STRÄNGNÄS DOMKYRKOTRÄDGÅRDAR
Med utgångspunkt i den historiska kyrkogårdsmuren vill vi med Strängnäs Domkyrkoträdgårdar skapa en fysisk och symbolisk koppling som binder de existerande och de
nya byggnaderna, samt de omgivande trädgårdarna samman till en ny sammanhängande upplevelse.
Endast med rötterna i historen kan vi skapa något meningsfullt för framtiden. Vi föreslår därför att man framkallar minnet av den numera bortglömda historiska mur som
en gång omgett kyrkan. Inte som tydlig fysisk avgränsning men snarare som en inbjudande antydning om övergången mellan kyrkans område och den omgivande staden.
Ambitionen är att skapa en plats som ger näring till både kropp och själ - inne i kyrkorummet, ute på Domkyrkoberget och i den omkringliggande staden. En plats som
omfamnar så väl det andliga som det folkliga och som på ett lågmält sätt iscensätter
kyrkans många berättelser samtidigt som det erbjuder ett mångsidigt trädgårdsrum
för alla. Med historien som förlaga har vi med Strängnäs Domkyrkoträdgårdar således
försökt att på det mest naturliga sätt addera nya byggnader och trädgårdsrum som
synliggör platsens historia och väcker nytt liv i stadens fina kulturarv.

KYRKOMUREN OCH PLATSENS HISTORIA
Då muren 1876 revs och förvandlade Domkyrkoberget till den romantisk trädgård vi
känner den som i dag skapade man samtidigt en ny Domkyrkopark nere i staden. Den
nya gröna oasen blev förvisso till allmän egendom, men betydde å andra sidan också
slutet för Domkyrkobergets långa historia av muromgärdad grönska.
I en historia pläglad av förändring vittnar kyrkan tillsammans med resterna av muren
på ett närmast monumentalt vis om en historia som går mer än 900 år tillbaka i tiden.
Domkyrkan har genom alla tider, och med alla rätta, varit ett naturligt centrum men
man bör inte undervärdera murens betydelse för förståelsen av områdets utveckling.
Muren uppfördes samtidigt som kyrkan och band på ett tydligt sätt den samman med
de av kyrkan utnyttjade kringliggande husen och portarna. Man ser tydligt i de historiska källorna hur dessa byggnadsverk, även om de uppförts med århundrades mellanrum, alla förhållit sig till närvaron av muren.
Utan muren upplevs S. Lindhs romantiska trädgård lite som en ensidig landskapstypologi som tillåtits att spridda sig ut över stora delar av Domkyrkoberget. Om än vacker
så skapar den inte de rätta förutsättningarna för det mångsidiga framtida liv man kan
föreställa sig ska utspela sig här. Domkyrkan och Domkyrkoberget förväntas båda i
framtiden finnas till för stadens invånare med plats för alla!
Platsen ska tillgodose en rad behov och möjliggöra vitt skilda aktiviteter från de mer
stillsamman och de mer livliga. Med dagens utformning kan den rofylda och romantiska trädgården inte erbjuda plats för begge delar. Kyrkan, så som vi känner den idag,
är en av få platser i staden som fortfarande kan erbjuda ett rum för stillhet, fördjupning och reflektion vilket bör värnas. Samtidigt ska kyrkan tillåtas följa med tiden och
det omgivande samhället och kunna erbjuda attraktiva rum för fler. Utmaningen blir
inte att skapa en stillsam plats eller en plats för livlig aktivitet utan att skapa en plats
som möjliggör begge delar.

Visualisering av den nya huvudingången form av den nya besöksentrén Porthuset intill Lejonporten.
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Med utgångspunkt i den historiska kyrkogårdsmuren skapas ett
nytt närverk av stigar som kopplar
samman Domkyrkoberget och dess
byggnader till en helhet.

Omkring och i förbindelse med stigarna
etableras nya trädgårdar. Men den medeltida trädgården som förlaga skapas det
ett mångsidigt omkringliggande nyttoträdgårdslandskap.
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PORTARNA

BYGGNADERNA

Nya och befintliga portar bildar
visuella riktmärken och skapar nya
förbindelser mellan Domkyrkoberget och dess omgivelser.

Nya byggnader placeras i förbindelse med
stigen och dess portar och blir till en del av den
historiska paletten av befintliga byggnader.
Entréfunktionen fördelas mellan Porthuset (250
kvm) och Samlingshuset (600 kvm). Med tanke
på osäkerheten kring lokalprogrammets slutliga
innehåll kan dessa komma att anpassas ytterligare senare i processen. Krävs mer areal kan
parkeringsytan upptas av byggnaderna.

BEFINTLIGT:
1. Domkyrkan
2. Domkapitelhuset
3. Tryckerihuset
4. Domkyrkobodarna
5. Djäknegården
6. Roggeborgen
7. Europaskolen
8. S. Lindhs trädgård
9. Lejonporten
10. Korsporten
11. Rådhustorget
12. Benhuset
13. Övernatting

NYA TILLÄGG:
A. Stigen
B. Porthuset
C. Samlingshuset
D. Södra Trädgårdsporten
E. Paulinusporten
F. Roggeporten
G. Brinkporten
H. Fruktträdgården
I. Blomsterträdgården
J. Läseträdgården
K. Grönsaksträdgården
L. Örtagården
M. Möjlig utökad byggnadstomt
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HUVUDGREPP OCH RESTAURERINGSSYN
Vi föreslår ett övegripande arkitektoniskt grepp och en restaureringssyn som tillgodoser de funktionella behoven och samtidigt respekterar och återskapar en ökad förståelse av platsen. I balans mellan nytt och gammalt förslår vi att man låter kulturarvet
tala sitt tydliga språk och utvecklar en symbios, där nya ingrepp förhåller sig till en
plats som varit i ständig föränding i 900 år. Genom att ha ett processhistorisk tillvägagångssätt säkrar man sig att eventuella nytillskott fortsatt uppfattas som kontinuerliga avlagringar. I stället för att försöka efterlikna det befintliga föreslår vi att man
skapar något som framhäver det mest markanta från olika historiska perioder samt
förstärker idéen om den aktiva kyrkan och det levande kulturarvet.
Med riktade arkitektoniska interventioner nytolkar vi fyra historiska grundelement,
som är med om att på platsen skapa ett större sammanhang och känsla av helhet.
Vi ser att Domkyrkobergets viktigaste historiska perioder kan identifieras utifrån kyrkogårdsmuren, S. Lindhs romantiska trädgård, portmotivet och byggnaderna kopplade
till muren. Utifrån dessa fyra element etablerar vi ett praktiskt och operationellt tillvägagångssätt till gammalt så väl som nytt som kan sammanfattas i fyra punkter:
KYRKOGÅRDSMURENS HISTORISKA BETYDELSE TYDLIGGÖRS OCH DEN BILDAR
ÅTER EN SAMMANHÄNGANDE HELHET
Kyrkogårdsmuren föreslås återuppstå i nytolkning så som ett sammanhängande
nätverk av stigar, som ut över att rama in själva Domkyrkan och dess romantiska trädgård, också knyter samman alla Domkyrkobergets enskilda byggander, portar och trädgårdar innanför och utanför muren till en ny helhet. Stigen löper där den ursprungliga

LEJONPORTEN

SÖDRA TRÄDGÅRDSPORTEN

PAULINUSPORTEN

Lejonporten är huvudingången till Domkyrkoberget
och vidareutvecklas till att också innehålla centrala
ankomst- och besöksfunktioner. En ny byggnad fyller
mellanrummet mellan Lejonporten och Tryckerihuset
och förstärker upplevelsen av porten.

Den södra trädgårdsporten lägger sig tätt intill det nya
Samlingshuset och markerar övergången och förbindelsen mellan fruktträdgården och Domkyrkans huvudingång samtidigt som den tillgängliggör området för
besökare från Europaskolan och stationen i söder.

Från Lektorsgatan och Paulinskahuset leder en stig
genom Paulinusporten, som i sin tur leder vidare
upp till Domkyrkan. Här utformad med referens till
Korsporten och dess krenelerade takfot.

ROGGEPORTEN

KORSPORTEN

BRINKPORTEN

I samspel med och av respekt för Roggeborgen
etableras där en port som tydlig markerar en
mötesplats innan man rör sig vidare in mot
Domkyrkan.

Med referens till den en gång existerande
kyrkogårdsmuren skapas nya sitt- och uppehållsmöjligheter i förbindelse med den befintliga
Korsporten.

Ut mot Kyrkbrinken föreslås Brinkporten, som
ligger placerad i sluttande terräng och därmed
skapa en rumslig portal som leder upp till Domkyrkan.
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Vy ut mot trädgårdarna sett från samlingssalen.

Porthusets inbyggda sittnisch.

Visualisering av Samlingshuset med utsikt över den sydvända fruktträdgården.

muren en gång låg. I mötet med nya och befintliga byggnader, ändrar stigen karaktär för att förstärka lokal historisk karaktäristiska och framhäver samtidigt murens historiska betydelse. Utöver
att fungera som ett samlande element skapar stigen så också detta pärlband av olika upplevelser.
S. LINDHS TRÄDGÅRDAR BEVARAS SAMTIDIGT SOM DET MÖJLIGGÖRS FÖR LANDSKAPLIG
VARIATION FÖR ATT MÖTA TIDSENLIGA BEHOV OCH ÖNSKEMÅL
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Den romantiska trädgården närmast kyrkan avgränses av stigen så att det uppstår en differentiering mellan olika trädgårdsrum. Den inre trädgården, innanför den historiska muren, behålls
oförändrad. Dess enkla och naturliga framtoning skapar en fridfull atmosfär som i samspel med
Domkyrkan ger upphov till en speciell känsla av högtidlighet och fridfullhet. Utanför muren föreslås en rad olika trädgårdar med inriktning på sinnlighet och nytto aspekter som refererar tillbaka
till medeltidens trädgårdsbruk som typiskt var präglat av ett varierande land- och jordbruk. Framtidens Domkyrkoberg föreslås bestå av fruktplanteringar så väl som ört-, grönsaks- och blomsterträdgårdar så att man så detta sätt kan skapa mångsidiga och sinnliga trädgårdsrum med plats för
alla stadens invånare.

L
ÖRTAGÅRDEN
at
Ky
rko
g

5

ÅR

A

GR
ÖN
SA

ta
n

8
S. LINDHS TRÄDGÅRD

ga

4

M
or

S t ur e g a

t an

10

St

De två befintliga portarna föreslås suppleras av fyra nya, så att ankomst från alla håll framstår
naturligt inbjudande. Portarna skapar en fysisk koppling mellan de yttre och inre gröna rummen
och erbjuder i många fall uppehålls- och mötesplatser innan man rör sig vidare in mot kyrkan. Som
en form för ”follier” i trädgården antar de, utifrån funktion och behov, varierad form och karaktär.
Några fungerar och upplevs som konventionella portar (vid Kyrkobrinken och Lektorgatan ut mot
den gamal biskopsgården), andra utformas i samspel med intilliggande byggnader (Roggeborger
och Djäknegården), medan enskilda utformas som nya byggnader (Porthuset och Samlingshuset).
Gemensamt för dem alla är att de bjuder besökande välkomna och utgör inbjudande riktmärken.
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PORTMOTIVET FÖRSTÄRKS GENOM ETABLERING AV NYA PORTAR SAMT NYA FÖRBINDELSER MELLAN DOMKYRKOBERGET OCH STADEN
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BYGGNADERNAS HISTORISKA KARAKTÄR BEVARAS OCH NYA INFOGAS I EN BALANS DÄR
DE VARKEN FÖRSÖKER EFTERLIKNA ELLER ÖVERRÖSTA DET BEFINTLIGA
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Rörande de befintliga byggnaderna eftersträvar vi att bevara deras nuvarande karaktär genom att
undgå till- och utbyggander. Den speciella atmosfären i och omkring kyrkan och Domkyrkoberget
kan tillskrivas de existerande byggnadernas säregna stilarter från olika historiska tidsperioder.
Vi föreslår att skydda denna mycket speciella kulturmiljö genom att inte skapa några direkta fysiska förbindelser till det befintliga, men att man i stället adderar nya byggnader som upplevs som
en naturlig vidareutveckling av kyrkogårdsmuren och dess portar.
Utifrån funktionella önskemål och möjligheten till att öppna upp för outnyttjad potential har vi valt
att utforma ett Porthus, som i förlängningen av Lejonporten skapar ett nytt ankomst- och informationshus samt ett nytt Samlingshus som vätter ut till den sydvända fruktträdgården och tillgängliggör området för dem som kommer från stationen och Europaskolan. De två nya byggnaderna har
ett eget arkitektoniskt uttryck som inte försöker efterlikna det existerande utan snarare kan ses
som egna tillskott till Domkyrkobergets mångsidiga historiska pallett av stilarter.
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Med en uppgift av denna karaktär och komplexitet så kommer man ändå aldrig nå fram till det
önskade resultatet utan en process av dialog och sammarbete mellan alla inblandade parter. På
många sätt ser vi förslaget, i dess nuvarande utformning, som en robust struktur med ett starkt
koncept som vi gemensamt hoppas få lov att utveckla i den fortsatta processen.
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Detta förslag är i högsta grad ett försök att etablera ett konceptuellt och strategiskt tillvägagångssätt till uppgiften sett som helhet. Med tanke på osäkerheterna kring bland annat lokalprogrammets slutliga innehåll har vi med utgångspunkt i förslagets bärande element arbetat in en
hög grad av funktionell, samt form- och ytmässig flexibilitet. Det betyder att förslaget kan hantera
omfattande bearbetning utan att mista sina kärnvärden. Det betyder också att vi i stället för att
arbeta fram en precis areasammanställning och ytfördelning, inom nya så väl som befintliga byggander, har valt att i den inledande fasen endast markera var och hur mycket som kan adderas
samtidigt som kulturmiljön respekteras och önskemålen uppfylls.
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DEN FORTSATTA PROCESSEN
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