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WORCESTERKATEDRALEN 
 
Hälsar besökande välkomna medan omfattande restaurereingsarbeten pågår 
 
Angående katedralen 
 
Det har funnits en katedral sedan 680 e. Kr. Den nuvarande byggnaden 
påbörjades 1084, då Wulstan var biskop.  Kryptan och Kapitelhuset dateras från 
denna tid.  Den största delen av den normandiska katedralen byggdes om mellan 
1224 – då Mariakepellet påbörjades – och 1337, då tornet avslutades.  Från 
niohundratalet till femtonhundratalet var det ett benediktinerkloster.  År 1541 
återupprättades katedralen till att ledas av en domprost och kapitel istället för prior 
och munkar. 
 
Idag hålls gudstjänster, konserter och festivaler i denna stora kyrka.  Otaliga 
besökare från hela världen är alltid välkomna. 
 
Värt at se (karta på baksidan) 
 
Den normandiska kryptan från 1084 är avsedd för tyst bön och fungerar även som 
kapell för kristen ekumenik.  Kapitelhuset finns i östra delen av klostergången.  
Kung Johans sarkofag och Prins Arturs Själamässokapell ligger i koret.  Också 
sevärt i koret är de snidade s.k. “misericords” – små hyllor under stolsitsarna.  När 
sitsarna är uppfällda kan man vila sig mot dem medan man står. 
Souveriraffär finns i norvästra  klostergången och servering finns i östra 
klostergången.  Förfrågningar kan ställas vid Informationen eller hos 
kyrkvaktmästarens kontor nära utgången till klostergangen. 
 
Gudstjänster 
 
Söndagar   Morgonbön    07.30 
    Nattvardsgång  K1. 08.00 
    Gudsjänst med musik  10.30 
    Aftonsång    16.00 
    Aftonsång    18.30 
 
Veckodagar  Morgonbön    07.30 
    Nattvardsgång   08.00 
    Aftonsång    17.30 
    (med musik utom under skollov) 



1. Norra ingången(där Ni kom in) 
2. Upplysningar (även vid 11) 
3. Långskepp 
4. Jesuskapell (för tystnad och bön) 
5. Trappa till tornet (begränsad öppningstid) 
6. Kor – Kung Johans och Prins Arturs    

sarkofager 
7. Studdert-Kennedy Minne – tillägnat den 

legendariska fältprästen från Första 
Världskriget 

8. Sidokapell helgat åt Jungfru Maria. 
9. Ljusbord (där man kan tända ett ljus och för 

enskild bön) 
10. Trappan till kryptan – arkeologisk utställning 

och ekumeniskt kapell 
11. Kyrkvakmästarens informationsdisk 
12. Priorsdörren – utgång till klostergången 
13. Souvenir – och presentaffär 
14. Kapitelhus – (begränsad öppningstid) 
15. Servering i klostergången   
16. Toaletter (även för handikappade) 
17.  Utgång till floden, Worcester porslinsfabrik 

och (The Commandery” – en byggnad som 
inhyser ett museum ägnat åt Inbördeskriget 
1642-1651, med film mm.  Byggnaden var 
huvudkvarter för de royalistiska truppera 
under slaget vid Worcester 1651. 


