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et förflutna är grunden för vår förståelse av nuet. 

Sedan ett par årtionden har jag haft ett antal uppdrag att underhålla och renovera 

äldre fönster både i Sverige och Frankrike. Det väckte mitt intresse för dem när jag insåg hur 

sinnrika och hållbara de till synes enkla konstruktionerna faktiskt är. Så länge det finns trä, 

linolja, krita och glas kan de underhållas och repareras under lång tid framöver. Det finns fönster 

med både två- och trehundra år på nacken som har renoverats till nyskick med relativt enkla 

medel och till en mycket lägre kostnad än om de skulle ha nytillverkats. 

Med min definition av ”historiska fönster” avser jag fönster från 1600-talet, då de fått sin 

principiella utformning, fram till mitten av 1900-talet. Det var då man började man tillverka 

fönster industriellt. De blev billigare, men också svårare att underhålla och renovera på sikt. Det 

finns inga garantier för att det om trettio år går att renovera de fönster som installeras idag. Det 

följande sidorna är inte en kritik mot de fönster som tillverkas idag för moderna hus och moderna 

krav. Men jag vill lyfta fram de gamla fönstrens antikvariska och arkitektoniska betydelse för 

upplevelsen av äldre byggnader och fönstrens värde nu och i framtiden. 

 

Rians, februari 2023  

Johan Näsström  

D 
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RÄDDA KULTURFÖNSTREN! 

Upplevelsen av en historisk byggnad bygger på att många detaljer samspelar till en harmonisk helhet. 

Fönstren är i det fallet särskilt viktiga, de kan ju betraktas både från utsidan och inifrån byggnaden.  

Höjda energipriser och en generell standardhöjning gör det naturligt att man vill förbättra sitt 

inomhusklimat. Ett eftersatt underhåll av de befintliga fönstren leder då till att man, nästan 

slentrianmässigt, kasserar de gamla fönstren och installerar nytillverkade med bättre 

isoleringsvärden. I många fall är det också ett rimligt val.  

Men valen är mer komplicerade än så, det är ett val mellan att prioritera ett bättre 

inomhusklimat, eller en fördelaktigare ekonomi eller att 

bevara byggnadens historiska och estetiska värden, där 

valet är unikt för varje byggnad och varje fönster. En 

sammanvägning av de ekonomiska, komfortmässiga och 

historiska argumenten kan ofta leda fram till att en 

renovering av fönstren är det mest fördelaktiga. Ett 

argument är att de befintliga fönstren faktiskt redan sitter 

på plats med korrekta mått och beslag. Men framför allt är 

byte av fönster till moderna oåterkalleligt, man kapar för 

all framtid en länk till husets historia och berövar framtida 

ägare upplevelsen av ett historiskt autentiskt hus. Ett 

fönsterbyte är inte reversibelt, det går inte att ångra.  

Det finns i Frankrike mängder av vackra byggnader 

från 1600-, 1700- och 1800-talet där det är värt att vårda den estetik som de haft från början och 

där fönstren utgör en väsentlig del. Att det numer också finns ett yrvaket intresse att bevara och 

renovera dem vittnar internet om. Det finns mängder av information om renovering på sociala 

medier, så det finns både skäl och möjlighet att rädda och bevara den kulturskatt som dessa 

byggnaders fönster utgör. 

 I dagens klimatdiskussioner talas ofta om hållbarhet, sustainability. Det är ett uttryck som 

kan kännas vagt och luddigt och som man lätt kan avfärda. Men en flera hundra år gammal byggnad 

utgör ett väldigt tydligt exempel på vad hållbarhet handlar om. Dessa byggnader har byggts av 
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material som det finns gott om; sten, trä, glas, 

material som kommer att finnas också om hundratals 

år.  

Den industriella utvecklingen har skapat nya 

material och tillverkningsmetoder som förändrar den 

bilden: syntetmaterial och kemiska produkter med 

okänd livslängd gör att moderna byggnader får en 

livslängd på långt under hundra år. Materialen kan 

vara svåra att återvinna på ett ekonomiskt och 

miljömässigt korrekt sätt. Detta är argument för att 

vara varsam med de historiska fönstren. De kan med 

kontinuerligt underhåll behållas och utgör ett 

utmärkt exempel på vad som menas med hållbarhet.  

Det finns självklart åtgärder som är nödvändiga för att en gammal byggnad ska kunna utnyttjas 

för ett modernt brukande men som inte är reversibla. Dit hör frågor om brandsäkerhet, 

tillgänglighet och moderna krav på elanläggning och VVS. Fönster är här ett gränsfall. Är fönstren 

original? Har de i förhållande till byggnaden ett historiskt, estetiskt eller tekniskt värde? Är 

materialet i fönstret oersättligt (gammal ek, blåst glas, färgat glas, anmärkningsvärda beslag)? Är 

något av svaren ja bör ett bevarande ges prioritet. Här vilar det ett stort ansvar på ägaren och 

förändringar bör göras i samråd med expertis och, om det påverkar fastighetens yttre, med 

kommunen för att förebygga en utarmning av arkitektoniska värden i en känslig miljö.  
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HISTORISKA FÖNSTERS ANATOMI 

En fönsteröppnings bredd i fasaden begränsas av hur bred man kan göra den med hänsyn tagen till 

väggens hållfasthet. I enklare byggnader kunde det räcka med en träbjälke som stöttade väggen 

ovanför fönstret. I finare hus kan man 

se en stenbalk eller ett valv med 

kilformade stenar och en nyckelsten i 

mitten. Det följdes sedan upp med 

fönster med rundad överkant, s.k. 

bombering för att få in maximalt med 

ljus (t.h.). 

I slott och offentliga byggnader 

är takhöjd och därmed fönsterhöjd 

viktiga, makten måste manifesteras! 

Det gör att fönsterbågarna blir 

komplicerade, 12 till 16 rutor i en 

båge är inte alls ovanligt. Det är de 

fönstren som nu slentrianmässigt riskerar att ersättas av 

fabrikstillverkade fönster med perfekta, döda glas och kraftiga 

bågar utan spröjs, något som förvanskar gamla historiska fasader.     

  

Fönstret i högreståndshuset ovan har inte 
mindre än sju rutor i höjdled. Notera 
också bomberingen av fönstrets överkant 
för att få in maximalt med ljus. 
Skjutluckan på fönsterluckan till vänster 
medger att man kan släppa in lite ledljus 
utan att hela luckorna behöver öppnas. 
 
 
 Till vänster: Estetiskt viktigt är att de 
små rutorna alltid är något högre än 
breda. En perfekt fyrkant ser skenbart ut 
att vara nedtryckt. Den högra fyrkanten 
är bara 5% högre än bredden, men visst 
ger den ett elegantare uttryck? 
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Fönsterbågar och spröjs  

Här en kort summering av hur fönsterbågar och spröjs utvecklats under seklen: 

  

1500-tal: 

De allra äldsta fönstren monterades i enkla träramar fast 

monterade i muren. Små glasrutor var infattade i lister av bly 

och skyddades eventuellt av ett metallgaller. 

 

1600-tal:  

De blyinfattade fönstren försvinner i mitten av 1600-talet 

och ersätts av munblåst glas. Fönsteröppningarna har ett 

kors av sten som både stöder muren ovanför och delar upp 

fönsterbågarna i höjdled i två mindre. Möjligheten att göra 

lite större glas och införandet av fönsterspröjs av trä gör att 

ljusinsläppen kan ökas.  

 

1700-tal: 

Fönsterbågarna görs allt högre i strävan att få in så mycket ljus 

som möjligt. Glasrutorna blir under andra halvan av 1700-

talet så stora att de kan fylla upp fönsterbågens hela bredd och 

det blir det normala under 1800-talet. Mittstolpen försvinner 

och spanjoletten, en låsanordning med en vertikal 

metallstång, blir en vanlig lösning. Fönster med 

halvmåneformad överdel förekommer i slutet av 1700-talet 

och början av 1800-talet.  

 

1800- och 1900-tal: 

Tack vare den tekniska utvecklingen blir glasrutorna allt 

större. Spröjs förekommer fortfarande som ger möjlighet till 

en friare utformning av fönstren. 
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Det som gör de gamla fönstren så hållbara och därmed 

också värdefulla är det noga utvalda trävirket. De vanligaste 

träslagen är ek och gran eller tätvuxna tallar. Ett bra virke 

bör ha 5–6 årsringar per centimeter. Träden fälldes på 

hösten eller början av vintern, det minskade risken för 

svampangrepp. Ofta användes endast den nedre tredjedelen 

av stammen. Efter kapningen torkades virket ”så länge det 

behövdes”, torkningen kunde pågå i flera år. Detta virke 

hade en hög halt av kåda. Det gjorde det extremt tåligt, 

trots väder och vind kan träet hålla i hundratals år.  

Ett sådant virke är svårt att bearbeta maskinellt, 

främst på grund av den höga halten av kåda, som klibbar vid 

de höga temperaturer som uppstår vid maskinell bearbetning. Efter ca 1960 övergick industrin därför 

till att använda träslag som var lättare att bearbeta med maskin. Numer fälls träd året runt, de torkas 

forcerat och träet behandlas kemiskt för att minska risken för angrepp. Allt för att sänka kostnaderna. 

Generellt öppnas fönstren á la Française, dvs inåt. Bågarna i äldre fönster (1800-tal till mitten 

1900-tal) är mötande, de har ett halvrunt urtag i den ena halvan där den andra fönsterhalvans 

halvrunda utbuktning ska passas in när fönstren stängs med en samtidig rörelse. Typen kallas ”får-

och-vargkäft” (mouton et geule de loup), nog så beskrivande. Sådana fönster är svåra att justera och 

täta. Motgående karmar (feillure) däremot kan tätas med tätningslister. 

  

Överst: Mötande fönsterbågar, så 
kallade får-och-vargkäft (mouton et 
geule de loup). 
 
Nederst: Motgående fönsterbågar 
(feillure). 

Halvrunda fönsterkarmar förekom från slutet av 
1700-tal till in under 1800-talet. 
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Eftersom det från början var svårt att göra stora glasrutor infördes spröjs av trä som höll samman 

rutorna. Även spröjsen tillverkades av trä av högsta kvalitet och med eleganta profileringar och 

sammanfogningar. Deras bredd översteg normalt inte 2,5 cm (1 tum). 

 

  

1700-tal 
 
 
 
 
 
 
 
Sent 1700-tal 
 
 
 
 
 
 
1800-tal 

Där spröjsen korsar varandra krävs ett raffinerat 
snickeriarbete. Knuten ovan och nedan har en fyrkantig 
kloss som täcker mötet, en karaktäristisk 1700-talslösning.  
 
 
 
Nedan till vänster principen för en enklare modell. 
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Gångjärn 

I äldre hus var fönstren fast monterade och tjänade 

endast som ljusinsläpp. Vädringen skedde nog ändå 

genom oönskade springor. Men visst har det sina 

fördelar att kunna öppna ett fönster av andra skäl 

och då föddes gångjärnen. De äldsta var handsmidda 

vikta plåtar som fogades samman med en sprint. 

Från slutet av 1600-talet var gångjärnen 

konstruerade på det sättet och de var elegant 

infogade i karm och båge praktiskt taget osynligt 

och fixerade med ett par stift. 

Utvecklingen ledde till så kallade lyftgångjärn, där fönstret kunde lyftas av och på. De har 

fördelen att kunna justeras: böjas något utåt-inåt för att fönstret ska täta och de kan förses med 

mellanläggsbrickor om fönstret behöver höjas för att fönstrets underkant ska gå fritt från karmen när 

gångjärnet slitits.  

 

Tidigare gjordes urtagen för lyftgångjärnen 
manuellt med stämjärn och det blev rektangulära 
urtag. Gångjärnen gjordes kantiga för att passa. 
 
 I och med maskinfräsning av urtagen med en 
roterande fräs blev urtagen rundade och då 
anpassades gångjärnen efter detta. 
Maskinfräsning blev vanlig under andra halvan 
av 1900-talet, det kan utgöra en indikation på 
fönstrets ålder. 
 
Till vänster: före c:a 1950.  
 
Till höger: efter c:a 1950. 
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Låsanordningar 

Fönstrens låsanordningar har naturligtvis utvecklats över tid. De tidigaste kunde tillverkas med 

relativt enkla medel av lokala hantverkare. Sedan kom en period där skickliga smeder tillverkade mer 

avancerade delar på beställning.  

         

 

 

 

 

 

De tidigaste låsanordningarna för fönstren var 

mycket enkla. En typ var en svängbar bräda som 

kunde greppa tag i hakar över och under 

fönstret. Andra lösningar var skjutreglar som  

Före spanjolettens intåg förekom en vertikal, 
svängbar bräda som greppade i hakar i karmen 
över och under fönstret. Det var en enkel 
konstruktion som en snickare lätt kunde tillverka. 
 
 

         

  

    
En något mer förfinad lösning var reglar i 
metall, ofta eleganta. Ovan en targuette med 
”vickpinne” och, nedan en skjutregel, 
loquetan. Båda lösningarna var vanliga 
under 1700-talet. 
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kunde tillverkas av bockade plåtar, något som en lokal smed kunde framställa. 

Under artonhundratalet blev spanjoletten den förhärskande stängningsanordningen; en vertikal 

stång som vreds med ett handtag så att krokar upptill och nertill greppade om fasta hakar i karmen. 

Det var bekvämt, man kunde öppna och stänga fönstret med ett enkelt handgrepp. Det var en 

tämligen enkel konstruktion som en lokal smed kunde tillverka med önskade mått.  

Vindsfönster som spärras med skjutreglar, troligen sent 1600-tal. 
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Tillverkningen kunde ske lokalt men var arbetskrävande. I ett senare skede började delar gjutas på ett 

gjuteri. Industrialiseringen tog sin början och kännetecknades av att dyr tillverkningsutrustning 

kunde tillverka stort antal delar billigt till en större kundkrets allt längre bort. 

Senare stängninganordningar har i stället ett vridhandtag som förskjuter låsstänger vertikalt så att de 

går in i urtag i fönsterkarmens över- och underkant, s.k. cremone. Delarna är gjutna industriellt och 

kan ges en elegant och skulptural utformning typisk för tidigt 1900-tal.  

Mycken möda lades ner på eleganta beslag och låsanordningar och de är väl värda att 
bevara.  
Låsspärren på spanjoletten till vänster är smidd från ett plattjärn. Den mer utarbetade 
låsspärren nedan är tillverkad genom stansning och är ett tidigt exempel på industriell 
tillverkning, förmodligen sent 1800-tal.  
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Under 1900-talets andra halva byggdes låsmekanismen och stängerna in i fönsterbågen och blev 

”osynliga”. Utförandet blev enklare, många detaljer tillverkades genom pressning, en snabb och billig 

metod, men bågarna blev samtidigt svårare att renovera. Vad som var tillverkat på vilket sätt brukar 

inte vara svårt att lista ut och kan vara en ledtråd vid datering av ett fönster. Smide är äldre än gjutna 

delar som i sin tur är äldre än formpressade plåtdetaljer.            

 

 

  

                         

 

 

 

  

De smidda detaljerna från 1600- och 1700-talen ersattes successivt av gjutna 
fabrikstillverkade detaljer, som gav möjlighet till helt annat estetiskt uttryck. 
Jakten på lägre tillverkningskostnader ledde sedan till en förenkling och 
banalisering av formerna. 
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Glas och kitt 

Glasrutornas storlek är en indikation på hur gammalt fönstret är – storleken har ökat dramatiskt från 

1700-talet via 1800-talet till vår tid. Den äldsta glastypen var munblåst glas, där rutorna sällan var 

större än 2–3 decimeter i fyrkant. Tekniken byggde på att man blåste upp en avlång ”korv” som 

öppnades på längden när ändstyckena skurits bort. Glaset fick blåsor och ojämnheter som ger ett mer 

levande uttryck när man tittar ut och ett vackert ljusspel när solen lyser in och belyser väggar och golv. 

Glasen gjordes tunna, kanske bara 2 millimeter tjocka, den vanligaste glastjockleken är numer 3 mm. 

Munblåst glas slutade tillverkas på 1930-talet. 

I början av 1900-talet kom maskintillverkat glas, s.k. draget glas, som var jämnare, men 

fortfarande hade en vågig karaktär. Under andra halvan av 1900-talet kom floatglaset som ger en 

perfekt yta och därför gör ett lite dött intryck. De kan också göras i betydligt större format.  

 

  

Glaset hålls på plats med stift och kitt. Här intill en lite speciell 
och elegant kittning! 

Blanda kitt 
Det är ganska enkelt att blanda kitt så det finns 
egentligen ingen anledning att köpa färdigt. Det som 
behövs är linolja och krita. 
 
Häll upp en halv liter krita i en hög på en hård och tålig 
yta. Gör en grop i mitten där du häller 1 dl 
kallpressad kokt linolja. 
Börja att blanda ihop med en spackel och vänd samman 
smeten. När det börjar bli en deg kan man jobba vidare 
med händerna för att slutligen knåda brutalt med en 
hammare där man bankar ut degen så att alla klumpar 
går ur. 
Alltså: en del olja och 5 delar krita! 
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HUR GAMLA ÄR FÖNSTREN? 

Det kan finnas flera anledningar till att man vill veta hur gammalt  

ett fönster är. Är det ett originalfönster från tiden då huset byggdes? 

Kan fönstret vara en hjälp att datera en större renovering eller 

ombyggnad? Är det så nytt att det saknar större historiskt värde?  

Saknas dokumentation från tidigare ägare kan man ändå få en 

ungefärlig uppfattning om fönstren ålder genom några indikatorer. 

En utgångspunkt är att fönstren lika gamla som byggnaden, där det 

ofta går att få fram ett byggnadsår. Men troligt är att fönstren har 

ersatts under ett senare skede, då för man göra en bedömning. En av 

dem är att ta några mått på fönsterbågen. 

En av de bestående förändringarna efter Franska revolutionen 

var skapandet av Système International d'Unités, eller metersystemet 

som det ibland kallas. Det systemet blev lag i Frankrike 1799, men 

det är väl rimligt att anta att det tog något eller några årtionden innan 

det infördes på lite bredare front. Innan dess användes mått som 

utgick från människan själv: tum, fot, aln, famn osv. Men det fanns ingen bestämd rikslikare som 

fastställde exakt hur lång en fot skulle vara, det fanns en uppsjö av olika varianter, här intill några 

exempel på definitionen av fot i några olika franska regioner i slutet av 1700-talet. Finast var förstås 

”kungens fot”, pied-de-roi. 

Då var det inte något större problem, måtten användes lokalt, beställaren och den lokala 

snickaren använde samma måttsystem. Men det blev problem när kraven på noggrannhet ökade och 

när beställare beställde varor från leverantörer i andra regioner. Med metersystemet blev 

måttenheterna exakt definierade, inte bara över hela Frankrike, utan successivt också internationellt. 

Det här skiftet från tum och fot till metersystemet kan utnyttjas som en indikation för att datera 

ett fönster. Metersystemet utnyttjades knappast alls under 1700-talet, så fönsterbågar med virke 

hyvlat till jämna centimeter är med största sannolikhet tidigast från början av 1800-talet. Mät till 

exempel fönsterbågens tjocklek. Däremot kan det finnas fönsterbågar baserade på tumsystemet långt 

in på 1800-talet innan metersystemet hade trängt igenom i alla delar av Frankrike. 

 

Region 
Längd 

(m) 

Pied-de-roi 0,324 

Normandie 0,299 

Lorraine 0,292 
Strasbourg 0,289 
Besançon 0,309 
Dijon 0,315 
Mâcon 0,335 
Bordeaux 0,357 
Lyon 

Grenoble 
0,341 

Aix-en-Provence 

Avignon 
0,270 

Monaco 0,234 
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Man kan också fundera kring fönstrets metalldelar, dvs 

gångjärn och låsanordningar. Tidiga metalldelar 

tillverkades genom smide, något som en lokal smed 

kunde utföra. Senare började gjuttekniken sprida sig, 

men det förutsatte etablerade gjuterier och 

handelskedjor, gjuterierna låg där det fanns tillgång 

till ved och vattenkraft medan kunderna kunde vara 

avlägsna.  

Stilhistoriska drag hos fönsterbåge och spröjs 

kan också vara vägledande liksom glasrutornas 

utseende och storlek. Diagrammet nedan 

sammanfattar principiellt några indikatorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Måttsystem

Låsanordning

Glastyp

Gångjärn

1600 1700 1800 1900 1950

tum, fot centimeter, meter

spanjolett cremone

lyftgångjärn

skjutreglar, tvärslå

munblåst glas maskindraget glas

sprintgångjärn maskinfräsningfast montering

fast montering

Hur gammalt är fönstret? Grova spröjs utan profilering, 
skoningar av blyplåt på bågarna och karmens 
bottenstycken, låsanordning och gångjärnstyp kan alla 
ge sina bidrag till en datering. Trävirket har klarat sig 
utmärkt trots eftersatt underhåll. Vilket modernt fönster 
skulle klara det? 
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YTTRE OCH INRE 

FÖNSTERLUCKOR 

Nära förknippade med fönstren är fönsterluckorna. De utgör 

en minst lika viktig del i hur en fasad upplevs och de bör 

underhållas eller ersättas med samma omsorg som fönstren. 

Stängda dämpar de både kyla och värmeinstrålning. Luckorna 

kan var släta och heltäckande eller försedda med galler, s k 

persiennluckor. De senare har fördelen att de tillåter vädring 

men dämpar ljus och hindrar insyn.  

Kombinationen tjocka stenväggar och stora 

temperaturskillnader gör det knepigt att skapa ett uthärdligt 

inomhusklimat året om. I södra Frankrike dominerar stark 

sol men också en bitande mistralvind, Där är fönsterluckorna 

normalt monterade ytterst och i liv med fasadens 

utsida medan fönstren är indragna in i fönsternischen. 

De djupa fönsternischerna gör att den högt stående 

solen inte når in och kan värma glasen och sprida 

värmen vidare in i rummen. I middagstid är det 

dessutom brukligt att stänga luckorna men ha 

fönstren öppna för ventilationen.  

I norra Frankrike är fukt och kyla det vanligare och 

där sitter fönstren ofta ytterst och kan då bli värmda av 

solljuset. I det fallet är fönsterluckorna monterade på 

insidan, in mot rummet. Det gör att man kan öppna och stänga luckorna utan att öppna fönstren, en 

fördel i ruskigt klimat.Oavsett om luckorna är placerade ytterst eller innanför fönstren så bidrar 

stängda luckor till en isolering mot värme och kyla fullt jämförbar med ett fönster med dubbla glas, 

double vitrage.  
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Spanjolettens vertikala stång kunde förses med 
”vingar” som låser invändiga fönsterluckor 
samtidigt med själva fönstret.  
 

De gamla fönsterluckorna till höger har många år på nacken. De 
breda plankorna och de klänkta (böjda) spikarna som fäster 
gångjärnen tyder på det. Den lilla skjutluckan är charmig, Jag antar 
att den kunde släppa in lite ledljus om man inte ville öppna luckorna 
helt under den kalla årstiden. Tända en lampa? Det dröjde säkert 
hundrafemtio år innan elektriciteten installerades i denna byggnad. 

Elegantast är de invändiga fönsterluckor som viks samman och 
försvinner in i fönsternischens sidor.  
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En speciell typ av yttre fönsterluckor är de som 
viks ihop inne i fönsternischen. De är praktiskt 
taget osynliga när de är öppna. De är också 
lättare att öppna och stänga än de luckor som 
viks ut på fasadens utsida. Väl värda att 
bevara! 
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VÅRD OCH UNDERHÅLL 

Ju äldre ett fönster är, desto angelägnare är det att vårda och underhålla det för kommande 

generationer. Ett regelbundet underhåll gör att fönstret kan hålla hundratals år och utgöra en obruten 

länk till byggnadens historia. 

Underhåll handlar om att måla om bågar och karmar regelbundet. Mättnad med linolja ger alltid 

ett gott skydd mot röta på renskrapat trä, speciellt om träet är lite anlupet. Om färgen har sprickor 

eller flagningar får fukt och vatten möjlighet att tränga in i träet och påbörja en nedbrytning. 

Linoljebaserade färger låter fukt vandra såväl ut som in, medan moderna ”plastbaserade” färger 

fungerar mer som en regnrock, den släpper inte ut den fukt som tagit sig in innanför färglagret. Det 

kan visa sig genom att färgen, fortfarande i gott skick, flagnar och lossnar från träet under som kan 

visa på tecken på fuktskador. Kitt med sprickor måste åtgärdas och stängningsanordningarna 

kontrolleras och smörjas. 

En renovering (”att göra som nytt”) innebär att man tar ur glasen, skrapar rent träet från färg, 

gör nödvändiga reparationer på trä och beslag, monterar glasen igen med stift, kitt och målar. En god 

renoveringsregel är att förändra så lite som möjligt. 

En restaurering (”att återställa till ursprungligt skick”) görs på historiskt värdefulla byggnader, 

där ska varje moment utföras på ett historiskt korrekt sätt med korrekta material för att återskapa det 

ursprungliga skicket. 

Nätet är fullt av tips för underhåll och renovering/restaurering av gamla fönster. Fönster går att 

vårda och underhålla med tämligen enkla medel för den egna tillfredsställelsen och för att rädda stora 

kulturvärlden. Verktygen som behövs är i sig enkla, kostnaderna är ofta låga medan åtgärderna i sig är 

arbetskrävande.  

Värt att veta om historiska fönster: 

• Det som gör det möjligt att renovera fönster som är flera hundra år är att virket valts med stor 

omsorg. Virke med den kvaliteten är praktiskt taget omöjligt att få tag på nu för tiden.  

• Bågarnas konstruktion gör dem enkla att reparera, de är normalt sammansatta med pluggar 

som är lätta att slå ut så att man kan ta isär hela fönsterbågen. Därefter kan man reparera eller 

tillverka de delar eller partier som behöver åtgärdas. 

• Munblåsta glas är ytterst värdefulla och svåra att ersätta med nya. Behåll och var rädd om dem. 

Kan de återanvändas är de bra. De har annars ett betydande andrahandsvärde! 
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• Spara och renovera alla metalldelar. De håller länge och kan nästan alltid återanvändas. 

• Var noga med bågens och spröjsens profileringar, de är betydelsefulla. Rengör dem noga och 

måla inte så tjockt att profileringarna döljs. 

• Måla med linoljebaserad kvalitetsfärg i ursprunglig kulör eller enligt den lokala traditionen.  

 
Ibland kan det se riktigt illa ut, men det är inte hopplöst. Råämnena nedan till ett nytt 
hörn till den skadade bågen ovan ger en uppfattning om den hantverksskicklighet som 
historiska bågar krävde. Nedan t.h. det färdigrenoverade fönstret från sent 1600-tal. 
Lägg märke till ”vingarna” på spanjoletten, en rest från tidigare inre fönsterluckor. 
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FEM TIPS FÖR ETT BÄTTRE 

INOMHUSKLIMAT 

Innan man modifierar eller byter fönster för att få ett bättre inomhusklimat finns det andra åtgärder att 

ta till. Ingen av dem är kostsamma eller påverkar historiska värden. 

 

Definiera utrymmen som inte behöver värmas  

Dessa utrymmen kan vara förråd, hallar, trapphus och vind. Bestäm samtidigt vilka rum där det i 

gengäld är viktigt med god komfort, som sovrum, badrum och vardagsrum. 

 

Minska drag från fönster och dörrar  

Det finns många typer av tätningslister för fönster och dörrar. Fönster som ”aldrig” öppnas kan tätas 

med pappersremsor med vattenlösligt klister. De är lätta att ta bort med vatten. Dörrar utan trösklar 

kan förses med fasta eller rörliga tätningar i botten, flera typer finns på marknaden. 

 

Öppna upp runt befintliga radiatorer  

Luften som värms upp av radiatorer ska kunna stiga och strömma vidare runt i rummet. Eventuella 

radiatorskydd måste tas bort under uppvärmningsperioden. Kontrollera även att radiatorventilen 

fungerar, att den går att öppna helt och även stänga där du vill spara energi. 

 

Använd gardiner  

Traditionellt har dubbla gardiner använts i fönster; närmast fönstret tunna gardiner som släpper in 

ljus och ett inre par av kraftigt eller fodrat tyg som dras för till natten. 

 

Glöm inte att utnyttja de invändiga luckorna 

Under 1700-talet var det vanligt med invändiga fönsterluckor. De representerar ett utsökt hantverk 

och har ett stort historiskt värde. Öppna är de är nästan osynligt infällda i fönsternischen.När de är 

stängda isolerar de från kyla som ett extra glas och minskar under den varma tiden på året även risken 

för hetta i rum som vetter mot söder. 
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