya kapellarna eller meditationsrummen - ljuset och fokusen på rummet är justerbart. - 
one of the new chapels or meditation rooms - the light and focus of the room is adjustable.        

Dessa långa banor till Domkyrkoberg är karakteristiska - These long lanes to the Domkyrkoberg are 
characteristic.

Den nya viadukten kopplar sacristy och Djäkegården till det nya Forum. - The new viaduct connect-
ing the sacristy to Djäkegården and the new Forum.

Den större kapellet har många användningsområden: söndagsskola, bekräftelser, öppen daghem, 
barnkor, ungdomsaktiviteter ... de låga tegelvalarna och kyrkans belysning.
The larger chapel has many uses:   sunday school, confirmations, open nursery, children’s choir, 
youth activities ... the low brick vaults and clerestory lighting. 


