söderljus i nya västra tvärskeppet

inglasad enté till kyrktorget

i stadens struktur

beskrivningens olika steg (se A4-texten)
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situationsplan skala 1:2000
interiörperspektiv café

motto:
SÅNGER
FRÅN
BERGET

övre planet skala 1:1000

ikväll är det konsert i stora salen ...

caféplanets undre våning

Den sol- och södervända fasaden har i sig trevåningshöga
träelement som i sin fria gruppering av olika dimensioner,
ansluter till sluttningens träd- och naturformer. Sol. trä, träd
och grönska ....

bottenvåningen skala 1:1000

undre planet skala 1:1000
motto:

SÅNGER

1. reception m bakutr.
2. kopieringsrum – repro
3. mottagande
4. besöks WC
5. samlingssal (delbar)
6. fr (stolar, bord)
7. kök
8. pentry
9. kafé (försäljning)
10. sakristia
11. omkl.
12. personal WC
13. förberedelserum
14. närfr. (gudstjänst)
15. barnens kor
16. städcentral
17. vaktmästeri
18. ljusfr.
19. verkstad m fr,
20. grovkök
21. fintvätt
22. centralförråd
23. soprum, varumottagn.
24. kapell
25. förvaring
26. personal WC
27. söndagsskola
28. hängrum
29. musikerkontor
30. notfr.
31. närfr.
32. utställning
33. domkyrkobiblioteket
34. arbetsplatser (expedition)
35. Kungl. Biblioteket
36. lektionssal (konf.irmander)
37. grupprum (försam., förening)
38. föreläsning / körrep.
39. sammanträdesrum

FRÅN

BERGET

Katedralen
Vi har besökt katedralen och berget ett flertal gånger. Våra iakttagelser och inspiration är att katedralen har
vackert ljus i öster men är alldeles för mörk och dyster i väster och att långskepp med kor är väl långt som
rum för liturgin. Till skala och läge är kyrkotorget potentiellt vackert. Katedralen har i flera etapper genomgått
radikala och stora om– och tillbyggnader. Vi menar att vår tid också kan tillåta sig radikal förändring. Vi föreslår
att ett stort och ljust tvärskepp byggs i väster intill tornet, så att församlingar inomhus kan röra sig till och nå
alla nya funktioner enligt programmet: utställningar, café, konferens- och grupprum, ungdoms- och barnverksamhet, musik- och samlingssalar. Liturgirummet avgränsas med öppningsbara glaspartier från golv till tak
i hela kyrkans bredd. Vi föreslår inga stora ingrepp i liturgirummet nu, men sådana kan diskuteras i etapp II,
såsom att flytta ut “statsmakten” ur kyrkorummet samt ”öppna” koret för att få in vacker ljusföring och friare
rörelser…
Kyrkotorget
Från kyrkotorget kan man direkt nå alla funktioner - liksom inomhus via kyrkans entré. Kyrkotorgets storlek och
nya form tillåter angöring med bil, lastbil och buss. Kanslibyggnader föreslås få ny gemensam entrébyggnad
mellan gavlarna - helt i glas med hiss och trappa samt passage mellan korridorer en trappa upp, intill den
befintliga portiken. Nytt stort café förläggs i attraktivt och vackert läge - södervänt mot park och vattenutsikt
längs kyrkans yttre och vackra tegelväggar, cafét skall vara av hög klass och attraktivt för alla besökare också
som enskilt mål i området.
Skeppet
Kyrkan har i alla tider varit en hyllning till gemensam och enskild andakt, till ljuset men också till musiken och
dess gemenskap. Rummet för liturgin - katedralen - föreslås få högklassig modern musikanläggning för att väl
klara kyrkomusikens ”stora” register. Detta tillsammans med skeppets hörsalar täcker det större urvalet. Alla
rummen skall också var spelplats för övningar - fyllas med musik dagligen.
Konserthuset
En central attraktion i vår tids gemensamma kultur är musiken. Kyrkan har långa tider och i olika delar av
världen värnat och utvecklat detta kulturarv. Vi föreslår att kyrkan, tillsammans med staden, satsar på en stor
förnämlig modern konsertsal. Huset bjuder på tre salar i olika storlek. Den nya byggnaden förläggs som en
förlängning av tvärskeppets norra del i parkens sluttning. Ett tätt samband till staden skapas via Kyrkobrinken.
Vi har velat gestalta byggnaden så, att den ansluter till befintliga marknivåer, har vacker ljusföring med öppna
och stora publikfoajéer - en modern byggnad i kontrast till och samspel med katedralen. Den har en stor egen
öppen entrè i en separat länk till katedralen med utrymmen för biljettkassa, kapprum, toaletter och artistloger
som kan samnyttjas med katedral och liturgirum. Inlastning till förråd och verkstäder sker från Kyrkogatan och
kan göras med truck.
Kyrkotorget som nu fylls med mer liv och rörelse, ges med Sånger från berget en tydlig urban gestaltning.
Staden kommer närmare.
Cafét ska vara i tiden vad gäller mathållning, fair trade, vegetariskt, internationellt. Plats bereds för större
utställningar i tvärskepp, café och foajéer. Grupprum och samlingssalar tillhandahålles för olika etiskt orienterade föreningar.

Alla som rör sig här; församlingsmedlemmar, besökare, turister, tjänstemän, musiker, barn och elever, kommer
på väg till expeditioner, utställningar, konserter, vaktmästeri, lektioner och samkväm - och inte minst till cafét
- att möta varandra och ta del av katedralens märkvärda inre.
Och få daglig påminnelse om kyrkans kärleksbudskap och gemenskap.

Kostnader för ”Sånger från berget” möter i en överslagsberäkning byggherrens budget. Förslagets fördelning på flera tillbyggnader och omdisponeringar av befintliga ytor, medför att justeringar över tid uppåt och
neråt för olika funktioner förenklas och att lokalers nyttjande lätt kan intensifieras.
Hållbarhet, budget och tidplan är grammatiska nycklar i ”Sånger från berget”, men underlagets, av naturliga
skäl begränsade uppgifter för konceptarbetet medför att framöver okända tekniska, bevarande-, ekonomiska
- eller genomförandeproblem kan upptäckas. Dock torde genom åren god förvaltning och underhåll av byggnaderna garantera ett minimum av överraskningar.
Domherre, Djäknehall och Roggeborg är inte nödvändiga för en rationell drift av verksamheten men kan
fortsatt på egen hand delta i den tydliga utveckling av Domkyrkobergets miljö som staden och stiftet söker.
Domherren kan göras till bostäder som tillsammans med nya bostäder i söder på stadens fastighet kan
skapa en fascinerande och socialt levande grannskapsmiljö. Djäknehall och Roggeborg kan utan störningar
fortsätta respektive utöka sina verksamheter, som bättre passar i befintliga lokaler.
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