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Unikt pilotprojekt når sitt slut
Konserveringen av Sonens fönster i Uppsala domkyrkan har efter tre och ett halvt års arbete
slutförts. Det anslående fönstret ovanför södra porten är Sveriges största figurativa glasmålning,
och tack vare den nya inomhusklimatanläggningen kommer betraktare nu att kunna njuta
länge av fönstrets prakt innan det blir nödvändigt med en ny konservering.

Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé startades 2013 för att kunna konservera Sonens
fönster i Uppsala domkyrka. När projektet startade var det första gången ett helt kyrkfönster
skulle konserveras på plats i Sverige.
Sonens fönster tillverkades 1892 under Helgo Zettervalls restaurering av domkyrkan. Totalt
har 107 paneler med en sammanlagd yta på ca 50 m² konserverats.
-

Glasmålningen var i stort behov av åtgärder. Den led av ett omfattande bortfall av
bemålningen, sprickor i glas och blyspröjs och en kraftig nedsvärtning av ytan, säger
Linda Kvarnström, ansvarig glasmålerikonservator.

Arbetet med Sonens fönster har följt internationella riktlinjer. För att säkra framtiden har
panelerna denna gång återmonterats med ett yttre skyddsglas som har utformats i samråd med
internationella experter. I dag sitter glasmålningen i ett inomhusklimat, vilket innebär att den
kommer att hålla mycket längre och att det tar mycket längre tid tills nästa gång den behöver
underhåll. Med hjälp av klimatmätningar på tester har man kunnat konstatera att de nya
klimatförhållandena är bra för glasmålningen.
Den sista panelen sattes på plats fredagen 13 januari. Nu är allt arbete klart och fönstret
motiv med scener ur Jesus liv framträder med en ny lyster.
-

Det känns jättebra att vi är färdiga, säger Linda Kvarnström. Äntligen, efter alla dessa
år, har vi slutfört projektet!

Länk till en färsk film om slutförandet: https://www.facebook.com/uppsaladomkyrka/?fref=ts

Öppet för press och media med möjlighet att filma och fotografera fönstret:
Tid: Torsdag 26 januari kl 10.00-12.45, 13.00-15.00
Plats: Sonens fönster ovanför södra porten i Uppsala domkyrka
Medverkande: Konservatorerna Linda Kvarnström, Erika Andersson och Jana Hildebrandt

kontakt:
Linda Kvarnström, ansvarig glasmålerikonservator, tel. 018-430 38 77,
linda.kvarnstrom@svenskakyrkan.se
Henrik Viberg, kommunikatör, tel. 018-430 36 80, henrik.viberg@svenskakyrkan.se

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.

