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Vasafönstren i Uppsala domkyrka tas fram
Måndag 13 juni öppnas en låda med fönster som tidigare suttit i Vasakoret i Uppsala domkyrka.
Fönstren togs ned och byttes ut vid renoveringen 1971-76 och har legat i ett förråd sedan dess.
Domkyrkans glaskonservatorer räknar med att Gustav Vasa kommer att möta dagens ljus efter
40 år.
Vid Helgo Zettervalls stora restaurering av domkyrkan 1885-93 ansågs Vasakorets glasmålningar från
1840-talet omoderna. De monterades ner och ersattes av nya glasmålningar ritade och utförda av
Reinhold Callmander vid Svenska Glasmåleriaktiebolaget i Göteborg. Efter att bara ha suttit uppe i 80
år byttes Callmanders fönster ut mot nya kopior av de första fönstren från 1840-talet.
– De här fönstren är domkyrkans ”pièce de résistance”, de finaste fönstren i kyrkan sånär som på de
tre portalfönstren ovanför ingångarna, förklarar domkyrkans egen glaskonservator Linda Kvarnström.
Fönstren skulle dra besökarnas blickar in mot öster, den finaste delen av kyrkan. Ju längre in i kyrkan
du kommer desto vackrare blir fönstrens bildspråk, och de här fönstren har varit placerade allra längst
fram i Vasakoret. De togs ned vid renoveringen på 1970-talet och ingen har sett dem sedan dess. Det
finns bara ett par svartvita foton av dem. Nu hoppas vi att de är hela.
De fönster som ska tas fram avbildar Gustav Vasa i rustning och hans tre drottningar som böjer knä
inför Kristus.
– Vi hoppas att fönstren är hela och att allt går bra, så att vi kan rengöra dem och ge dem en bättre
förvaring, avslutar Linda Kvarnström.
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UPPSALA DOMKYRKOFÖRSAMLING är en del av Svenska kyrkan med nära 30 000 medlemmar,
150 volontärer och ett 60-tal anställda. I församlingen ingår Uppsala domkyrka, Almtunakyrkan, S:t
Pers kyrka och Vindhemskyrkan S:ta Birgitta. Domkyrkan är Nordens största katedral, Sveriges
rikshelgedom, stiftskyrka och församlingskyrka. Den har mer än en halv miljon besökare varje år.

