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Förord 
Fönster är idag särskilt utsatta vid ombyggnader, 
renoveringar och energiförbättrande åtgärder. 
Nitför ofta byts de slentrianmässigt mot nya som 
inte är anpassade till byggnadens arkitektur. De 
utbyten som skett under senare år har ofta förfulat 
fasaderna och, vi har uppenbara problem med att 
ersätta gamla fönster med nya som håller lika bra. 

Under olika stilepoker har fönster utformats på 
olika sätt. De kan ha ett estetiskt egenvärde som 
vissa rikt utformade fönster eller ett värde som en 
integrerande del i en samstämd fasadgestaltning. 
Även till synes enkelt utformade fönster kan vara 
viktiga inslag i fasaden. Också fönstrens tekniska 
utförande har skiftat genom tiderna. Äldre fönster 
har för det mesta hög kvalitet. Det finns många ex
empel på mer än hundra år gamla fönster som allt
jämt är i gott skick. 

När fönster skall underhållas och repareras 
måste hänsyn tas till såväl deras utseende som tek
niska utförande. I synnerhet gäller detta fönster på 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader, vilka bör 
bevaras som vittnesbörd om sin tids byggnads
skick. Det är viktigt att undvika onödiga ingrepp i 

fönstret och spara så mycket som möjligt av dess 
originaldelar. Reparationer, kompletteringar och 
eventuella rekonstruktioner bör nära anpassas till 
det befintliga fönstrets utförande. 

Syftet med denna skrift är att ge information 
om hur fönster från olika tider har varit utförda 
och hur de kan underhållas och kompletteras. Rå
den i skriften inriktas på åtgärder som är måttliga 
och anpassade till fönstrets konstruktiva upp
byggnad. Virkesval, hopfogning, beslagning och 
målningsbehandling beskrives i detalj. Genom 
konkreta exempel visas hur fönster alltifrån 1700-
talet fram till 1930-talet har varit utförda och hur 
de har renoverats. 

Skriften ingår i en serie råd och anvisningar för 
vård av byggnadsminnesmärken som upprättats 
gemensamt av byggnadsstyrelsen, fortifikations
förvaltningen och riksantikvarieämbetet. Anvis
ningarna är emellertid också tillämpbara vid reno
veringar av fönster på äldre hus i allmänhet. Skrif
ten vänder sig till förvaltare, projektörer, antikva
rier, byggmästare och hantverkare. 

Byggnadsstyrelsen Fortifikationsförvaltningen Riksantikvarieämbetet 
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Fönstrets teknik- och stilhistoria 

I äldre tider var bostadshusen slutna och mörka. 
Möjligheterna att försvara och skydda sig vägde 
till en början tungt. De första öppningarna i den 
skyddande väggskivan bestod av små gluggar med 
en skjutlucka för. 

si småningom började man ta in ljus mer konti
nuerligt. Samtidigt var det viktigt för komforten 
att ha en klimatspärr. T unna polerade skivor från 
oxhorn, skrapade djurhudar, vaxat papper eller 
flätverk av lövtunna träspån var några av de mate
rial som kunde sättas på en ram i den lilla gluggen. 

Små glasrutor började också förekomma, men 
till en början endast i kyrkor och mer förnäma bo
stadshus. Den inhemska glastillverkningen kom i
gång på allvar mot slutet av 1600-talet och på 1700-
talet började glas bli en mer tillgänglig vara för ge
mene man. 

Fönstrets teknikhistoria 
Ett fönster är sammansatt av olika delar. Det be
står av en ramkonstruktion i trä som fästs in i bygg
nadens väggkonstruktion. I denna ram sitter öpp
ningsbara träbågar. För att dessa skall hålla ihop 
och gå att öppna och stänga erfordras olika typer 
av beslag såsom gångjärn, hörnjärn, stängnings-

Ljusintag i rökstuga från 1600-t.alet. Finngården på Skan
sen. Foto 1988. 

och öppningsbeslag m m i metall. I träbågarna sit
ter det glasrutor infästade med stift och kitt, vilket 
även tätar anslutningen mellan trä och glas. 

Nedan följer en historisk genomgång av fönst
rets olika delar. Uppgifterna i sammanställningen 
är tagna från äldre bygglitteratur, där följande 
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Fönstrets olika delar. 

Karm 

Båge 
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T värpost, losholst 
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böcker särski lt bör nämnas: C Ståls UtkasttifllA:ro
bok i Byggnadskonsten från 1834, von Rothsteins 
Handledning i allmänna byggnadslärans praktiska 
del från 1859 och andra upplagan från 1875, A 
Henströms Praktisk handbok i Landtbyggnads
Konsten från 1868 och V Karlssons Lärobok i Hus
byggnadskonstruktioner från 1915. Uppgifter har 
också hämtats från uppmätningar och samlade er
farenheter. Flera av de uppmätta fönster som om
nämn i det fö ljande, finns utförligare redovisade i 
avsnittet "Sex fönster" längre frati1 i denna skrift. 

Karm, mittpost, losholst 

11700-talslitteraturen är det svårt att finna uppgif
ter om fönstersnickeriets virkesdimensioner. Det 
är i stället fönstrets storlek och proportion som 
u p p tar intresset. 

Salsta slotts fönsterkarmar från slutet av 1600-
talet är avsedda fö r innerbågar. Karmen är 2 7/~ X 6 
tum (7 X 14,7 cm) och försedd med särskild bågfals 
på karmens insida. Posterna, 2 1/ 2 X 5 tum, är i liv 
med denna inre bågfals och har plan anslagsyta. 
Karmen i Langska fastigheten i Visby är yngre, 
från 1760-talet, men ändå av ett ålderdomligare 
slag. Karmarna har knappa dimensioner, 2 % X 4 1/~ 
tum (5,8 X 10,2 cm) och symmetrisk korspost där 
mittposten är kraftigare än tvärposten; 3 1

/ 2 tum 
jämfört med 2 112• Karmen saknar bågfals invändigt 
och posterna saknar ans lagsyta. Karmen har up
penbarligen ej varit förberedd för innanfönster. 
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Karmsidostycke och mittpost. Overst visas exempel från 
1760-talet, LAngslut fastigheten i Visby. Typ av utforande 
som å'r förberett endast för ytterbåge. Nedtill exempel från 
sent 1600-ta~ Salstaslott i Uppland avsett fö'r ytter- och in
nerbåge. Karmsidostycket har å'ven inre bågfals och mitt
posten en plan anslagsyta. 
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Karmens utförande vid olilut fönstertyper. 
Överst.· En vanlig fö'nsterkarm med innerbågar och utåt
gående ytterbågar. 
Mitten: Fönster med kopplade utåtgående bågar. 
Nederst.· Få'nster med kopplade inåtgående bågar. 
Ur Lå'robok i Husbyggnadskonstruktioner av V Karlsson 
1915. 

Vid mitten av 1800-talet anger Rothstein att 
karmvirket är 2-2 1/ 1 tum (50-62 mm) och 4-5 
tum brett i murade hus. I trähus är karmvirkets 
bredd lika med väggtjockleken. 

Strax efter sekelskiftet ökar karmdimensionen. 
V Karlsson anger måtten i mm till75 X 150 mm (3 
X 6 tum) i murade hus och något tunnare för trä
hus; 62 X 125-150 mm (2 1

/ 2 X 5-6 tum) eller lika 
väggens tjocklek. Dessa virkesdimensioner håller i 
sig flera decennier framåt. Då fönsterbågarna är 
kopplade minskas ofta karmens djup. 

Bågfalsens djup i karmen anges i all den genom
gångna bygglitteraturen till 0,4-0,5 tum eller 10-
12 mm och bredden lika fönsterbågen. För inner
bågar görs en fals i karmens insida, men då inte i 
bottenstycket. 



Posterna görs vanligen tunnare än karmvirket. 
Så länge innerbågarna är enkla fungerar posternas 
insida som anslagsyta. När bågarna är kopplade 
och utåtgående förses mittposten med bågfals. 
Posten kan då ges samma djup som karmen. Föns
ter med mötesbågar saknar mittpost. Sådana föns
ter finns redan på 1700-talet och de omnämns av 
Rothstein, men blir inte vanliga förrän mot 1800-
talets slut. 

Båge, spröjs 

1600-talets fönster hade ytterbågar av 1-1 1
/ ; tums 

tjocklek i vilken de små glasen var infästa med ett 
pröjsverk av bl y. Innanfönstren på Salstaslott tor

de vid 1600-talets slut ha bestått av 3/.- /~ tums 
tjocka bågar, av karmen inre bågfals att döma. 

På 1700-talet börjar bågarna, på grund av större 
glasformat, att för es med stabilare träspröjsar. 
Djupmåttet på dessa var ofta samma om för bå
garnas sidostycken, och bredden lika med djupet. 

Så länge fönsterbågarna är enkla och fönster-
torle~en inte varierar alltför mycket, förblir vir

kesdimensionerna i stort ett desamma. Detta gäl
ler när Rothstein vid 1800-talets mitt beskriver två 
olika typer av utåtgående fönster, dels med mitt
post och del utan. Fönsterbågarnas tjocklek böra 
vara 1 (1 1~)- 1,2 tum (2,5-3 cm), och dess bredd 2 
(2 1/J-3, 5 (4) tum (5- 9, 9 cm) tjocka, allt efter fönstrets 
hojd. Det understa ramstycket, som aldrig bör sakna 
sin vattlist, uthyflas af2, 5 (3) tum tjockt trä. Ännu på 
1880-talet, när glasformaten ökar och spröjsarna 
för vinner, har många bågar fortfarande i stortsett 
samma knappa mått. 

Eftersom innanfönstren som sattes in på vin
tern inte började förse med gångjärn förrän mot 
slutet av 1800-talet, hade vanligen ett fön ter i varje 
rum en å kallad lättruta, dvs en tunn vädringsbåge 
i såväl ytter- som innerbåge. Denna lättruta kunde 
på grund av fönstervirkets goda kvalitet utföras 
som en tunn öppningsbar båge infattad i den vanli
ga fönsterbågens ram och spröjs. 

Ända fram till slutet på 1920-talet förekommer 
innanfönster, men nu hängs de ofta på gångjärn. V 
Karlsson kriver att de yttre bågarna skall vara 
37- 50 X 43- 50 mm (1 1

/ 2-2 X l 1.-2 tum) och de 
inre 31-37 X 43-50 mm (1 '1.-1 112 x 1 3/ 4-2 tum). 
De yttre bågarna var mer utsatta för väder och 
vind, varför de gärna gjordes i något kraftigare vir
ke. 

Kopplade fönsterbågar börjar introduceras 
mot 1800-talets slut. C A Flodquist och C G Hall
berg får sin patentansökande för fönster med 
kopplade bågar beviljad 1889 med följande patent-

Enkel innerbåge. 
Enkla bågar är liitta och harofiastsrniickra virkesdimensio
ner. K v Bryggmästaren i Stockholm byggt 1883. Foto 1986. 
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Detalj av liittruta inpassad i bågens ram och spröjs. Fönster 
från tidigt /800-tal, Kasby herrgård i Uppland. 

Fönster med inåtgående ytterbågar. 
l äldre tider var fönstren vanligen utåtgående. Detta blev 
opraktiskt i de flera våningar höga hyreshusen, som började 
byggas under 1800-talets senare deL Kopplade, inåtgående 
bågar blev därför vanliga. Som ett alternativ till de koppla
de inåtgående bågarna förekom en tid fönster med o koppla
de bågar, där å"ven den yttre var inåtgående. 
Ur Lärobok i Husbyggnadskonstruktioner av V Karlsson 
1915. 
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anspråk: Anordning af fö.nster fö"r att gö"ra bruket af 
innanfö"nster obehöfligt, bestående deri, att hvarje 
fö"nsterbåge består af tvenne mot hvarandra lagda bå
gar fö"rsedda med hvar sitt glas och få" renade inbö"rdes 
utefter ena sidan med gångjern och efter andra sidan 
med i båghalfvorna infälda hakar eller annan dylik 
anordning samt efter öfre kanten fö"rsedda med lö"s 
packningfö"r tätning mellan bågarne. 

Flodquist var verksam i Stockholm och tog 
hand om mellersta och norra Sverige medan Hall
berg med Helsingborg som bas täckte in södra 
landskapen. Från sekelskiftet blir de kopplade, in
åtgående fönsterbågarna allt vanligare, särskilt i 
den växande stadsbebyggelsen, där utåtgående 
fönsterbågar var opraktiska i de flera våningar hö
ga bostads hu en. När de kopplade bågarna öppnas 
inåt utesluts mittposten. Den inre bågen blir den 
bärande bågen på vilken den yttre hänger. Av detta 
skäl görs den inre bågen gärna kraftigare. 

Som tidigare nämnts börjar träspröjsar på 1700-
talet ersätta blyspröjsar. Det var ett stabilare sätt 
att fästa in de större och tyngre fönsterglasen. 
Glasformaten ökade alltmer och mot slutet av 
1800-talet behövdes inte spröjsar mer. De stora 
glasen fyllde hela bågen. Kring sekelskiftet och 
fram till 1930 kommer emellertid andra stilideal 
med såväl estetiska som historiska förtecken. 
Spröjsarna kommer därmed tillbaka. Eftersom 

o 
1700-tal 

() 
1700-tal 

tidigt 1800-tal 

Några olika typer av fånsterspröjsar i trä. 

Kopplade inåtgående bågar. 
Den inre bågen görs ofta kraftigare, då den även skall bära 
tyngden av den yttre. Virkesdimensionerna blir därmed 
betydligt grövre å·n för okopplade bågar. Kv Klippan i 
Stockholm byggt 1908. Foto 1986. 

bågarnas dimen ioner kring sekelskiftet ökats, an
ges spröjsarnas bredd till ungefär halva tjockleken. 

På 1930-talet försvinner de spröjsade bågarna 
åter. Fön terbågen förses med en enda hel glasruta. 

ca 1900 

1920-tal 

1920-tal 

På 1700-talet å·kar glasstorleken och de relativt veka blyspråisarna börjar då ersättas med stabilare spröjsar i trä. Glasformaten 
å·kar succesivt vilket medför att spröjsarna mot slutet av 1800-talet försvinner. Under 1900-talets få.rsta decennier kommer 
spröjsarna åter, främst beroende på en fasadgestaltning som hå.mtar sina förebilder ur historien./ och med funktionalismens ge
nombrott på 1930-talet försvinner spröjsarna åter. 
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Overst: Inledning till beskrivning avseende patent nr 1916 beviljat den 5 februari 1889. 
Nederst: Bifogad ritning avseende kopplade inåtgående bågar. 
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1760-tal 

ca 1800 

1883 

1903 

1929 

1937 
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Några olika typer av fönstersnickerier. 
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Horisont4lsnitt genom sex olika fo"nster, kronologiskt ordnade. Snitten visar b l a. karm, mittpost och bågar samt dessas virkes
dimensioner. Skala 1:5. 
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Virkeskvalitet 

Äldre fönster är ofta tillverkade av utvalt kärnvir
ke som är hartsrikt och har hög egenvikt. Detta vi
sar på en medvetenhet om det betydelsefulla i att 
ha god virkeskvalitet i utsatta lägen. 

Rothstein skriver 1859 att det trä, som användes 
till snickararbete, måste utväljas med större omsorg än 
allt det andra vid byggnader förekommande trä. .. 
Man borde derföre, om ej kostnaden blefve för stor, till 
mickararbete alltid välja midtbräderna... Quistiga 
bräder böra ej användas ... På fuktiga ställen kan man 
fi:ireträdesvis begagna de bräder, som innehålla den 
mesta kådan, hvaremot sådana ej böra begagnas på 
ställen, som å·ro utsatta för middagshettan, emedan 
solstrålame utdraga kådan och fläckar uppstå i mål
nmgen. 

Hemström för liknande resonemang tio år se
nare och nämner om virket att man bör utsö"ka så
dant, som är moget, samt kärnträ. Han påpekar 
också att synnerligast till fö"nsterbågar !bö"r man fö"re
trädesvis använda kådigt virke och ännu hellre ekvir
ke!. 

V Karlsson understryker 1915 att trä till snickeri 
bö"r vara friskt, fullmoget, rakvuxet, finfibrigt samt 
vinterfällt .. Det bö"r i mö"jligaste mån innehålla kärn
ved och inte splint- eller ytved samt bö"r vid använd
ningen vara fullt torrt. .. Så.rskilt rakvuxet och kvist
fritt trä bö"r utväljas till sådana delar, som äro bestäm
mande fö"r formen, såsom fö"nsterbågar, fö.nster- och 
dö"rrkarmar samt ramstycken till karmar, dö"rrar och 
paneler. 

Sammanfogning 

Karmens yttre delar sammanfogades förr på så sätt 
att sidostyckena tappades i Över- och under-

Itusågad fo"nsterspröjs från 1800-talet Trät är tätvuxet och 
hartsrikt får att hålla lå"ngre. Från fö"nsterbåge på Stråms
holms slott Foto 1988. 

stycket, som då kom att skjuta en bit utanför sido
styckena. Så är fönsterkarmarna gjorda på Langs
ka fastigheten i Visby från 1700-talets mitt och på 
Salstaslott i Uppland från slutet av 1600-talet. Än
nu 1889, när Flodquist och Hallberg söker patent 
för kopplade fönster, har de i patentansökan redo
visat en fönsterkarm av denna äldre typ. Annars 
var det vanliga utförandet, å som det beskrivs från 
1800-talets mitt och framåt, att fönsterkarmarna 
sinkades samman i hörnen. Mitt- och tvärposter 
tappades in i karmen. 

Fönsterbågarna sammanfogades i hörn med 
slitstapp som pinnades. Detta har varit vanligt åt
minstone sedan 1700-talet, vilket fönsterbågarna i 
Langska fastigheten i Visby är ett exempel på. 
V Karlsson föreskriver precis samma utförande 
1915. Likaså är infästningen av spröjsarna med 

Ituplockad fånsterbåge som visar alla sammanfogningspunkter. Fånsterbågen är från 1760-talet och sitter i Langska fastigheten 
i Visby. Ritning Per-Anders Johansson, RAÄ. 
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hjälp av tappning densamma. 
Den del av bågen som är profilerad eller kälad 

geras vanligen samman. Detta innebär att i hörn är 
själva kälningen diagonalt skuren, så att delarna 
möts i 45° vinkel. På 1920-talet börjar det också fö
rekomma att bågsidostyckenas profilering ej ge ras. 
l stället underslitsas bågarnas över- och under
stycken. 

Där spröjsar möts kan utförandet variera. Detta 
gäller i första hand 1700-talet, eftersom de större 
glasformaten leder till att de vertikala spröjsarna 
under 1800-talet i princip försvinner. I Langska 
fastigheten är de vertikala spröjsarna tappade i den 
horisontella spröjsen, som är genomgående. Ett 
annat, kanske vanligare utförande, var att spröjsar
na fogades samman halvt i halvt. Så är det gjort i 
många hus i Gamla stan i Stockholm och likaså på 
Strömsholms slott i Västmanland. 

re~ 

~: , El~~El~:tJr :.- ~~~j 
l 
l 
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Sammanfogning av fönsterbåge. Detalj som visar under
slitsning, hörnjärn och pinne. 
Ur De tekniska vetenskaperna. Avdelning byggnadskonst. 
Red: H Kreuger 1931. 

.. ... ___ , 

Sammanfogning av spröjsar. Två 1700-talsexempel hämtade från Strömsholms slott (t. v.) och LAngska fastigheten i Visby (t. h.). 

Det förtjänar att framhållas att alla de ovan 
nämnda sammanfogningarna är demonterbara. På 
1930-talet introduceras limmet i fönsterkonstruk
tioner. De tekniska vetenskapernagavs ut 1931 med 
Henrik Kreuger som redaktör. I bandet Husbygg
nadsteknik kan man där läsa att förbindningar mel
lan karmstycke samt poster och losholzar utföras med 
tappar, som limmas och beträffande fönsterbågar 
sägs att alla sammansättningar limmas. Det tog 
dock tid innan limmet slog igenom, och länge än 
var det vanligt med traditionella sammanfognings
detaljer utan lim. 
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Infästning i vägg 
I trähus har karmen lätt kunnat fästas in genom att 
spikas direkt i väggens träkonstruktion. 

I murade hus var det fram till 1800-talets mitt 
vanligast att fönsterkarmarna sattes in i väggen i 
samband med att denna murades upp. De förläng
da över- och understyckena av karmen sköt ut vid 
sidan om de itappade sidostyckena. Dessa utskju
tande "horn" fungerade som fästen, vilka murades 
m 1 vaggen. 

Mot slutet av 1800-talet började man i stället 
mura in tjärade träklotsar, två till tre för varje 



karmsida, som fästen för karmarna. Därmed kun
de murverket hinna torka ut en del innan fönster
karmarna sattes på plats och med hjälp av spik el
ler skruv fästes in i träklotsarna. För att skydda de 
sidor av karmen som var vända mot murverket, 
framhöll exempelvis V Karlsson att de skulle be
strykas med varm trätjära före insättandet. 

Fönsterkarm med horn. Hornen har passats in i murverket 
i samband med att byggnaden uppfo.rdes." Langska fastig
heten i Visby från 1760-talet.. Foto 1985. 

Inmurad träklots for inftistning av fonsterkarm l och med 
detta hann murverket torka ut innan fo"nsterkarmarna sat
tes i. Pythagoras verkstad i Norrtälje. Foto 1988. 

Tillverkning av fönsterglas 

De äldre fönsterglas vi finner i Sverige har i princip 
tillverkats enligt tre metoder. 

Månglasmetoden, ibland också kallad kron
glasmetoden, är den äldsta. Den har sitt ursprung i 
romartiden och användes ända fram till början av 
1800-talet. Man blåste först en stor glaskula som 
plattades till och fästes mot en puntel. Pipan 
sprängdes loss och öppningen utvidgades genom 
rotation. I detta läge påminde glaskroppen om en 
krona "kronglas". Efter fortsatt värmning och ro
tation fick man till slut en stor cirkelrund skiva. 

Den tjockare centrumdelen, "oxögat", skars bort 
och resten delades i två halvmånformiga bitar 
"månglas". Glaset känns igen på sina bågformiga 
skiftningar och öjämnheter. Även det så kallade 
oxögat användes i enklare fönster. 

Cylindermetoden innebar att man blåste upp 
en stor glascylinder, upptill2-3meter lång, som 
sprängdes i bägge ändar och sedan spräcktes på 
längden. Cylindern planades sedan ut till en taffel, 
"taffelglas". Cylindermetoden användes ända 
fram till1933 i vårt land. Glaset känns igen på sina 
parallella skiftningar och ojämnheter. Det är dess
utom mycket tunt och relativt klart. 

Den tillverkningsmetod som kom att avlösa 
den hantverksmässiga cylindermetoden skedde 
enligt Fourcaultmetoden från 1913, Libbey
Owensmetoden från 1916 eller Pittsburghmeto-

b ==O= 
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Ä !d re tillverkning av fo"nsterglas. Overst visas tillverkning 
enligt månglasmetoden och därunder tillverkning enligt 
cylindermetoden. Bägge tillvägagångså"tten ger ett hand
blåst glas med oregelbundenheter och skiftningar. 
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den från 1925. Alla dessa metoder gav ett maskin
draget pi anglas, dvs glasskivan drogs kontinuerligt 
ur en smält seg glasmassa. 

Idag tillverkas endast så kallat floatglas. Glas
massan får rinna ut på en yta av smält tenn, vilket 
ger ett mycket plant och slätt glas. Metoden med
ger dock inte att glastjockleken under krider 3 
mm. 

Redan under 1400-talet omnämns "Glasmaka
re" i Sverige, men det är först under 1600-talet som 
en mer regelbunden tillverkning ko.mmer igång, 
och då i Stockholm. Underfrihetstiden på 1700-ta
let anlägg flera nya glasbruk, men det är under 
1800-talet som glasbruken verkligen blir många till 
antalet. Då läggs många mindre järnbruk ner och 
på flera håll, exempelvis i Småland, kom glastill
verkningen i stället. Parallellt med det:ta importe
rades fortfarande fönsterglas, t ex från Frankrike. 
Ännu 1834 konstaterar Carl Stål att hvittglas .. . till
verkas i Sverige endast på A mäs och Brom må· Glas
bruk i Skaraborgs Län. Grönt glas däremot tillver
kas på de flesta Glasbruk i riket. 

Det största fönsterglasbruket i Sverige under 
1900-talets första decennier var Glava glasbruk i 
Värmland. Fram till 1927, då Fourcaultmaskiner 
från Belgien installerades, blåstes fönsterglaset där 
för hand. 

Glasformat, tjocklek och kvalitet 

Av bevarade äldre fönsterglas från 1700-talet och 
det tidiga 1800-talet framgår att vanligt fönsterglas 

Principskiss över tillverkning av draget planglas enligt 
Fourcaultmetoden. 
l. Glassmå"lta, 2. Debiteuse, munstycke som flyter på glaset, 
J. Drag kammare, 4. Asbetsk/;:idda valsar som kontinuerligt 
drar glaset genom kylschaktet 
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Benämning och dimensioner på "'hvitt glas~ Detta tillver
kades i början av 1800-talet endast på A mäs och Brom mö 
glasbruk i Skaraborgs län. TabelL ur Utkast tilllärobok i 
Byggnadskonsten av C Stål/834. 

då hade en tjockJek som låg mellan drygt 1 mm och 
1,5 mm. Glaset var ofta grönskiftande till färgen. 

tål skriver 1834 att ordinärt vitt fönsterglas 
fann i format från 36X32 tum till15X13 tum. Av 
de förra går det 20 på en kista mot 300 för de sena
re. Det går även att få mindre förpackningar; halva 
och fjerdedels kistor. Kistorna äro märkte efter glasets 
godhet med A, B, C och W, som å"r den sämsta sorten. 

När Rothstein 25 år senare skriver om fönster
gla nämner han en alternativ kvalitetsgradering; 
!:ma, 2:a, ]:tia sort, samt utskottsglas. Glasformaten 
är i stort desamma, men nu går det att få format ner 
till 10X8 tum. Förpackningarna har dessutom 
ökat i storlek. Av det största glasformatet 32X34 
tum går det nu 20 rutor på 1/ 4 kista. Glaset är vitt, 
halvvitt eller grönt. Om glasets tjocklek sägs en
dast att stå.rre och tjockare glasrutor, än de vanligen 
fö"rekommande, måste särskilt b~ställas. 

1915 anger V Karlsson att fönsterglas skall vara 
blåst glas i tjocklek av: enkeltjockt, omkr 2m m, halv
annantjock t, omkr ]mm och dubbeltjockt, omkr 
4mm. Enkeltjockt glas Jå'rekommer ej i s torre mått än 
2 300 mm, längd och bredd sammanräknade, vilket 
är det vanligaste sättet att beteckna glasets mått for 
prissättning. Halvannan- och dubbeltjockt kan fås till 
2 600 mm längd och bredd eller möjligen mera. Fån
sterglaset kan vara hel- eller halvvitt Hos oss använ
des i regel det fö"rstnå"mnda. 

Vad gäller kvaliteten, anges denna om A eller 
N:o 2, B eller N:o 3, C eller N:o 4 och U eller ut
skott. 



I början av 1930-talet står det i en lärobok om 
husbyggnadsteknik att fönsterrutorna skola vara av 
klart glas samt helst relativt stora. Små rutor bö"ra en
dast undantagsvis användas. 

Infästning av glas 

Till en början förekom stora fönsteröppningar 
främst i kyrkor och på slotten. Samtidigt var de 
fönsterglas som tillverkades relativt små. Det van
liga sättet att fåsta in dessa fönsterglas var med bly
spröjsar. Dessa tillverkades av blystänger som ve
vades genom en liten valsapparat och fick formen 
av ett H , i den H-formade blyspröjsen fåstes glaset 
edan in. Kor ande blyspröjsar löddes samman 

med tenn, som har lägre smältpunkt än bly. I större 
fönster styvades sedan "blygallret" upp av hori
sontella stormjärn, vilka vanligen var rundstag av 
Jarn. 

På 1700-talet börjar blyspröjsarna ersättas av 
träspröjsar, vilket innebar en stadigare kontruk
tion. Till en början var träspröjsarna utformade ef
ter samma ide om blyspröjsarna med ett spår i vil
ket glaset träddes in. Vid glasbyte fick bågen mon
tera tsar. 

Det vanliga under 1700-talet blev emellertid att 
glaset fästes in i träspröjsarna med stift och kitt, 
vilket des utom gav en tätare infä tning. 

Ännu 1834 skriver Stål om två typer av gla fal
sar; Till glasets infattande erhålla bågarne utvändigt 
såkallade glasfalsar, hwilka antingen äro hela eller 
halfwa, i hwilket sednare fall de kallas Kittfalsar. 

Om fönsterkitt har Stål följande att säga: Det 
vanliga fönsterkittet bestårafslammad torr krita, som 
sammanknådas med linoljefernissa. Ett bättre kitt er
hålles af 2 delar finrifven blyhvitt och 1 del krita, ar
betad med Lino/jefernissa till en deg. Detta kitt är vat
tentätt och bibehåller sig länge mjukt, så att det ger sig 
efter, i fall träet kastar sig. 

Rothstein skriver 1859 under rubriken Glaskitt: 
Det vanliga fijnsterkittet består av blyhvitt och slam
mad krita, hälften av hvardera, sammanknådade 
med linoljefernissa. För besparings skull bortlemna 
glasmästarne ibland blyhvittet; men sådant kitt 
springer lätt af, när det böjes, sedan det blifvit hårdt. 
Tillsättes på hvarje skålpund kitt 1124 skålpund ter
pentin, så blifver det smidigare. På det att kittet må 
fastna på trå~ måste detta vara väl torrt, och förut grun
dadt med oljefärg. A !la pulverformiga å·mnen till kitt 
måste vara torra, och af oljan bör i början tillsättas 
blott så mycket, att massan ej dammar, när den stötes 
och stampas. Den öfriga oljan tillså"ttas först, när mas
san är väl hopknådad. 

Samma blandning ange fortfarande i början av 
1900-talet för så kallat glasmästarkitt. 

Rothstein kriver 1859 att gla rutorna fästas i de 
så kallade glasfalserna först med små stift afjerntråd, 
hvarvid man aktar sig att på något så·tt spå.nna rutan, 
och kittas derefter, på det sätt, att alltid något kitt kom
mer imellan glaset och trå"et. V Karlsson påpekar 
samma sak 1915 och nämner också att stihen bör 
fåstas med 250 mm:s avstånd. 

Från tiden kring sekel kiftet förekommer det 
också att gla et fästs in med hjälp av trälister om 
stiftas eller skruvas fast. Sådana glasning lister var 
vanliga när det gällde större glas som inte var öpp
ningsbara utan satt direkt i karmen, men glas
ningslister förekommer också i normalstora öpp
ning bara fönsterbågar. 

Beslag 
Så länge fönstren var fasta erfordrades egentligen 
inga beslag. Det är när de görs öppningsbara, som 
fönsterbågarna måste förstärkas med hörnjärn, 
förses med gångjärn samt stängnings- och upp
ställningsbeslag. 

Vid mitten av 1800-talet räknar Rothstein upp 

Fö.nsterglasets infästning med hjlilp av träspröjsar. Till vå.nster en äldre typ av träspröjs med spår diir fonsterglaset träs in. Utfö·r
andet påminner om blyspröjsens princip och lever i enklare bebyggelse kvar in på 1800-talet. 
I mitten tråspröjs med glas fals, där fönsterglaset fö"rst stiftas på några enstaka punkter och sedan kittas runt om. Utförandet blir 
vanligt från och med 1700-talet. 
Till höger också en träspröjs med glas fals, men här är fönsterglaset infåst med hjälp av glasningslister av trä. Ett utförande som 
kommer vid senaste sekelskiftet 
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Exempel på olika typer av fo"nsterbeslag med angivande av när de börjar förekomma. Dateringarna är relativt grova och 
regionala skillnader förekommer dessutom. Vinkeljärn med gångjärn, vinkeljärn utan gångjärn, hakar, koppelbeslag och 
spanjolett. Samtliga beslag är ritade i samma skala. 
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gångjern, vinkeljern, handvarpa r, stjert och storm
hakar, samt till stora fönsterspanjolettstänger. 

När de kopplade fönstren introducerades med
förde detta koppelhakar mellan ytter- och inner
båge. Spanjolettstången blev också mer vanligt fö
rekommande, i och med att de kopplade inåtgåen
de fönstren utan mittpost sattes in i alltfler hus. 

De olika fönsterbeslagen har varierat i utföran
de. Till en början var beslagen smidda. Hörnjärnen 
och gångjärnens Övre del var ofta tillverkade i ett 
stycke. Vid mitten av 1800-talet kommer de ur en 
plåt stansade hörnjärnen. Så småningom introdu
cerades också gjutna och formpressade beslag. 

Kopplade fönster medför koppelhakar mellan 
ytter- och innerbåge. Fönster utan mittpost med
för en spanjolettstång som stängningsbeslag. 

Fönsterbleck 
I fönstrets nederkant behövs utvändigt någon 
form av vattenavledning för att skydda fasaden. 

På trähus var det förr vanligt att helt enkelt ha 
en snedställd bräda som vattenavvisa re. På de stör
re stenhusen förekommer dock tidigt fönsterbleck 
av järnplåt. Dessa bleck var utförda av smidd järn
plåt, ca 1 mm tjock, med rak framkant och uppvikt 

Fönsterblecks anslutning mot karmbottenstycke. 
ÖVerst bleck med rak framkant och uppvikt kant mot kar
men. Förekommer redan på 1600-tttlet. 
I mitten bleck med omvikt framkant och inslagskant mot 
karmen. Bleckets ändarvar uppvikta. Utforandet blirvan
ligt under 1800-talet. 
Underst bleck som täcker av hela den utåt blottlagda delen 
av karmbottenstycket- en konsekvens av att fonsterbågar
na är inåtgående. Vanligt utforande från sekelskiftet. 

kant mot karmen. Infåstningen i karmen skedde 
med spik. På Skokloster slott finns sådana bevara
de fönsterbleck troligen från 1600-talet. 

Inte förrän på 1800-talet börjar fönsterbleck av 
järn att användas mer allmänt på såväl trä- som 
stenhus. Bygghandböckernas uppgifter är dock 
mycket sparsamma. I Tidskrift fö'r byggnadskonst 
och lngeniörsvetenskap från 1864 nämnts att man 
till fönsterbleck kan använda utskottsplåtar, vilket 
var plåtar av något lägre kvalitet än de som använ
des till taktäckning. 

Under senare delen av 1800-talet förekommer 
också att fönster i stenhus istället för fönsterbleck 
har ett karmbottenstycke med droppnäsa. 

Fönsterblecken har på 1800-talet en stagande 
omvikning i framkant. Plåtmaterialet är valsat och 
tunnar än tidigare, ca 0,8 mm. För att få en tät an
slutning mot karmbottenstycket finns en bockad 
inslagskan t. Till en början drevs denna in i karmen, 
men så småningom försågs karmbottenstycket 
från början med ett fårdigt spår. 

Målning 
Rothstein skriver 1859 att alla karmarsomskolain
sättas i murar måste alltid grundas fO're inså'ttningen, 
emedan detta skyddar träet får kalkens angripning. 
Dessutom skall snickeriarbeten som är uppsatta 
genast grundas med oljefårg, för att därmed hindra 
väderlekens inflytande på träet. 

Efter grundningen kittas träarbetet för att igen
fylla hål och ojämnheter. Därefter avslipas det med 
pimpsten och vatten. slutligen strykes det 3 gång
er, mera sällan 4 gånger, med linoljefårg. Rothstein 
påpekar också att till förhindrande af kådans ge
nomslående ifrån små qvistar (stora få ej finnas i ett 
godt snickariarbete} O'fverstrykas dessa före grund
ningen med lim 

Till pljefårgen används huvudsakligen kokad 
linolja som blandas med blyvitt. Blyhvitt är den 
mest begagnade hvita färg till oljemålning, emedan 
den Jintrifven täcker v ä~ men det gulnar småningom 
i boningsrum genom de djuriska utdunstningarnas 
inflytande. Kunskapen om blyvitts skadliga inver
kan fanns dock redan vid 1800-talets mitt. Alterna
tivet var zinkvitt, som inte täcker fullt så bra som 
blyvitt, men heller inte gulnar på samma sätt. 

Ännu på 1950-talet är det linoljefårg som före
språkas för utvändig snickerimålning, både vad 
gäller grundning och strykning. Grundning och 
två strykningar är det minsta som bör utföras står 
det i Hantverkets bok, Måleri från 1953, och stryk
ningarna bör utföras med en ren linoljefårg utan 
tillsats av förtunningsmedel eller sickativ. 
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Fönstrets stilhistoria 

Utformning och proportioner 

Fönsteröppningarnas proportionering och grup
pering är av stor betydelse för fasad gestaltningen. 
Många av de klassiska arkitekturtraktaten inne
håller därför tankar och regler om detta. 

Andrea Palladios Fyra böcker om arkitekturen, 
som utkom första gången 1570 och sedan dess gi
vits ut i otaliga nyutgåvor, har haft ett stort infly
tande. Vad beträffar fönster och måtten på dessa 
skriver Pallad i o bland annat: Eftersom man gör hus
ens rum stora, medelstora och små, men det oaktat alla 
få"nster i samma våning böra vara lika stora, brukar 
jag, när jag skall bestämma måttet för fö'nstren, helst 
beräkna det efter de rum vilkas längd är lika med fem 
tredjedelar av bredden, t ex om bredden är aderton 
fot, bör Längden vara trettio, och så delar jag bredden i 
fyra och en halv delar. En av dessa tar jag till få.nstrens 
bredd och två till deras höjd med tillägg av sjättedelen 
av bredden, och sedan gO"r jag alla fO"nstren i de andra 

Palazzo Valmarana i Vicenza. 
Del av fasaden med angivande av vissa proportionsmått, 
bland annat få"r fO"nstren. Mitten anges i vicentinska fot. l 
bottenvåningenärfönstren4 X8112fot,påvåning l tr4 X 8 
fot och i atticavåningen 4 X 4 fot. 
Ur l quattro Libri dell;4.rchitettura av A Palladia 15 70. 
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rummen dverensstämmande med dessa. FO"nstren 
ovanfO"r, dvs i andra våningen, bO"ra vara en sjättedel 
lägre än de nedanfO"r befintliga fO"nsterO"ppningarna, 
och om man skall ha få"nster ännu hO"gre upp, bå"ra de 
fikaledes minskas med en sjättedel. .. DO"rr- och få"ns
terposterna få varken vara smalare än sjättedelen el
Ler bredare än femtedelen av ÖpPningarnas bredd. 

Det finns också de som menar att fönstrens pro
portioner är beroende av vilken klassisk kolonn
ordning som tillampas. J Fr Neufforge gör i 
Recueil Elementaire d 'Architecture 1768 en uppdel
ning som innebär att fönstrens höjd och bredd för
håller sig enligt dorisk ordning 1:2, enligt jonisk 
ordning 1 :2'/6 och enligt korintisk ordning 1 :2'/J. 

Vid sidan om de stora Övergripande böckerna 
om arkitekturen börjar det under 1700-talet 
också komma mer praktiskt inriktade handböc
ker. Här hemma i Sverige ger Carl Wijnblad 1755 
ut Ritningar på Fyratio WåningshusafSten, och Tret
tio af Tråd ... där han också har med skriftliga anvis
ningar. Beträffande fönster skriver han bl a: Rum
mens inra hå"gd rättar sig efter få"nstren, antingen de 
giå"ras enkla eller du bia. När enkla få"nster brukas af 4 
Fots bredd och 4, 4'h a 5 Fots håg d, då blifwa wåning
arna 9 a 10 Fot hO"ga til goda winterrum, enliga med 
Swänska Climatet. M en du bia få"nster af lika bredd 6, 
7 a 8 Fots håg d, hafwa stå"rre och behagligare anseende 
då wåningarna få 11, 12 a 13 Fots håg d, ja äfwen flere 
efter husets och rummens storlek När Wijnblad skri
ver om dubbla fönster avser han fönster som är 2 
lufter höga, dvs fönsterkarmar med tvärpost. 

1834skriverCarlStål i UtkasttillLärobokiBygg
nadskonsten om fönsterbredd att Skola twå perso
ner på samma gång, beqwämt kunna se ut genom 

~tolll nu,\ ~·rrfonn ;-.i f,tlltllhl g 'in!], brqnJälltt funna 
fr ut genom f6n11rct, r.l 111.l1ir brrtbrn 111infi ltlOnl 3 fot. 
~ii> m>rre &onin.q6l)uil görr~ ben 3~ ti(f 4, l'd) mil> migri~ 
gare bpggnttbrr 5 (;Ö!]li Ii l·tlr . ~ 11lltnänh't (,ör (lrt' l t~ m 
wara ben 111inna llJoilr.cht . f,\ art rnunm1e id' e affrf6r 

. tttptfet förrn,agotl. 
Sonflnldn411 eiJer t>.~of'ningen v, ~ig. 26, g~re6 

!i' 3 ~og fl 4 fot ~og. ~tvd'rt ,. u, frctn· fönnrct u~t' tirt 
taYet, &~r min fl ron m , fot, tn att brootfwrt nr ~arr tiU• 
rätflig ~vrf~. att bänt &ir!fnrne. .:~?är!~cn~m f,~6 br1~ flör~ 
fln fönfkr[JoJl'en, t-.~ t\hlllrn~cn6 boJtl ar gtfrorn. fionfler• 
boibm bör t-oct ucflämrna6 lllrb [)än jrent>e till &retlbrn; f& 
att btn febnare for[)~Jfrr fig tifC brn forra = 1 : :1, dC er 
3 ; 5, el!cr 2 : 3. \l.(flnen &rufor mon faflfliitCa fdnt1er• 
Ö~'pnlngrn efrer brli bagrr (otn man fntmit nöt-ig för 
rummet6 up~'l\)6ning. >Di1>ibcrar )nan nrlltligen rulllJIIet6 
srunbl)tll i q t'. fot l lieb 45, c Uer III C l> 6n, Olll fonilerna 
get änba nrr tirr · golftllet, få utn,i(llr qooten [1rrb~cn af 
be crforberlign fbnt1rröfpningarne tillfanlllhlll~tagnc. ;Denna 
brcbb t-cht!! ieb1tti' tneb btt antol fönfler fom befinne6 tien.
Iigt for en fvmmttrift anorbning. 

Del av Carl Ståls text om fonster i Utkast till Lärobok i 
Byggnadskonsten, Andra Delen, Hus-Byggnadskon
sten, Stockholm 1834. 



fO"nstret, så måste bredden minst wara 3 fot. Wid stO"rre 
boningshus gO"res den 3 1~ till 4, och wid wigtigare 
byggnader 5 högst 6 fot Beträffande fönsterhöjden 
så bör den dock bestämmas med hänseende till bred
den, så att den sednare fO"rhåller sig till den fö"rra ~ 1:2, 
eller 3:5, eller 2:3. 

E. E. von Rothstein undervisade i ämnet Prak
tisk byggnadskonst vid Kungl Akadem iens för dc 
fria konsternas arkitekturskola. 1859 kom hans 
Handledning i allmänna byggnadslärans praktiska 
del. .. ut. Boken, som 1875 gavs ut i en andra uppla
ga, kom att spela en viktig roll under 1800-talcts se
nare hälft. Om fönster står det bl a att Fö"nstrets 
bredd måste stå i få" r hållande till dess höjd, eller bred
den vara omkring halfva hö/den och att i boningshus 
gö"r.ts de ej gerna under 3 'h, och sållan öfver 4 fot bre
da, emedan murpelarna imellan dem eljest blifva fö"r 
smala. 

I hur hög grad dessa regler för fönsterpropor
tionering har följts är inte närmare studerat i den
na skrift. Klart är att från den tid då de har tilläm
pats finns det också fönster med andra proportio
ner. T.vårt eget århundrade blirvariationen än stör
re. Från och med 1930-talet då lägre rumshöjder 
och nya stilideal infördes dominerar inte längre de 
stående fönsterformaten . 

' '·' 

Portar och fo'nster från 1700-talets mitL 

·r -1 :• 

J 

~;l ( -,]i 
iJ r=-~~·1 

. ~~;F,: 

Del av fasad från 1800-talets mitt 

L 

Fönstren i bottenvåningen har proportionen 2:3 medan 
fönstren på våning l tr- paradvåningen - har proportio
nen 1:2. 
Ur Handledning i allmå'nna byggnadslärans praktiska del 
av EE von Rothstein 1859. 

,: 

J ' 

t ' 

Ovre raden visar i mitten ett "'rundt Fo'nster med Balcon.., avsettattsitta i mittaxeln på en fasad Det flankeras av "bomberade el
ler halfrunda fo'nster"' och utanför dessa "fyrkantigt Fo'nster" i proportionen 1:2. 
Ur Ritningar på Fyratio Wåningshus af sten, och trettio af träd av C Wijnblad 1755. 
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Stilutveckling 
I det följande redovisas kortfattat fönstrens stil ut
veckling. Alla i det följande återgivna fönstren ut
går från verkliga exempel och är redovisade i sam
ma skala. 

På 1600-talet hade man små glasforma t. Glasru
to.rna var insatta i ett spröjsverk av bly, som på 
grund av sin vekhet stagades med stormjärn fåsta i 
bågträt. Fönstren hade ofta korspost med medel
tidens stenkorsposter som förebild. Losholtsen el
ler mittposten delade av fönstret så att Övre och 
nedre luft blev lika stora. 

Först mot slutet av 1600-talet får vi en egen in
hemsk glastillverkning, vilket medför att glasade 
fönster blir mer vanliga under 1700-talet utvecklas 
glastillverkningen och det blir möjligt att få fram 
större glasformat. Dessa större glasrutor kräver en 
stabilare infästning i fönsterbågarna vilket sker 
med träspröjsar. 

I~JI 

Fönster från 1600-talet 
Symmetrisk korspost Små, blyinfattade glas. Stagning av 
de veka blyspröjsarna med stormjå'rn fåsta i bågramens vir
ke. 

Under 1700-talet blir det vanligt att tvärposten 
flyttas upp, så att den nedre luften blir högre än 
den Övre. I vissa fall kan man också stöta på fönster 

EBEB DO 
EEE 

Fönster från 1700-talet. 
Tvärposten har flyttats upp. Till vänster fönsterbågar 
och träspröjs och litet glas format. Till höger fonsterbågar 
med större glasformat och färre spröjsar, vilket blir van
ligt mot 1700-talets senare del. 
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utan mittpost. Efter franska förebilder har dessa 
fönster mötesbågar, som låses med spagnolett
stång. Mot slutet av århundradet ökar glasforma
ten, vilket leder till fårre spröjsar i bågarna. 

Vid sekelskiftet 1800 blir det vanligt att tvärpos
ten försvinner. ur konstruktiv synpunkt har den 
spelat ut sin roll. Det sexrutade fönstret bestående 
av två utåtgående bågar och mittpost blir den van
ligaste fönstertypen. Fönsterkarmarna börjar in-

Fö'nster från 1800-talets fö'rsta hälft 
T värposten fö'rsvinner. Varje fö'nsterbåge får tre rutor, inde
lade av tvärsprö'jsar. 

vändigt förses med fals för lösa innerbågar, att sät
tas in på vinterhalvåret. För att ändå kunna ventile
ra rummen när dessa mer eller mindre fast monte
rade innerbågar satt på plats förses åtminstone ett 
fönster per rum med en liten vädringsruta, s k lätt
ruta, infålld i ytter- resp innerbågens ram- och 
spröjsvirke. Vädringsrutan placeras ofta i fönstrets 
högra båge innifrån rummet sett. I dessa tidiga 
1800-talsfönster med smäckra virkessnåla snick
erier och knappa enkla detaljlösningar når fönstret 
en lätthet och konstruktiv elegans som senare 
knappast kunnat Överträffas. 

Under senare hälften av 1800-talet sker inflytt-

DO D 

- L -

Fö'nster från 1800-talets senare deL 
Det kraftigt expanderande bostadsbyggandet under 1870-
och BO-talet parat med hygieniska tankar om erforderlig 
luftvolym medfö'r högre våningshö'jder. Fö'ljden blir att 
tviirposten kommer tillbaka, samtidigt som sprö'jsarna fö'r
svinner. Det senare på grund av att tekniken nu medger till
verkning av stö'rre glasformat 



ningen till städerna med ett kraftigt ökat bostads
byggande som följd. Stenstadens hyrespalats har 
ofta höga våningshöjder och stora fönsteröpp
ningar. Möjligheten att tillverka större glasrutor 
leder till att bågarnas spröjsar försvinner. De slan
ka öppningsbara bågarna med hela stora glas i 
medförde att bågarna inte kunde göras hur stora 
som helst. Önskemålet om stora fönsteröppningar 
leder därför till att tvärposten kommer tillbaka, 
och ovan denna en hel båge eller två bågar om 
möts mot en mittpost. 

Utåtgående fönsterbågar blev emellertid o
prakti kaiflera våningar höga bostadshus. Varian
ter med okopplade fönster, där såväl ytter- som in
nerbågar öppnades in mot rummet prövades på si
na håll. Det som log igenom blev emellertid de in
åtgående kopplade fönstren utan mittpost. Kon
struktionen ledde till grövre och tyngre fön terbå
gar, bl a beroende på att innerbågen också skulle 
bära hela ytterbågen tyngd. De kopplade fön tre n 
börjar förekomma redan på 1890-talet, men det 
dröjer innan de vunnit allmän utbredning. 1 de 
större täderna kommer de först, medan dc tradi
tionella o kopplade fönstren var vanliga i förorter
na egnahemshebygget e ännu vid slutet på 20-ta
let. 

tB8 rno 888 
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Fönster från sekelskiftet och tidigt 1900-taL 
En estetisk ambition att anviinda [o'nstren i fasadgestalt
ningen - antingen i enlighet med jugendstilens ohistoriska 
ideal eller också utifrån nationalromantikens medeltida 
ideal - medfo'r att småspröjsade bågar enligt medeltida in
spiration kommer tillbaka. 

Kring sekelskiftet kommer pröjsen tillbaka, 
men inte av praktiska eller konstruktiva käl -
man kunde tillverka stora fönsterglas. Motivet var 
istället rent arkitektoniskt. Antingen ville man, 
enligt jugendstilens ideal, variera fasaduttrycket 
på ett nytt sätt, utan historiska förebilder. Eller 
också ville man, i nationalromantisk anda, ankny
ta till äldre medeltida förebilder, med småspröjsa
de fönster. 

U n der 20-talet blir byggnadernas fasadutform-

ni ng lugnare med mer traditionella förebilder. Ut
trycksmedlen hämtas från det tidiga 1800-talets 
nyklas icism. Fönster med två bågar och tre rutor 
per båge blir åter vanliga, men nu om kopplade in
åtgående, eller utåtgående med mittpost. 

BB 
DO 

Få.nster från 1920-taleL 
Tjugotalet domineras av eu intresse få' r antiken, så som det 
tolkats av det tidiga 1800-taleL Liksom då blir det sexrutade 
[o'nstret utan tvärpost åter populärt. 

1930 introducera funktionalismen som arki
tektonisk stil och förhållningssätt. Tillfred täl 
landet av dc funktionella kraven utan idoblickar 
på historiska förebilder blir ett av tamp fö r den 
nya arkitekturen. l fön tre n för vinner de funktio
nellt onödiga pröj arna i de nu oftast inåtgående 
kopplade fönsterbågarna. Det blir vanligt med 1-, 
2- eller 3-luftsfönster beroende på hur stort det 
bakomliggande rummet var. Fönstersnickerierna 
detaljprofilering förenklas. Den nya låga takhöj
den i bostad lägenheterna medför lägre fönster. 
Den minskade luftvo lymen i bostadsrummen pa
rat med en större kunskap om luftväxlingen bety
del e leder till beh vet av särski lda vädringsventi
ler. 

l '----- - '-----

Fönster från 1930-talet. 
De funktionalistiska idealen medför att glasformatet får 
styra och därmed försvinner spröjsarna. Lägre rumshöj
der introduceras successivt, vilket medför lägre fönster. 
Rumsstorleken påverkar den totala fönsterbredden. 

Efter denna kronologiska genomgång av ett an
tal huvudtyper av fönster bör det framhålla att 
varje tidsperiod också innehåller ariationer. Lo
kala traditioner inlånade förebilder, byggherren 
eller arkitektens personliga Önskemål spelar också 
in och påverkar utförandet. 
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Ett fönsters förändring på Salsta slott i Uppland. 

1670-tal 
I stort sett symmetrisk korspost. 
Bågar med blyspröjs, stagade 
av stormjärn. 

1770-tal 
Tvärpost flyttas. 
Nya bågar med träspröjs. 

1920-tal 
Ny innerbåge kopplas på 
befintlig ytterbåge. 
Ny anslagslist. 

l å"ldre hus har fönstren hunnit vara med om såvå"l olika stilperioder som tekniska nyheter och ökade funktionella krav. 
Fö"nstren på Salsta slotts kungsvåning är ett exempel på detta. 

Historien har givetvis satt sina spår. Är det fråga 
om äldre hus så har dessa hunnit vara med om tider 
med olika typer av stilideal och funk.tionsbehov. 
Därför stöter man i äldre hus många gånger på fön
ster från olika tidsperioder i ett och samma hus. 
Vanligt är också att befintliga fönster byggts om. 
Detta gäller tex fönstren i Salsta slott i Uppand. 
Byggnaden uppfördes till sin huvuddel under det 
sena 1600-talet. Fönstren hade symmetrisk kors
post och förmodligen små glasrutor infåsta i bly
spröjsar. På 1770-talet fick den ena av slottets pa-
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radvåningar en ny rokokoinredning och i samband 
med detta flyttades också tvärposten upp. Nya 
f~nsterbågar med träspröjsar och större glas sattes 
in. På 1920-talet försågs slottet med centralvärme 
och inreddes som permanentbostad. I samband 
med detta hängdes nya innerbågar på de gamla 
1700-talsbågarna, så att man fick ett kopplat fön
ster. slutresultatet är således en 1600-talskarm 
med uppflyttad tvärpost och med ytterbågar från 
1700-talet med påhängda innerbågar från 1920-ta
let. 



Fönsterrenovering 

Renovering av fönsterbågar från Strömsholms slott Glasen har tagits ut och all gammal forg avlägsnats före om
målning. 

Alla byggnadsdelar åldras och förslits, inte minst 
fönster. Man kan likna de påfrestningar som ett 
fönster utsätts för med dem som drabbar en båt. 
Också fönstret är ständigt utsatt för vädrets mak
ter, regn och sol och hårdhänt hantering. För att 
fönstret skall ha en chans att hålla måste det därför 
vara utfört av virke av hög kvalitet och vara rätt 
sammanfogat. För att skydda fönstret måste sedan 
kitt, målning och beslag fortlöpande hållas i gott 
skick. Fönstret måste ibland justeras med hänsyn 
till t ex sättningar i huset. Allt detta är underhåll 

Det är oundvikligt att vissa fönsterdelar ibland 
visar upp större skador och behöver repareras. Det 
är framför allt bottenstycken i karm och båge som 
drabbas. Oftast är det möjligt att byta endast de 
skadade partierna. Ibland måste en fönsterbåge 
nytillverkas. 

För att uppfylla dagens energi- och ljudisole
ringskrav kan fönstret behöva kompletteras med 
tätningslister, innerbåge mm. 

Underhåll, reparation, komplettering och ny
tillverkning är olika nivåer av byggnadsvård. Det 
finns ett klart samband mellan underhåll, större 
reparationer och fönsterbyten. Genom ett kon
tinuerligt underhåll minskar behovet av större in
grepp i framtiden. 

Finns det en osäkerhet om huruvida fönstren är 
i behov a v normalt underhåll eller mer omfattande 
reparationer bör arbetet inledas med en systema
tisk besiktning och analys av varje fönster för sig. 
En sådan inventering ger de nödvändiga kunska
perna för en mer exakt kostnadsberäkning.Utan 
besiktning är det alltför lätt att döma ut fönster 
som mycket väl skulle gå att bevara. O ckså plane
ring och uppläggning av underhåll och eventuella 
reparationer har stor betydelse. Med dagens meto
der kan även målningsarbetet ofta göras på en 
verkstad. Det blir då möjligt att arbeta med föns
terrenovering även vintertid och slutresultatet blir 
av högre och jämnare kvalitet. 
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Målning, glasning och kittning 
Fönstrets underhåll består i fö rsta hand av ommål
ning och kittning. Sol och väta bryter ner och lakar 
ur fårg och kitt på fönstrens mest utsatta delar. 
Temperaturväxlingar och sprickbildningar i föns
tervirket bidrar till att fårgen flagnar och att kittet 
spricker och lossnar. Framförallt sydfasader är 
därför utsatta. 

Denna skrift behandlar fö'nster som i alla tider målats 
med linoljefärg. Fö'nstermålning med linoljefärg har 
ö'versiktligt beskrivits i Riksantikvarieämbetets pu
blikation "Traditionella få'rgtyper~ 

Val av färg 

Färgskiktet skall fylla flera krav. Det skall 
O skydda karm och båge mot utifrån kommande 

väta men inte hindra eventuell fukt i trävirket att 
torka ut 

o ha god beständighet 
O vara lätt att förnya. 
Traditionellt har man använt linoljefärg vid mål
ning av fönster, vilket fortfarande kan rekommen
deras både vid renovering och vid nymålning. För
utom att gamla hus av kulturhistoriska skäl främst 
bör renoveras och underhållas med traditionella 
material har linoljefärg visat sig ha goda tekniska 
egenskaper. Under det senaste årtiondet har andra 
fårgtyper, t ex alkyd och latexfärger blivit domi
nerande även vid fönstermålning. Dessa färgtyper 
har inte visat sig ha de egenskaper som linoljefär
gen besitter. Man har därför nu alltmer återgått till 
att använda linoljefärg vid utvändig fönstermål
ning. Linoljefärg tränger in i virket och skyddar 
det samtidigt som vidhäftningen blir mycket god. 
I synnerhet latexfärger (som har större molekyl
struktur) lägger sig snarare som en film på ytan, 
skyddar virket sämre och har inte lika god vidhäft
ning. Linoljefärg bryts också 111ed tiden ner på ett 
sätt som ger bra betingelser vid ommålning, me
dan latexfärgerna erfarenhetsmässigt ofta kan ge 
framtida underhållsproblem. Latexmålade ytor 
har en tendens att klibba ihop, en nackdel vid fön
stermålning. 
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Faktaruta om färgmaterial 
Linoljefärg: 
Med linoljefirg avses här en färg där endast linolja 
används som bindemindel. Den numera vanligen 
varmpressade oljan har för att förbä ttra torknings· 
ege nskaperna värmts upp fö r att erhålla k kokt 
linolja. J dag tillsätts ofta även en del s k standolja, 
en ytterligare värmebehandlad olja, som torkar 
forta re och ger ett något hårdare fä rgskikt. 

om förtunningsmedel vid grund- och mellan
st rykning används lacknafta eller terpenti n, men i 
förhållandevis små mängder, sällan mer än 10- 20 
viktproce nt. Färgens s k torrhalt är därför hög. 
Linoljefärg har goda vätningsegenskaper, dvs den 
trä nger in och fäster väl vid underlaget. 

O ljefarg torkar genom oxidation, en process 
där sy re tas upp ur luften och oljemolekylerna 
binds kemiskt till varandra. Vid torkningen ökar 
färgens vol m genom syreupptaget, en oljefärgger 
därför god täck ning även vid tunna strykningar 
samt fyller porer och ojämnheter bättre än andra 
fä rger. Li noljefärg to rkar lång amt. När färgen åld
ras vittrar den på ett sätt om ger goda förutsätt 
ningar fö r underhållsmålning. Genom använd
ning av lämpliga pigment ka n vittringsbenägenhe
ten motverkas något för att inte ge en all tför nabb 
nedbrytning av färge n. 

Alkydfärg: 
Alkydfärg kan sägas va ra en vidareutveckling av 
oljefärge n. Bindemedlet består i huvudsak av en 
syntetiskt framställd alkyd en s k kon tharts. Det 
finns många olika typer av alkyder. Och en alkyd 
kan va ra baserad på linolja vid si n framställning 
men ändå ha andra egenskaper än li noljefarg. 

För fönstermå lning används alkyder, den feta 
har högre oljehalt men skall ändå inte förväxlas 
med ren linoljefärg. Alkydfärg torkar genom oxi
dation. Lack nafta används som lösnings- och fö r
tunningsmedel, men i re lativ t höga konce ntratio
ner jämfört med linoljefärg. l en alkydfärg för ut
omhusbruk kan mer än 50 vi ktprocent av fa rgen 
bestå av lösning medel. 

Genom att en alkyd har större molekyler än lin
olja tränger den inte in lika långt i underlaget och 
bi ldar ert relativt hårt färgskikt. En alkydfärg ter· 
kar snabbare än en linoljefärg, kritar mindre och 
håller glanse n längre, men har i gengäld erfa ren
hetsmå sigt törrc benägenhet att spricka och fl ag· 
n a. 

Latexfärger: 
Latex är en gemensam benämning på de fä rger 
som är baserade på plaster som befinner sig i emul
sion med vatten. Den vanliga;te latexfärgen fö r ut 
vändig målning har ett bi ndemedel i hu vud a k b .. -
ståcnde av akryl. 

Latexfärgen torkar genom att va ttnet avdu n
star. De ~må pla_tkulor som färgen består av klib
bar samman och bildar en sammanhängande film . 
Det är allt å inte fråga om en kemi k utan om en 
rent fysikalisk reaktion. 

Latexfärg är lätt att måla med men ger sämre 
vätning och vid häftning. Vid nymålning med de · 
sa fä rger rekommendera idag därför all tid en 
grundn ing med al kyd- eller oljcfarg. J en la rexfärg 
utgör spädningsmed let, vat ten, ofta upp till 60% 
3\' färginnchå llet. 



Val av kitt 

Fönsterkittet skall 
O hindra vatten att tränga in i träet vid kittfalsen 
o ha god beständighet, dvs behålla sin elasticitet 

och inte spricka eller släppa från glaset så att vat
ten kan rinna in 

O vara Övermålningsbart 
O vara lätt att förnya. 
Det finns idag många olika alternativ till det tradi
tionella linoljekittet. De nya kittyperna har tagits 
fram dels för att underlätta glasmästarens och må
larens arbete, dels i en strävan efter bättre bestän
dighet. Rätt använt är linoljekitt och andra kitter 
baserade på vegetabiliska finmolekylära oljor 
dock fortfarande att rekommendera vid kittning 
av träfönster. 

Det traditionella oljekittet har ett känt åldrande 
och samverkar med linoljefärgen. Erfarenheterna 
av de nya kittyperna är ännu små. Både tekniska 
och kulturhistoriska skäl talar alltså för att tradi
tionella material i första hand bör användas vid 
kittning av äldre fönster. 

Arbetets omfattning 

Tillvägagångssättet och arbetsinsatsens omfatt
ning vid en vanlig ommålning beror på hur pass 

Faktaruta om kitt 

Det traditionella linoljekittet är en knådbar, plas
tisk massa uppbyggd av linolja och krita. Kittet kan 
förr också ha innehållit andra beståndsdelar, tex 
blyvitt, och de~s hårdhet och åldringsegenskaper 
varierar bl a av detta skäl. På en inoljad eller lin· 
oljegrundad båge håller kittet i regel väl medan 
det på ogrundad båge torkar snabbare och ofta 
spricker redan efter en kort tid. Oljckitt av trad i· 
tionell typ kan idag ofta vara baserat på andra vege
tabiliska oljor än linolja, t ex jordnötsolja eller so
jaolja och ändå ha samma goda egenskaper. Ock å 
valet av krita vid tillverkningen har betydelse för 
kittets smidighet och hållbarhet. Många olika ty
per av syntetiska, konsthartsbaserade kittyper fö
rekommer idag på marknaden och används allt
mer både vid nytiiiverkning och vid renovering av 
fönster. Avsikten med dessa nya kitter är framför
allt att erhålla en längre livslängd. Erfarenheter av 
de nya kitterna är emellertid inte tillräcklig för att 
de skall kunna rekommenderas vid en mer anti
kvarisk renovering av fönster. Viktigt är bl a att kit
tet inte ger upphov till skador på glas eller båge 
samt att det är möjligt art avlägsna utan större svå
righet vid en framtida renovering. 

åldrat det gamla målningsskiktet är, hur arbetet ut
förts och vilken fårg som använts vid tidigare om
målningar. På samma hus finns ofta både fönster 
som endast behöver en lätt underhållningsmål
ning och fönster där all fårg bör avlägsnas. 

Färgborttagning med varmluft Den tunga varm
luftsfläkten har hängts upp med en motvikt fO'r att 
minska påfrestningen vid längre arbete. 

Rengöring, skrapning, 
kitt- och färgborttagning 

Alla målade ytor måste rengöras noga före ommål
ning. Detta kan göras genom tvättning med soda 
eller ammoniaklösning. sodatvättning har den 
nackdelen att man riskerar att få rester av soda i fo
gar, sprickor och kittfals även vid omsorgsfull 
sköljning. Rengöring med ammoniaklösning har 
den nackdelen att den helst bör utföras utomhus 
eller i en väl ventilerad lokal. Tvättning med am· 
moniak lämnar inga restprodukter som är skadliga 
för målarfårgen men kräver samma noggranna 
sköljning så att all smuts avlägsnas. 

Löst sittande färg och kitt avlägsnas efter ren
göring i normala fall genom skrapning. I vissa fall 
bör fönster skrapas helt trären a. Stora partier fårg 
avlägsnas med varmluft, men även metylenklorid
baserat färgborttagningsmedel är ett möjligt alter
nativ. Lut (kaustik soda) bör inte användas efter
som det kan skada virket eller lämna rester som 
bryter ner det nya färgskiktet. Skälet till att ta bort 
all fårg kan vara att fönstret varit målat med en 
olämplig fårgeller att färgskiktet blivit för tjockt. 
Ett annat skäl är att snickerireparationer skall ut
föras och att man då vill ha helt rent trä att arbeta 
med. 
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Löst kitt är i regel enklast att avlägsna med ett smalt 
stämjärn. Det måste dock utföras med stor försiktig
het, detärlättattspräckaglaset Särskiltdärglasnings
stiften sitter finns spänningar i glaset 

Löst sittande kitt kan avlägsnas med t ex stäm
järn. Skall större partier hårt kitt avlägsnas kan 
man använda sig av specialverktyg, t ex kittlampa. 
Normalt räcker det att kitta om bågens nedre del. 
Vid större reparationer, när bågträet skall repare
ras, tas allt gammalt kitt loss. 

På en del fönster har man istället för kitt använt 
glasningslister av trä. Vid en större reparation eller 
underhållsåtgärd avlägsnas de gamla listerna. I re
gel ersätts listerna med nya efter det att kittfalsen 
först grundmålats. 
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Grundning 
Målning av ett fönster bör normalt göras med tre 
strykningar: grundning, mellanstrykning och slut
strykning. Antalet strykningar kan dock variera 
med underlagets kondition. 

Grundningens huvudfunktion är att fästa kom
mande färgskikt till underlaget. Även kittfalsen 
bör grundas i den mån kittet avlägsnats, för att lin
oljan i kittet inte skall sugas in i trävirket. Det 
skyddar också kittfalsen och förbättrar kittets vid
häftning. 

De partier av fönstret som har ett bra färgskikt 
behöver inte grundas, men däremot slipas med 
sandpapper, för att få ett fästande underlag för 
mellan- och slutstrykning samt en tekniskt och 
visuellt bra yta. Renskrapade partier, bl a falsar, 
kan också "halvoljas" (hälften kokt linolja, hälften 
lacknafta eller terpentin) före grundning. "Halv
oljning" är ett sätt att ersätta urlakade hartsämnen 
i trävirket och skapa ett fuktskydd. Men mätta inte 
träet med olja, det finns då en risk för blås bildning. 

Till kittning av gamla fönster bör lino/jekitt använ
das. 

Orokittning och glasningslister 
Kittningen bör utföras med linoljekitt eller ett an
nat kitt på vegetabilisk oljebas. Det är fortfarande 
det material som vi bäst känner till genom lång er
farenhet och som har goda åldringsegenskaper. 

Viktigt för att kittningen skall hålla är att falsen 
är väl rengjord och grundad med linolja eller lin
oljefärg, samt att kittet sedan ges en skyddande 
Övermålning vid mellan- och slutstrykning. Även 
glasningslister läggs i kitt före fastspikande. De 
nya listerna skall dessförinnan grundmålas på alla 
sidor. 

Även kittfalsen bör grundas eller inoljas. 
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Bågen är ofta i förvånansvärt god form även om kitt 
och färg är i ddlig kondition. 

Glasning 

Vid glasning av äldre fönster i kulturhistoriskt vär
defulla hus bör gammalt glas användas i så stor ut
sträckning som möjligt som ersättning av skadade 
rutor. Det blåsta eller maskindragna glaset har en 
levande ojämn yta som nytillverkat s k floatglas 
saknar. Bl a genom glasmästerier kan tillvarataget 
gammalt fönsterglas erhållas. Glaset fästs med 
glasningsstift eler glasningsklammer. 

Mellan- och slutstrykning 

Dessa strykningar ger den slutligt skyddande 
ytan. Det är viktigt att man inte målar för tjockt. 
Ett färgskikt uppbyggt av flera tunna strykningar 
blir också mer beständigt. Framför allt gäller detta 
linoljefärg som torkar genom oxidation och där 
lufttillträde till färgskiktet är avgörande vid tork
mogen. 

Måla på sommaren eller vintern 

Fönster målas då det är varmt och torrt ute. Maj
augusti ~r den bästa målningsperioden. Direkt sol
sken bör undvikas, då det kan ge upphov till blås-

Genom att måla bågarna på verkstad får man garanti 
fo·r att bågarna har tillräckligt lågfukthalt och det blir 
möjligt att jobba även vintertid. 

bildning genom att färgskiktet torkar för fort. 
Fukthalten hos träet får inte vara högre än c:a 15%. 
(Måste kontrolleras vid målningstillfället.) 

Genom användning av s k väderskydd och mål
ning av bågar på verkstaden kan även vintern bli en 
utmärkt tid för fönstermålning. (Se avsnittet "ex
empel på rationell fönsterrenovering".) 

V nderhållsmålning, intervaller 

Det är inte nödvändigt att kitta och måla om annat 
än de partier som verkligen är nedslitna. Görs det i 
tid räcker det ofta med rengöring och bättrings
målning. Det innebär att om man väljer att måla 
om hårt utsatta delar, dvs fönstrets nedre parti t ex 
vart femte år, kan färgen på Övriga delar klara sig 
10-15 år innan fönstren mål~s på nytt. söderfön
ster, kan behöva målas om oftare än fönster mot 
andra väderstreck. Bågens och karmens nedre par
tier målas och kittlagas som vid en vanlig ommål
ning. Övrigt båg- och karmvirke kan strykas en 
gång med en blandning av linolja och lacknafta (el
ler terpentin). 
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Justering av fönstersnickerier 

Justering och rengöring av beslag 

Snedbelastningoch slitage på upphängningsbeslag 
leder till att dessa ibland behöver justeras. Det skall 
man passa på att göra samtidigt som fönstret målas 
om. Risken för att gammalt glas skall spricka och 
tappar och fogar skadas ökar om fönstret kärvar 
vid Öppning och stängning. Det kan också vara 
svårt att få fönstret att sluta tätt. 

Gångjärn kan i enklare fall justeras med s k 
gångjärnsriktare så att bågen hänger rakt. Kopp
lingshakar kan behöva rengöras från rost och fårg 
och infåstningsskruvar bytas ut. 

Textillister bör bytas mot gummilister som i 
bredd och tjocklek anpassas till varierande spring
storlekar. Med rätt list kan ett gammalt fönster bli 
lika tätt som ett nytt. Välj en list som passar till 
snickeriets fårgsättning. Justering och rengöring 
av beslag bör ingå vid fönstrets renovering och är 
lika viktigt för dess funktion som målning och 
kittning. 

Justering av fönster i hus med sättningsrörelser 

I gamla hus på instabil grund är det ofta nödvän
digt att justera karm och båge med hänsyn till hur 
huset satt sig. Fönstren har då bokstavligen kom
mit i kläm. Ibland räcker det att justera gångjärn 
och eventuellt hyvla bågens över- och underkant. 
Ibland måste hela karmen lossas och rätas, vilket 
är ett betydligt mer omfattande ingrepp. 

Innan man sätter igång med större justeringar 
av det här slaget måste man ta reda på om sättning
arna har avstannat eller om hänsyn skall tas till 
fortlöpande sättningar framöver. 

Fönster i vägg som lutar skall däremot inte sät
tas i lod, det måste få följa väggens lutning för att 
det skall se naturligt ut. 

Reparationer av skadat virke 
Utbyte av virke på gamla fönster behöver göras när 
partier av fönstervirket är rötskadat. skadorna har 
i allmänhet uppstått därför att väta under långa ti
der har kunnat tränga in i virket, samtidigt som det 
utsatta partiet endast kunnat torka ut långsamt. 
Rötskadornas utbredning och omfattning beror 
också på vilken motståndskraft fönstervirket haft. 
Kärnfuru klarar stora påfrestningar. Ett samband 
finns även mellan rötskador och rostangrepp på 
skruvar och beslag. De omfattande skador som vi
sat sig på 1960-70-talens fönster beror även på 
olämpligt lösta konstruktionsdetaljer. Mindre 
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Fönster som vid tillverkningen anpassas efter husets 
sättningsskador som här, är speciellt lönsamma att 
renovera, eftersom de vore dyrbara och besvärliga 
att nytillverka. 

skador och sprickor kan tillfålligt lagas genom 
kittning eller användning av plastiskt trä. Sådana 
lagningar har emellertid i regel inte någon längre 
beständighet. 

Till utbyte av skadat virke bör väljas furu som 
har hög kärnvedsandel, högt kådinnehåll, täta års
ringar samt hög densitet. Lagningsvirket bör vara 
av samma kvalitet som det befintliga och ha års
ringarna orienterade på samma sätt, för att undvi
ka spänningar mellan lagningsvirket och det ur
sprungliga virket. De traditionella kriterierna för 
träkvalitet har på senare år aktualiserats i bl a bygg
nadsstyrelsens rapport 158, 1984. I denna rapport 
redovisas preciserade krav på trä till fönster. 

Vid reparationer av fönster krävs ett grundligt 
snickerikunnande och hantverksskicklighet. Det 
är nödvändigt att ha kunskap om och känsla för 
virkeskvalitet både för bedömning av virket i det 
gamla fönstret och vid val av nytt till reparationsar
beten .. 

De byten av skadat virke som är aktuella på 
äldre fönster är huvudsakligen av tre slag: 
l) Utbyte av skadat virke i fönsterbågens nedre del 

och utbyte av droppnäsor och glasningslister. 
2) Utbyte av skadade spröjsar samt anslutningar 

spröjs-båge. 
3) Utbyte av rötskadat virke i karmbottenstycke. 



Bågarna är ofta skadade under hörnbeslag och i fogar, 
det räcker därför sällan att bara byta ut det nedre båg
träet. 

Utbyte av skadat virke 
i fönsterbågens nedre del 

På fönster med utanpåliggande hörnbeslag före
kommer inte sällan rötangrepp i anslutning till 
rostangripna spikar och skruvar samt i skarven 
mellan sido- och nederstycke av bågen. Skadorna 
beror på att vatten samlats i bågens nedre del och 
trängt in i fogar, skruvhål och torrsprickor i virket. 
Fönster vilkas nedre kittfals underhållits dåligt är 
naturligtvis mer angripna än andra. Kraftiga rost
angrepp på skruvar och beslag bidrar till skadorna 
genom att rosten har en förmåga att hålla kvar fuk
ten. 

En annan orsak till rötskador på ytterbågen är 
bristande tätning av innerbågen, vilket leder till 
kondensbildning på ytterbågens insida. Den kon
denserade fukten rinner då ner och ansamlas i kitt
falsen. Risken för röta minskar om glaset är kittat 
även på falsens insida och om färgskiktet tätar mel
lan glas och bågträ. 

Vid smärre skador i anslutning till vinkelbeslag 
kan skruvhålen borras upp och pluggas med nytt 
virke, vid mindre skador på fönsterbågen kan de 
skadade delarna "halvsulas"; endast de yttre delar
na ersätts då med nytt virke. Har skadorna gått 
långt byts hela bågens nederdel ut vilket ofta även 
innebär att nederdelen av bågens sidostycken 
också måste bytas. Vid sådana reparationer måste 

först glasen tas ur bågen, all gammal fårg avlägsnas 
kring de partier där reparationerna skall utföras 
samt beslag, skruvar och spikar tas bort. Innan be
slagen avlägsnas bör bågens diagonalmått uppmä
tas noggrannt så att bågens form inte förändras. 
Bågens mått kan även föras Över på ett styvt pap
per eller genom användande av måttmalL Lossas 
endast bågens nedre beslag är risken fcr formför
ändringar mindre. Alla fogar görs på samma sätt 
som i originalutförandeL Profilen fräses med ori
ginalet som förebild. Limningarna utförs med vat
tenfast lim. 

Genom snedskarvning får man en så lång anligg
ningsyta som möjligt. Det är viktigt att sträva efter 
samma virkeskvalitet i det utbytta virket som det be
fintliga. 

~-..... -.--
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Ibland behöver bara en spröjs bytas ut 

Utbyte av skadade spröjsar 
samt anslutningar spröjs-båge 

Spröjsar skadas på motsvarande sätt som bågens 
nederstycke. Även om angreppen ofta är små kan 
de vara allvarliga genom att spröjsarna är så klena. 
Rötskador kan uppstå dels i kittfalsen, dels i fogar 
mellan spröjsar samt mellan spröjsar och bågar. 

För att kunna ersätta hela spröjsar på ett kor
rekt sätt måste alla glas och beslag avlägsnas så att 
bågen helt kan slås isär. Nya spröjsar tillverkas 
med de gamla som förebild och tappas på ur
sprungligt vis. I vissa fall måste även skadat trä vid 
anslutningen mot bågen bytas ut. Vid mindre lag
ningar i partiellt skadade spröjsar, kan emellertid 
skadade delar bytas ut utan att hela bågen behöver 
tas isär. 

Utbyte av karmbottenstycke 

I de fall skador på karmbottenstycken förekom
mer är det i allmänhet tillräckligt att limma in nytt 
virke i karmens yttre mest utsatta del, men i ensta
ka fall kan det vara nödvändigt att byta ut hela bot
tenstycket och en del av sidostyckena. Siclostyck
ena sågas av snett för att få maximallimningsyta. 
Det nya virket tas ut och skarvas med det gamla 
som förebild. 
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Utbyte av karmens bottenstycke kan ofta göras utan 
att karmen behöver tas ur. sidostyckenas nederdel 
byts då även ut 

Faktaruta om virkeskvalitet 

I "Trävara·furu till fönstersnickerie r", byggnads
styrelsens rapport nr 158:1984 redovisas krav som 
bör ställas på fönstervirke. Här beskrivs även de 
krav som före 1950-talet ställdes på virket, bl a att 
det skulle vara avverkat under vinterhalvåret, luft· 
torkat, sågat på våren samt lagrat ett par år före an· 
vändning. Höga anspråk ställdes också på avverk· 
ningssätt, sortering och hantering samt trädets 
arvsanlag och växtplats. De krav som ställdes förr 
utgör också utgångspunkten för de detaljerade 
kvalitetskrav som formuleras i skriften. 

Enligt rapporten skall väderexponerade profi
ler ha: 
- kärnsidan vänd utåt 
-hög kärnvedsandel, 60% 
-högt kådinnehåll 
- täta årsringar i splinten, största storlek 4 mm 

minst 5 st inom 10 mm radiellt mått, största 
storlek 4 mm 

-hög densitet, 425 kg trä med fuktkvot 12 ± 2%. 
Dessa krav ställs både vid nytiiiverkning och re· 

paration. Det är också viktigt att det virke som an· 
vänds vid reparation liknar och har möjlighet att 
samverka med det virke som tidigare använts. 



Komplettering 
Två ofta anförda skäl för utbyte av gamla fönster 
mot nytillverkade är att värme- och ljudisolerings
egenskaperna måste förbättras. Det finns dock 
andra och billigare lösningar för detta. De tät
ningslister som tillverkas nu är mycket vällämpa
de för användning på gamla fönster och medför en 
avsevärd förbättring av både ljud- och värmeisole
nng. 

Äldre o kopplade fönster saknade helt tätnings
lister. När innerbågar började användas tätades 
dessa med klisterremsor på insidan. I fritidshus 
och museala sammanhang är det fortfarande en 
bra metod. Innerbågens klisterremsor kan också 
ersättas med tätningslister av gummi. Man får då 
välja en tätningslist som är anpassad till det gamla 
fönstrets fals och justera gångjärn och stängnings
beslag så att bågen sluter tätt mot karmen. Äldre 
okopplade fönster har visat sig ha mycket goda 
egenskaper både ur energi- och ljudisoleringssyn
punkter. 

Något besvärligare kan de äldre kopplade bå
garna vara. Det rör sig ofta om stora tunga kon
struktioner som inte alltid sluter särskilt tätt, 
igengrodda kopplingsbeslag och skevheter i bå
gen. För att göra de äldre fönstren lättare att ma
növrera kan det vara nödvändigt att komplettera 
med nya handtag och stängnings beslag. Lösa inåt
gående rutor kan kompletteras med gångjärn. 

Tätningslister 

Tätningslister tillverkas främst av gummi. Svarta 
och bruna av EPDM-gummi, vita av silikongum
mi. silikongummilisterna bör klistras fast medan 
de andra typerna fästs med häftklammer. Listerna 
tillverkas i ett par olika profiltyper för olika 
springbredder och fönstertyper. 

Tillverkarna kan oftast ange vilken typ som 
lämpar sig bäst för olika fönster och hur de bör sät
tas fast. Kom ihåg att det är innerbågen, inte ytter
bågen som skall tätas. Läs tillverkarnas anvisning
ar. 

En självklar regel är att fönstret skall målas och 
justeras före uppsättning av listerna. Springbredd 
kan mätas genom att fästa små klumpar av model
lera på de ställen där listen skall sättas. Detta är 
även ett användbart knep vid justering av gångjärn 
etc. En alltför tjock list gör fönstret svårstängt och 
ger spänningar som kan skada båge och glas. 

Tillsatsrutor 

Tillsatsrutor finns i olika utföranden. De kan upp
sättas på fönstrets insida, mellan bågarna eller på 

Komplettering med tätningslist och delvis nya be
slag är åtgärder som oftast utförs. Med rätt tät
ningslist och tillsatsruta blir ett gammalt fönster 
lika energisnålt som ett nytt. 

fönstrets utsida. System för ersättning av innerbå
gens innerruta med en isolerruta förekommer 
aven. 

Flera olika typer av kompletteringsrutor finns 
på marknaden. Några är så pass diskreta att de är 
lämpliga även vid komplettering i känsliga miljöer. 

De billigaste och enklaste lösningarna bygger 
alla på principen att komplettera innerbågen med 
ett glas satt i en upphängningsprofil av plast eller 
aluminium. Tillsatsrutan fästs med hängningsbe
slag i rutans Överkant eller sida och skruvas på öv
riga sidor. Gummilister ger ett lufttätt utrymme 
mellan tillsatsruta och båge, och något behov att 
tvätta glasytorna däremellan uppstår inte. Erfa
renheterna hittills visar att de problem med ned
smutsning eller kondensbildning på innerbågen 
som ofta befåras i regel inte förekommer. 

Komplettering med en extra träbåge med ett el
ler två glas på fönstrets insida är oftast den bästa 
lösningen när man är mån om att behålla de profi
ler som finns på det befintliga fönstret. 

Komplettering med nya beslag 

Gångjärn och beslag för normal modernisering 
och komplettering av äldre fönste r finns i välsorte
rade järn- och specialaffärer. Däremot är det ofta 
svårt att få tag på lämpliga beslag av äldre typ som 
både stilmässigt och konstruktivt passar de gamla 
fönstren. I många fall blir det därför nödvändigt att 
låta specialtillverka eller att återanvända äldre be
slag. Kasta därför aldrig gamla fönsterbeslag de 
kan visa sig användbara vid ett senare tillfälle. 
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Det går att i nödfall förändra ett utåtgående fönster 
utan att de yttre proportionerna förvanskas. Detalj 
ur typritning av Ove Hidemark. 

N ytillverkning 
Att tillverka eller kopiera äldre fönster är inte nå
got större problem när det gäller själva snickeri
arbetet. Lås och beslag av ursprunglig typ kan där
emot vara svårare att få tag på. Finns en god före
bild för det nya fönstret kvar i huset utförs en nog
grann uppmätning av hela fönstret, där hopsätt
ning, profildetaljer etc redovisas i erforderlig om
fattning och vanligen i full skala. För ett normalt 
snickeri är det ingen svårighet att åstadkomma en 
så gott som exakt kopia. Ett par saker är det emel
lertid viktigt att speciellt föreskriva, nämligen 
fönstervirkets kvalitet och fönstrets hopfogning. 
Fönstret bör tillverkas av kvistfri kärnfuru, men 
även ek kan förekomma. Kopior av äldre fönster
typer bör ha bågarna tappade på gammalt vis. 

Förutom ritningar kan det vara en fördel för 
snickeriet om ett äldre fönster lämnas in som före
bild. Finns skillnader i mått för olika fönster bör 
dessa mått sättas på ett sådant sätt att skillnaderna 
mellan varje fönster klart framgår. För att få en 
rimlig kostnad vid nytillverkning av ett stort antal 
fönster bör naturligtvis måttet standardiseras så 
långt som möjligt om skillnaderna är små. 

Före glasning bör bågen grundas, helst med 
oljefärg, framför allt i kittfalsen. Vid restaureringar 
som ställer höga krav på kulturhistorisk autentici
tet används gammalt munblåst eller maskindraget 
glas. Nytillverkat planglas passar ej vid känsliga 
renovenngar. 

Beslagning av fönstren sker med utgångspunkt 
från de beslag som tidigare suttit på de äldre fönst
ren. Vid restaureringar är äldre beslag att föredra. 
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Hörnbeslag av äldre typ är av stor betydelse för 
fönstrets styrka, stabilitet och karaktär och bör 
därför användas på ursprungligt sätt. 

Vid utbyte och komplettering av fönster i mo
dernare hus eller hus där det kulturhistoriska vär
det av fönstersnickeriernas detaljutförande inte är 
så stort är det framför allt fönstrens synliga mått 
och proportioner som är viktiga att bevara. Men 
även detta kan bjuda på svårigheter. Att t ex ersätta 
utåtgående kopplade bågar som ligger i karmliv 
mot inåtgående som ska se likadana ut kräver spe
ciallösningar; för att inte få en förgrovad mittpost 
måste istället mötande bågar och espagnolettbe
slag väljas. Det går emellertid i de flesta fall att spe
cialrita fönster, så att de till det yttre i allt väsentligt 
anknyter till de ursprungliga. 

Invändigt är det framför allt beslag och snick
eriernas profilering som är viktiga detaljer. Vid till
verkningen av nya innerbågar med isolerglas är det 
viktigt att de nya och i regel kraftiga bågarna får en 
profilering som anknyter till fönstren i övrigt. 

Vi har mycket att lära av det äldre fönstersnick
eriet och det är ofta en god förebild vid nytillverk
ning idag. 

Det är inget större problem att få fram de kopior av 
äldre snickerier som man Önskar sig. 



Exempel på nya metoder för 
fönsterrenovering 
Utvecklingen av nya och genomtänkta arbetspro
cesser och verktyg för underhåll, renovering och 
restaurering har de senaste åren lett till avsevärt 
förbättrade möjligheter att ta hand om gamla föns
ter. Att varsamt reparera och byta ut skadade föns
terdelar har därför blivit ett realistiskt och ekono
miskt alternativ till fönsterbyte. Ett allt större an
tal företag inriktar sig nu också på upprustning av 
gamla fönster samtidigt som intresset och kunska
pen ökar. Vi skall här kortfattat beskriva en av de 
metoder som nu fått allt större spridning. 

Genom att använda sig av väderskydd kan Jånsterre
noveringen utfåras (iven vintertid trots att lägenheten 
är bebodd 

Kittlampan är ett verktyg som fårbättrat renoverings
måjligheterna. 

Fönsterhantverket - ett nytt yrke 
Vid nytillverkning av fönster är det traditionellt tre 
olika hantverksgrupper som berörs: snickaren 
som tillverkar båge och karm samt monterar besla
gen, glasmästaren som skär till glaset och kittar 
fast det samt målaren som i efterhand målar allt
sammans. Vid industriell tillverkning samordnas 
alla dessa arbeten. En tanke bakom den metod 
som utvecklats av Hans och Sonja Allbäck, Fön
sterhantverkarna HB, är att renovera fönster i 
verkstad, där de olika arbetsinsatserna kan sam
ordnas, eller utföras av en specialist, fönsterhant
verkaren. På verkstaden kan merparten av arbetet 
utföras bekvämt och rationellt året om. 

Det hantverkskunnande och de hjälpmedel 
som Allbäcks har utvecklat kan framförallt använ
das vid restaurering och renoveringar av fönster, 
men också vid det löpande underhållet. Vi ska här 
kortfattat beskriva arbetet vid en mer långtgående 
renovenng. 

I normalfallet krävs inte så omfattande under
hållsåtgärder på själva fönsterkarmen att den mås
te demonteras. Demontering av karmar leder 
dessutom till mycket följdarbete både exteriört 
och interiört. Fönsterkarmen skrapas, repareras 
och målas därför i regel på plats, medan fönsterbå
garna tas ut och renoveras på verkstad. 

Före demontering av bågen noteras på denna 
vilka justeringar som skall göras på verkstad för att 
få bågen att löpa fritt och sluta tätt. 

Då fönsterbågarna tagits ut monteras "bygg
fönster" (väderskydd), Över fönsterhålet vilket gör 
det möjligt att arbeta med karmen även vintertid. 
Byggfönstret ger utrymme för skrapning och mål-
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När kittet är svårt att avlägsna endast med mejsel är kitt
lampan ett ovärderligt hjälpmedel. Foto 1984. 

ning även av karmens utvändiga partier, den isole
rar mot regn och kyla men släpper in tillräckligt 
med ljus och luft för att torka ut fönstret om virket 
är fuktigt och ventilera bort lösningsmedlen vid 
målning. 

I verkstaden demonteras beslag, både på karm 
och båge. All färg och rost avlägsnas med en spe
ciell rengöringsmetod och beslagen rostskyddas 
och målas sedan med täckfärg. Samtliga glas lossas. 
För demontering av glasen används en speciellt 
framtagen kittlampa samt en specialtång för bort
tagning av glasningsstift. 

Bågen torkas och skadade delar byts ut eller re
pareras. 

Bågarna grundas med linolja före glasning. Då 
fönstret kittats målas det tre gånger utvändigt med 
linoljefärg så att virket skyddas väl. På bågens in
vändiga sida används samma färg som används på 
Övriga invändiga snickerier. Torkning av bågen 
sker i speciella torkrum. 

Samtliga rengjorda beslag återanvänds om möj
ligt eller kompletteras med liknande. Har fönstret 
kulturhistoriskt värde tas beslag av originalut~ 
.~eende fram. 

Fönstren förses i normalfallet med tätningslist 
av silikongummi. Listen limmas fast, vilket ger 
bättre beständighet och medför mindre ingrepp än 
häftning med klammer. 
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Vid montering i karm görs en sista justering av 
gångjärnsbeslag och stängningsbeslag. 

slutresultatet blir renoverade fönster med kva
litet och ytfinish jämförbara eller t.o.m. bättre än 
hos nytillverkade fönster. 

Metoden medför att dyrbara och svåråtkomliga 
originalglas och originalbeslag har kunnat bevaras. 
Man har fått ett energisnålt fönster med god täthet. 

Fönsterhantverkarna Allbäck för genom kurser 
ut sitt kunnande, ideer och erfarenheter till andra 
hantverkare i hela Norden och har därigenom bi
dragit till utvecklingen av de processinriktade och 
rationella renoveringssystem och företag som nu 
börjar bli allt vanligare. 

Genom att man med kittlampan kan värma fostkittet 
blir det möjligt att lossa glaset även i fonster där kittet 
sitter relativt bra. Foto 1984. 



Planering av fönsterrenovering 

Det är av avgörande betydelse att fönsterrenove
ringen planeras och läggs upp på ett medvetet sätt 
om resultatetskall bli både av hög kvalitetoch eko
nomiskt fördelaktigt. Det är lika viktigt vid under
hållsåtgärder på mer ordinära fönster i hyggligt 
skick som vid avancerade restaureringsåtgärder på 
äldre fönster i hus med mycket högt kulturhisto
riskt värde. 

Arbetena måste planeras med hänsyn till vilken 
typ av byggnadsprojekt det rör sig om, vilken tid 
på året arbetena skall göras och naturligtvis till hur 
pass omfattande reparationsåtgärder som är nöd
vändiga. 

Besiktning och skadeinventering 
Som underlag för val av åtgårdesnivå måste en be
siktning av fönstrens ålder, utförande och skador 
göras. På mindre objekt besiktigas samtliga fön
ster, på större kan det räcka med att inledningsvis 
besiktiga ett representativt urval, ett antal fönster i 
varje vädersträck och av samma ålder och utföran
de. Det är till hjälp om man för denna besiktning 
har utformat ett besiktningsformulär med plats 
för en principritning och eventuellt även fotografi 

av fönstret. Man måste även ha ett littreringssys
tem som på ett enkelt sätt går att relatera till plan
och fasadritningar. 

Målet med en sådan här beskrivning eller i vissa 
fall fullständig inventering kan skilja sig från fall 
till fall. Vid ombyggnad av ett större flerbostads
hus (som t ex Sparven 16-17 i Stockholm, se s 48) 
kan det i första hand handla om att få ett ordentligt 
beslutsunderlag i valet mellan att byta eller bevara. 
Har man väl gjort en sådan undersökning är bevar
andealternativet betydligt mindre osäkert för be
ställaren. 

Besiktningen av de kopplade inåtgående fönst
ren genomfördes genom besök i lägenheterna. Ett 
lämpligt antal fönster kontrollerades, i detta fall 

Redovisning av besiktigade fo.nsterskador på kv Sparven i 
Stockholm byggt 1903 och med ursprungliga fönster. Av 
sammanståilningen framgår att karmarna i huvudsak var i 
god kondition. En del bottenstycken uppvisade skador, men 
flertalet av dessa var ringa och begrå.nsade till bottenstyck
ets framkant. På fonsterbågarna var skadorna koncentrera
de till droppnäsor och glasningslister av trä, utsatta virkes
delar med stor fuktbelastning. 

Antal fönster l Skador på få nsterkarmar kado r på fönste rbågar 

To talt Be sik- Bo tte n- Sido- Dropp- Glas n Täck- ido-
tigade stycke stycke nasa list list stycke 

Vån l tr Ö ste r 32 17 - - 3 8 - -

öde r 15 Il - - 3 5 - -

Väster 17 lO l l 4 6 - -

Vån 2 tr Ö ste r 23 13 - l 3 7 - -

öder 13 12 - - 4 9 - -
·-

Väste r 17 l O 4 - 5 8 - -

Vån 3 tr Ö ster 25 14 2 2 5 Il - -

öder 13 8 - 2 7 6 - l 

Väster ll 9 5 l 5 7 - -

Vån 4 tr Öster 25 18 - 3 7 9 - -

Söde r 13 12 l l 5 Il l -

Väster Il 9 6 l 7 8 l -

u m ma 215 143 19( 13%) 12(896) 58(41%) 95(66%) 2 l 

37 



67%. Målningsbehandlingens kondition notera
des liksom också glasningslisterna. Med en kniv 
prövades virkeskvaliten i droppnäsor, karmbot
tenstycken och sidostryckens nederdelar etc. No
teringarna fördes in direkt på planritningarna och 
redovisades sedan i ett sammanfattande protokoll, 
vilket gav skadefrekvensen i olika delar av fönster
snickerierna och åt olika väderstreck. 

Besiktningen blev inte särskilt omfattande eller 
kostsam, men gav ändå ett tillräckligt beslutsun
derlag. För k v Sparven innebar det att de vackra ju
gendfönstren behölls, och att endast vissa skadade 
delar byttes. 

För byggnader som ges speciella lån eller bidrag 
för restaurering krävs i regel även en antikvarisk 
kontroll. Som ett led i denna är en noggrann be
skrivning av fönstrens skick och utf.örda åtgärder 
på varje fönster nödvändig. 

Ett ambitiöst exempel är den fönsterinvente
ring med åtföljande åtgärdsprogram som gjordes 
inför upprustningen av Klintehus i Ystad. Fastig
heten består av en tvåvånings huvudbyggnad och 
två flygelbyggnader ursprungligen använda som 
bl a stall och garage. Byggnaderna har fönster av 
olika ålder. Tvåvåningshuset har huvudsakligen 
sexdelade fönster i bottenvåningen och 8-delade i 
övervåningen. I de båda flygelbyggnaderna finns 
flera olika fönstertyper, bl a några högt sittande 
gjutjärnsfönster i det f d stallet. De antikvariska 
ambitionerna var att i första hand bevara varje fön
ster i ursprungligt utförande och läge. Varje fön
ster littrerades och dokumenterades. Vid bearbet
ningen av materialet indelades fönstren dessutom 
i ett antal olika typer. Ett representativt exempel 
på varje fönster avfotograferades och användes 
som illustration till det utförliga åtgärdsprogram
met. I programmet beskrevs vilka fönster som 
skulle nytillverkas och deras utseende i detalj. I åt
gärdsprogrammet beskrevs även vilken behand
ling fönstren skulle genomgå. 

Arbetets uppläggning 
Förutsättningarna för hur arbetet praktiskt kan 
läggas upp är naturligtvis olika för varje objekt. 
För flertalet hus kan man räkna med att underhåll 
och ommålning av fönster kommer att ske ungefår 
som de alltid har gjort men med större medveten
het om betydelsen av att välja rätt fårgtyp. Genom 
att arbeta med intäckning av fönstren med väder
skydd och målning på verkstad kan fönsterreno
veringen dock göras mer oberoende av väder och 
årstid och tidplaneras noggrannare. Arbetet kan 
då anpassas till entreprenörens tidsplanering och 
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fastighetsägarens ekonomi (som i ex på s 50) eller 
till ett tidpressat och hårt styrt arbete som i tex 
Strömsholmsrestaureringen. Då följdes ett flödes
schema där ca 50 bågar samtidigt togs om hand, 
transporterades till verkstad, torkades, skrapades, 
lagades och justerades i treveckorsetapper. Ge
nom att fönstren målades med linoljefärg fick spe
ciell hänsyn tas till färgens relativt långa torktid. 

Littrera varje fönster 
Det är framförallt vid större arbeten viktigt att var
je fönsterbåge är ordentligt littrerat så att bågarna 
inte blandas ihop. Bågarna märks enklast på tradi
tionellt sätt med romerska siffror på karmens fals 
samt bågens sida eller överstycke. 

Besiktningsblanketten skall littreras på samma 
sätt som bågarna, där bör också anges i vilket rum 
fönstret sitter. Det räcker med ett romerskt num
mer för varje fönster. På blanketten kompletteras 
sedan med angivande av höger, vänster samt Över
båge. Lösa eller löstagna beslag ges samma beteck
rung. 
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För att beskriva reparationsarbetena på ett fonster be
hövs i regel endast en enkel ritning där mått och åtgärder 
infors av glasmästare, snickare och målare. Utbytt trä 
har här markerats med skraffering. Exempel från 
renovering av Ridd4rhusets fonster i Stockholm 1988. 



Sex fönster 

Inledning 
I detta avsnitt presenteras sex fönsterexempeL 
Tanken är att dessa, om än på ett summariskt sätt, 
skall representera både en stilhistorisk och teknik
historisk utveckling. De sex exemplen sitter i 
byggnader som nyligen restaurerats eller byggts 
om. Därmed skall de också ge en uppfattning om 
möjligheter och problem avseende befintliga 
fönster som är i behov av åtgärd. 

De sex valda fönstren utgör mycket karakteris
tiska exempel från respektive tidsperiod. Något 
fönster från 1600-talet är inte medtaget, men täcks 
delvis in av 1760-talsfönstret från Visby. Detta 
fönster har flera kvardröjande, ålderdomliga drag. 
Det har en symmetrisk kors post, som likaväl skul
le kunna vara från sent 1600-tal. Karmen är inte 
heller förberedd för några innanfönster. De trä
spröjsade bågarna, fortfarande avsedda för relativt 
små glasrutor, hör dock 1700-talet till. 

Det tidiga 1800-talsfönstret från Uppland är 
mycket tidstypiskt. Tvärposten är borta. Karmen 
är förberedd för innanfönster och bågarna försed-
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Karmyttermåtten på de i avsnittet redovisade sex fönstren, 
relaterade till vanligt förekommande proportionsfo'rhål
landen. 

da med en liten vädringsruta - en lättruta. 
1880-talsfönstret från Stockholms innerstad är 

från den period som kännetecknas av ett kraftigt 
ökat bostadsbyggande i städerna och tätorterna. 
Höga fönster utan spröjsar, där den ökade höjden 
medför att tvärposten kommer tillbaka. 

Sekelskiftesexemplet, också det från Stock
holm, är ett typiskt jugendfönster. Mindre än det 
förra och relativt smalt. Dess Överdel är spröjsad, 
men nu i första hand i dekorativt syfte. Fönstret 
har kopplade inåtgående bågar. Mittposten är bor
ta. Bågarna låses med hjälp av spanjolettbeslag. 

Tjugotalsexemplet från Lund visar på den då 
åter populära nyklassicismen, som i sin tur hämta
de inspiration från det tidiga 1800-talet. Lunda
fönstrets storlek och indelning stämmer pedago
giskt nog nästan exakt med Upplandsexemplet 
från 1800-talets början. Det förra är dock kopplat 
med utåtgående bågar och med mittpost. 

Trettiotalsexemplet slutligen visar på den föns
tertyp som kom att bli helt förhärskande efter 
funktionalismens genombrott inom byggandet. 
Fönstret är från Uppsala. Det har inga poster och 
inga spröjsar. Bågarna är kopplade och inåtgående. 
Fönstren är nu inte längre lika höga, eftersom de 
skall anpassas till de nya, lägre rumshöjderna. 

Beträffande de sex fönstrens huvudmått och 
proportioner kan vissa iakttagelser göras. Det bör 
dock framhävas att det inte går att dra några som 
helst generella slutsatser, eftersom det gäller ett så 
ringa antal. Proportionerna på Visbyfönstret är 
3:4 och bredden är drygt 3 1

/ 2 fot. Wijnblad anger 
4 fot som minsta fönsterbredd 1755, medan Stål 
och Rothstein kring 1800-talets mitt redovisar 3 1/ 2 

fot som minimum. 
Det tidiga 1800-talsfönstret från Uppland har 

proportionen 4:5 och bredden 4 fot. Storleken 
finns preciserad i Wijnblad, liksom även bredden, 
vilken även Stål och Rothstein anger på 1800-talet. 
Lundaexemplet från 1929 är, som tidigare nämnts, 
nästan en kopia av det tidigll 1800-talsfönstret. 

De båda Stockholmsexemplen, från 1883 och 
1903, har båda en proportion som ligger nära l :2. I 
båda fallen är tvärposten placerad så att proportio
nen under densamma blir ungefår 3:4. Bredden 
och därmed också storleken är dock olika. Bred
den på fönstret från 1883 är 4 fot medan jugend
fönstret från 1903 är smalt, knappt 3 1/ 2 fot. 

39 



1760-tal 

Korspost 
Enkla utåtgående bågar 
Inga innerbågar 
Låsning med hakar 

1903 

Tvärpost 
Kopplade inåtgående o
spröjsade bågar i 
nedre delen 
Kopplad inåtgående båge 
med ytterbågen spröjsad 
upptill 
Droppnäsa 
Glasningslister av trä 
Låsning med spanjolett 

tidigt 1800-tal 

Mittpost 
Enkla utåtgående 
spröjsade bågar 
Lösa spröjsade 
innerbågar 
Lättruta 
Låsning med hakar 

1929 

Mittpost 
Kopplade utåtgående 
spröjsade bågar 
Spår för tätningslist 
Låsning med hakar 

1883 

::o 'D' 
l! . 

l t 

Mittpost och tvärpost 
Enkla utåtgående 
ospröjsade bågar 
Ospröjsade innerbågar, 
ibland hängda på gång
Jam 
Låsning med hakar 

1937 

Inga poster 
Kopplade inåtgående 
ospröjsade bågar 
Vädringsventil 
Låsning med spanjolett 

o 50 

u 

100cm 

Sammanstiillning av de sex renoverade fonster som redovisas i detta. avsnitt. Från vänster till höger är det: 1. 1760-tal i Visby, 
2. tidigt 1800-tal i Uppland, 3. 1883 i Stockholm, 4. 1903 i Stockholm, 5. 1929 i Lund och 6. 1937 i Uppsala. 
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Uppsalafönstret från 1937 har proportionen 
l :l. Det är det bredaste och samtidigt det lägsta 
fönstret av de sex. 

De sex valda fönstren representerar också olika 
typer av renoveringssituationer. Genomförandet 
av en fönsterrenovering påverkas av vem det är 
som renoverar och de yttre villkoren i samband 
med detta. När den enskilde husägaren ser över si
na fönster är det något helt annat än när ett fastig
hetsbolag anlitar en entreprenör för fasadrenove
ring till fast pris. 

Det tidiga 1800-talsexemplet, hämtat från en 
herrgård på den uppländska landsbygden, är ex
empel på fönsterunderhåll utfört av husägaren 
själv. Otillräcklig erfarenhet kan vara begränsning
ar, men det egna arbetet möjliggör samtidigt ett 
noggrant utförande där åtgärderna kan fördelas i 
tiden efter fönstersnickeriernas skiftande under
hållsbehov. Arbeten som utvändig målning kan 
lättare förläggas till rätt årstid. 

1700-talsfönstret från Visby är exempel på en 
helt annan typ av fönsterrenovering, vilken när
mast kan betecknas som en antikvarisk rekon
struktion. I detta fall gällde det att återställa en för
vanskad 1700-talsexteriör, där fönstren utgjorde 
en viktig del. För att få tillbaks 1700-talets snicke
riutförande nytillverkades därför poster, fönster
bågar och beslag som exakta kopior av äldre förla
gor, avseende såväl snickeriprofiler som samman
fogningsdetaljer. 

Ett ambitiöst men mer allmängiltigt exempel på 
långt driven fönsterrenovering utgör tjugotals
fönstren i Lund. Beställare var en bostadsrättsföre
ning som ville ha Översyn av sina fönster. En av ut-

En antikvarisk rekonstruktionaven förvanskad 1700-tals
fasad innebar att nya fonster tillverkades. De gjordes i varje 
detalj som kopior av de ursprungliga fo"nstren. lAngska fas
tigheten i Visby. Foto 1988. 

gångspunkterna för åtgärderna är Övertygelsen 
om att virkeskvaliten i äldre fönstersnickerier vida 
Överträffar dagens. Därför är det också motiverat 
att lägga ner relativt omfattande underhållsarbete 
på de befintliga fönstren. I detta fall innebär det bl a 
att all fårg och allt kitt avlägsnats, alla glasrutor ta
gits ur och alla beslag lossats. slutresultatet blir ett 
fullständigt genomgånget fönster som oftast är 
bättre än ett nytillverkat. 

De tre Övriga exemplen- från 1880-talet, sekel
skiftet och 1930-talet- är mer ordinära fönsterre
noveringar i innerstadslägen. I de två äldre fallen 
var det från början inte meningen att fönstren 
skulle behållas, men till slut blev de ändå kvar. Det 
kan finnas skäl att här utveckla detta något. 

Vid ombyggnader är det vanligt att de befintliga 
fönsterbågarna slängs i container och ersätts med 
nya fönster i insticks karmar. Skälen till detta varie
rar. Oftast beror det inte i första hand på att fönst
ren är dåliga, utan på svårigheten att ekonomiskt 
beräkna kostnaden för nödvändiga åtgärder vid 
renovering av fönster. Det är mycket lättare att be
räkna kostnaden för nya fönster. 

Men det finns också entreprenörer och projek
törer som skaffat sig rutiner för att bevara fönster 
om dessa är i hygglig kondition. En viktig förut
sättning är att en noggrann konditionsbesiktning 
av de befintliga fönstren utföres. En sådan besikt
ning kan normalt göras relativt snabbt och enkelt. 
Utifrån denna kan åtgärderna sedan preciseras och 
kvantifieras, exempelvis att 25% av droppnäsor 
och 10% av karmbottenstycken skall bytas. Avvi
kelser från dessa uppskattade mängder kan sedan 
regleras i efterhand. 

I samband med en fasadrenovering tänkte man byta ut des
sa fo"nster från sekelskiftet. En konditionsbesiktning visade 
på ett normalt underhållsbehov. Fönstren behölls. K v Spar
ven i Stockholm Foto 1988. 

41 



Fönster från 1760-talet
rekonstruerat 1985 
Fönstret är från Langska fastigheten i Visby. Bygg
naden är troligen uppförd vid mitten av 1700-talet. 
Genom åren har den genomgått diverse föränd
ringar. Exteriört har detta bland annat kommit att 
omfatta fönstren. 

Till en början har det suttit spröjsade träbågar i 
karmen som varit försedd med korspost. På 1930-
talet togs karmens poster bort och tidsenliga 
kopplade mötesbågar sattes in. 

När man skulle sätta igång att restaurera bygg
naden fanns således endast den ursprungliga kar
men kvar i väggen. Genom dendrokronologisk da
tering av karmvirket kunde man fastställa fall
ningsåret till 1765. Karmen har utskjutande 
"horn" för infästningen i den murade väggen, och 
dess mått är relativt nätta; 2 % X 4 1

/ 8 tum (5,8 X 

10,2 cm). Fönstrets karmyttermått är 108 X 149 
cm. 

Genom spår i karmarnas sid o- och bottenstyck
en kunde posternas läge och profil tas fram. Fönst
ret har haft en symmetrisk korspost, där mittpos
ten är kraftigare än tvärposten på djupet; 3 '/2 tum 
mot 2 1/ 3 tum. Posterna saknar anslagsyta och kar
men saknar invändig bågfals, vilket tyder på att det 
ursprungligen ej förekommit innanfönster. 

Hur de ursprungliga fönsterbågarna sett ut vet 
man, i och med att fönsterbågar från 1700-talet 
återfunnits på vinden. Därmed gick det också att få 
vetskap om hur beslagning, sammanfogning och 
profilering var utförd. Dimensionen på bågarna är 
1 X 2 tum, dvs 2,5 X 4,9 cm. 

Hur de ursprunliga fönstren från 1700-talets 
mitt sett u t gick således att få fram. Det bör samtid
igt påpekas att denna typ av fönster med symmet
risk korspost finns redan tidigare. Den var vanlig 
redan på slutet av 1600-talet, men då med blyinfat
tat glas i bågarna. 

En restaurering av byggnaden genomfördes 
1985-86 och i samband med denna rekonstruera
des fönstren till sitt 1700-talsutseende. 

Efter de dimensioner och profiler som gick att 
utläsa från spåren i de befintliga karmarna nytill
verkades mittpost och losholts/tvärpost. De sattes 
sedan tillbaka i ursprungligt läge. 

Nya fönsterbågar tillverkades efter förlaga av 
de befintliga bågarna. Inte bara dimensionering 
och profilering utfördes lika tidigare, utan även 
sammanfogningsdetaljer gjordes helt i Överens
stämmelse med äldre ursprungligt utförande. Det
ta innebar t ex att fönsterbågarna i hörn samman-
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fogades med slitstapp som pinnades. Och pinnar
na var då liksom tidigare runda med fyrkantig 
"skalle". 

Även beslagen, såsom hörnjärn, gångjärn och 
hakar utfördes med 1700-talsbeslagen som förlaga. 
Detta innebar smidda hörnjärn och även smidd 
spik. I de nytillverkade bågarna sattes 2 mm:s glas 
in som kittades med linoljekitt. Målning utfördes 
med linoljefärg. De tillvaratagna originalbågarna 
reparerades och sattes in i ett fönster. 

slutresultatet har blivit att byggnaden fått re
konstruerade 1700-talsfönster, som både vad gäl
ler helhet och detaljer direkt kopierar det ur
sprungliga utförandet. 

Rekonstruktion av 1700-taisfönster. Posterna är nytillver
kade medan karmen är ursprunglig. De nytillverkade båg
arna är inte isatta. Foto 1986. 

I de befintliga ursprungliga karmarnas sido- och botten
stycken kunde posternas placering och profilering spåras. 
Därmed kunde nya poster tillverkas som överensstämde 
med de borttagna 1700-tals posterna. 
Foto 1985. 
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Fönster från tidigt 1800-tal -
renoverat 1987 

Det fönster som här beskrivs sitter i Kasby herr
gård i Uppland. Fönstret som är från 1800-talets 
första hälft har enkla, utåtgående ytterbågar och 
lösa innerbågar. Fönstren har 2 lufter. 

Fönstrens karmyttermått är 120 X 155 cm, vil
ket motsvarar en proportionering av 4:5. Karmvir
ket är 2 X 6 1/. tum, dvs 5,0 X 15,3 cm. Karmen har 
mittpost men saknar tvärpost. Mittposten har en 
plan anslagsyta för innerbågarna. Den är enkelt 
profilerad med relativt grova dimensioner i förhål
lande till de klena fönsterbågarna. 

De permanent hängda ytterbågarna är indelade 
i tre rutor. Virkesdimensionen är l 1

/ 4 X 2 tum 
(30 X 48 mm). De lösa innebågarna har en något 
klenare dimension. Vintertid, när innanfönstren 
skruvats på plats, blev det svårt att vädra. I varje 
boningsrum försågs då ett fönster med en liten 
vädringsruta, en så kallad lättruta. Den sitter som 
en öppningsbar båge infälld i fönsterbågens sido
stycken och spröjs och öppnas inåt. Virkesdimen
sionerna är mycket klena och utförandet präglas 
av finsnickeri med höga krav på god virkeskvalitet. 
Både ytter- och innerbåge måste ha vädringsruta 
och eftersom dessa är inåtgående måste öppnings
måttet på den inre vara något större. Lättrutan sit
ter på den högra fönsterbågens mellersta ruta in
ifrån sett. En naturlig placering, dels för högerhän
ta, dels för att man inte skall svepa ner allt som står 
på fönsterbänken. 

Herrgårdens underhåll har under senare år varit 
mycket eftersatt. Färg och kitt hade före omhän
dertagandet sedan länge lossnat och flagnat på de 
gamla bågarna. skadorna på fönstren var trots det
ta förhållandevis små. Rötskador på en del bågars 
nedre partier samt skador på de spröda lättrutorna 
var den vanligaste skadetypen. På grund av de rela
tivt stora sättningsrörelserna i huset var många 
fönster dessutom svåra att öppna och stänga. 
Merparten av fönstren hade följaktligen inga stör
re rötskador och har därför enbart målats och kit
tats efter smärre justeringar. 

All färg avlägsnades genom torrskrapning och i 
vissa fall varmluft. Vid användning av varmlufts
fläkt har fönsterglaset först lossats med hjälp av 
mejsel eller kittlampa. Beslagen renskrapades och 
rostskyddsbehandlades, skadade beslag har repa
rerats eller ersatts med nytillverkade kopior. Gla
sen orokittades och virket linoljebehandlades och 
målades med linoljefärg. Arbeten på fönster som 
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krävt större insatser har utförts inomhus i en till
fällig verkstad. Även målning har då skett inom
hus. Fönster som fått en enklare underhållsmål
ning utan justerings- och reparationsåtgärder har 
skrapats och målats på plats. 

~ . . 

Fönstrens utsida före renovering. Under flera år har under
hållet varit kraftigt eftersatt. T rots detta var skadorna på de 
tidiga 1800-tals fönstren ringa. Kittning och rruilning samt 
i vissa fall justering av frigång etc, var de åtgärder som er
fordrades. Foto 198 7. 

Den mycket smäckra lättrutan i högra innerbågen är in
fo'lld i spröjs och bågsidostycke - ett finsnickeri av högsta 
klass. Foto 198 7. 
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Fönster från 1883 -
renoverat 1983 
Fönstret sitter i ett hus på Kungsgatan 53, kv 
Bryggmästaren, i Stockholm. Byggnaden uppför
des 1883, arkitekt var A Kumlien. 

Fönstren i byggnaden är ursprungliga. De är 
mycket höga, medan bredden i stort sett är den
samma som i det föregående, tidiga 1800-tals
exemplet. Karmyttermåtten är ca 124 X 233 cm. 
Karmens virkesdimenson är 2 1

/ 4 ( -2 1
/ 2) x 5 tum, 

dvs 5,6 ( -6,2) X 12,4 cm. Karmen har mittpost och 
losholts. Dessa har en plan anslagsyta för inner
bågarna, men annars är posterna mer arbetade och 
har betydligt smäckrare dimension in mot rum
met än i de tidigare exemplen. 

Fönsterbågarna saknar spröjs, vilket innebär 
att de tunna träramarna skall bära en stor hel glas
ruta av 2 mm:s tjocklek. De inre bågarna är 1 1/ 8 x 
2 1

/8 tum (27 X 52 mm) och de yttre, av klimatet 
mer utsatta, är 1% x 2 1

/ 8 tum (34 X 52 mm). Dessa 
mått är vid en jämförelse med Rothsteins uppgif
ter från 1859 något knappa. 

Innerbågarna har i vissa fall haft gångjärn på bå
da bågarna, i vissa fall gångjärn endast på öpp
ningsbågen och sprintar i mötesbågen. 

1983 bygges fastigheten om och i samband med 
detta åtgärdades även fönstren. Beställaren avsåg 
att ha konferenslokaler mot den tidvis tungt trafi
kerade Kungsgatan och krävde därför god ljudiso
lering. Frågan om de befintliga fönstrens ljudisole
ringutreddes därför. Först gjordes en teoretisk be
räkning som konstaterade att med bef glasavstånd 
på 95-100 mm och komplettering med tätnings
list mellan karm och ytterbåge borde en medelre
duktion på ca 25 dB uppnås, vilket skulle vara till
fredsställande. Ekvivalent ljudnivå av trafik vid 
Kungsgatan är 65-70 dB A. Byggnadsstyrelsens 
anvisningar avseende normala kontorsrum anger 
högsta ekvivalentnivå av trafik till 45 db A. 

Efter att några fönster tätats enligt ovan, ge
nomfördes också ljudmätning på plats av trafik
bullret. Ekvivalent ljudnivå uppmättes till 
4 2 dB A, vilket innebar att åtgärderna också med
fört väntat resultat. 

Fönstren klarade således ljudkraven. Eftersom 
de Överlag var i god kondition behölls de därmed. I 
vissa fall byttes rötskadade bottenstycken i karm 
och båge. Beslagen byttes. Snickerierna skrapades 
och målades utvändigt om med alkydoljefärg. Tät
ningslistens placering vid ytterbågen är motiverad 
ur ljudisoleringssynpunkt men inkonsekvent ur 
kondenssynpunk t. 
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Okopplade 4-luftsfönster från 1883, renoverade 1983. En 
del bottenstycken i karm och båge har bytts. Beslag, utom 
hörnjå·rn, har ersatts med nya. l a·vrigt skrapning och mål
ning med alkydoljefärg Foto 1986. 

Detalj av fönsterbågar och smyg. Det stora glasavståndet 
mellan de enkla okopplade bågarna medför god ljudisole
ring. Genom att komplettera ytterbågarna med tätningslist 
kan rummen innanför användas som konferenslokaler, 
trots att de ligger vid en trafikerad gata. Foto 1986. 
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Fönster från 1903-
renoverat 1987 
Fönstret återfinns i ett hus vid Birger Jarlsgatan
Kungsgatan-Norrlandsgatan, k v Sparven, i Stock
holm. Byggnaden uppfördes 1903, arkitekter var 
Hagström och Ekman. Fönstren i byggnaden är 
ursprungliga och kopplade, inåtgående. De varie
rar mellan 2-, 3- och 4-lufts. Den Övre luften är 
spröjsad i ytterbågen. 

Fönstren är smala, karmyttermåtten är ungefär 
100 X 194 cm. Karmen saknar mittpost men har 
tvärpost. Karmvirket är 2 1/~ X 4 1/ 4 tum, dvs 
5,5 X 11,1 cm. Fönsterbågarna är kopplade och in
åtgående. Båda bågarna är 1 J/~ tum ( 4,2 cm) tjocka, 
men den inre bärande bågen är bredare; 2 J/4 tum 
(6,8 cm) mot 1 1

/ 2 tum (3,7 cm) för den yttre. Trots 
att fönstret är betydligt mindre än det förra, 20 år 
äldre exemplet, är bågarna mycket grövre. Detta 
beror dels på att mittpost saknas, dels på attden in
re bågen också skall bära den yttre bågens tyngd. 
Den Övre kopplade bågen är hängd i överkant och 
låses med två vred. De nedre bågarna är sidohäng
da och låses med utanpåliggande spanjolett. Glaset 
i bågarna är inte kittat utan infäst med glasningslis
ter av trä. 

Under åren har en del underhållningsarbeten 
utförts på fönstersnickerierna. En del droppnäsor 
på de nedre ytterbågarna har bytts, och i många fall 
också glasningslisterna samt täcklisten. På de Övre 
bågarna, som sitter mer skyddade, finns i de flesta 
fall originaldelarna kvar. 

I samband med en ombyggnad 1986-87 blev 
det också aktuellt att ta ställning till fönstren. Efter 
en summarisk besiktning dömdes fönstren först 
ut. Handlingar upprättades för nya instickskar
mar. Så långt var allt som det brukar. Men i det här 
fallet skedde en omprövning. Efter vissa diskus
sioner genomfördes en mer omfattande och nog
grann besiktning av fönstren. Efter att nära 70% av 
de totalt 215 fönstren besiktigats, konstaterades 
att fönstren i huvudsak var i god kondition. Prob
lemen var koncentrerade till droppnäsorna, där 
41% uppvisade bristfällig kondition, och till glas
ningslisterna av trä, där 66% var urlakade/ rötska
dade. Beslut fattades om att behålla fönstren men 
byta skadade delar som droppnäsor och glasnings
lister. Till detta kom dessutom justering samt ren
göring och målning med mellanliggande besikt
ningar- begränsade åtgärder som innebar att ut
satta trädelar ersattes med nya av utvald kärnfuru 
och att det fina kärnvirket från sekelskiftet i övrigt 
behölls. Därmed hade man fått fönster med långt 
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bättre virkeskvalitet än vad dagens normala ny
produktion har. 

I det ovan beskrivna fallet var det dessutom frå
ga om sekelskiftesfönster med Övre luften spröjsad 
och med tidstypisk snickeriprofilering. Allt detta 
finns nu kvar. Fönstrens sekelskifteskaraktär för
blir en kvalitet, inte minst för alla de som arbetar 
innanför fönstren i denna fa tighet. 

Resultatet blev i detta fall tillfredsställande ur 
såväl ekonomisk som teknisk och antikvarisk me
ning. Utgångsbudet att byta alla fönstren ändrades 
tack vare den noggranna konditionsbesiktningen. 

Kopplade inåtgående 2-luftsfonster från 1903, fore renove
ring 1986.Atgärdernakommer, utöver ommålning, främst 
att omfatta byte av nedre glasningslist samt byte av ungefär 
hälften av droppnäsorna. Foto 1986. 

Detalj av fö"nsterbåge fore renovering. Här återfinns flera 
typiska detaljer som kommer med de kopplade inåtgående 
fo"nstren; droppnäsa och spanjolettbeslag Fo.nstret ovan har 
dessutom glasningslister av trä. 
Foto 1986. 
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Fönster från 1929-
renoverat 1985 
Fönstren sitter i en fastighet på Södra Esplana
den 29 i Lund. Byggnaden uppfördes tillsammans 
med de två grannfastigheterna åren 1928-30. 
Fönstren är ursprungliga och kopplade, utåtgåen
de. De är 2-luftsfönster. 

Fönstrens karmyttermått är 122 X 158 cm. 
Karmvirkets dimension är 6,8 X 14,2 cm. Karmen 
har mittpost. Såväl karm som mittpost har en bear
betad profilering mot insidan, vilket gör att de 
upplevs som smäckrare än vad de verkligen är. Kar
men har särskilda spår för tätningslister mellan 
karm och båge. 

Bågarna är kopplade med tre rutor i varje. Såväl 
ytter- som innerbåge är spröjsade. Ytterbågen som 
är bärande är något grövre än innerbågen; 33 mm 
mot 27 mm. Innerbågen har infällda släta vinkel
järn i hörnen, medan ytterbågen har utanpåliggan
de formpressade vinkeljärn. Fönsterbågarna låses 
med hakar. 

Jämfört med det föregående fönsterexemplet 
från sekelskiftet innebär återgången till utåtgåen
de bågar och mittpost att virkesdimensinerna inte 
behöver vara så grova. 

Fönstret sitter i en byggnad tillkommen under 
1920-talet, som stilmässigt var en period präglad 
av nyklassicism. Den föregående nyklassiska stil
perioden var kring sekelskiftet 1800. Tillfällighet 
eller ej, så överensstämmer detta tjugotalsfönster 
från Lund häpnadsväckande väl med fönstret i 
upplandsherrgården Kasby från tidigt 1800-tal. 
Karmyttermåtten och fönsterbågarnas indelning 
med spröjsar ligger måttmässigt mycket nära var
andra. 

På grund av sin enkla konstruktion har fönstren 
varit underhållsvänliga. skadorna på fönstren är 
också lindriga. 

Fönstren har under de senaste åren genomgått 
en mycket grundlig renovering utförd av Fönster
hantverkarna Allbäck. Fönsterkarmar och bågar 
har här helt rengjorts från färg, glasen har lossats 
och lagts i nytt kitt, alla beslag har rengjorts och 
rostskyddsbehandlats och slutligen har fönstren 
målats med linoljefärg. De flesta arbetsmomenten 
har utförts på verkstad under kontrollerade for
mer. Fönsterhålet har under tiden täckts med sär
skilda hopfållbara byggfönster. 

Ett litet antal fönsterbågar på sydfasaden hade 
mindre rötangrepp kring de nedre hörnbeslagen, 
där har nytt trä fått ersätta det skadade. Resultatet 
efter de utförda åtgärderna är i princip ett gammalt 
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fönster med alla sina tekniska kvaliteter återställ
da. Det är därmed, särskilt på grund av den goda 
virkeskvaliteten, nästan alltid bättre än ett nytill
verkat. 

Arbetena har varit upplagda som löpande un
derhållsåtgärder fördelade Över en längre tid; tre år 
i det här fallet. Genom att sprida ut arbetet Över en 
längre tidsperiod har insatserna kunnat finansie
ras genom hyreskostnader i stället för lån. 

Kopplade utåtgående 2- och 3-luftsfonster med mittpos
ter från 1929. Fönstren renoveras successivt enligt "sys
tem Allbäck ". Detta innebär att bågarna tas till verk
stad för total översyn. Under tiden täcks fonsterhålet 
med hopfällbart byggfönster. Bilden visar renoverade 
fonster mot gården. Foto 1986. 

Mittpost, fonsterhake och fonsterbåge efter renovering. 
Borttagning av all gammal fiirg innebär att snickeriprofi
lerna efter ommålning forfarande iir skarpa och distinkta. 
Foto 1986. 
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Fönster från 1937-
renoverat 1986 
Det här redovisade fönstret sitter i ett smalhus be
läget på Geijersgatan 25 D i Uppsala. Byggnaden är 
ritad av arkitekt SAneker och uppförd 1937. Den 
ligger i ett bostadsområde där samtliga hus är 
byggda på 1930-talet. Fönstret har 2lufter, är kop
plat och inåtgående. 

Till skillnad från samtliga de tidigare exemplen 
har detta fönster inte en stående proportion, utan 
är i det närmaste kvadratiskt. Karmyttermåtten 
är 140X 143 cm. Karmens virkesdimension är 
7,5 X 13 cm och saknar mittpost.Jämfört med det 
tidigare kopplade inåtgående fönstret utan mitt
post från 1903 har detta fönster klenare fönsterbå
gar, trots att dessa skall bära ett både bredare och 
högre glas. Den inre bärande bågen är 37 mm tjock 
mot 30 mm för den påhängda ytterbågen. Den se
nare har droppnäsa. Låsning sker med utanpålig
gande spanjolett. Bågarna saknar spröjsar och pro
fileringen är starkt förenklad. Innerbågen är Över
falsad och har plats för tätningslist. 

Den förbättrade tätningen i förening med den 
markant sänkta rumshöj den, från ca 270 cm till 
240 cm, ledde till ökade krav på reglerbar ventila
tion. Fönstret har en särskild vädringsventil i 
bröstningen under karmbottenstycket. 

Huset har genomgått en yttre upprustning, 
som också inneburit att fönstren setts Över och åt
gärdats. Alla fönster har torrskrapats ner till trären 
yta, kittats och målats på nytt. Inga fönster uppvi
sade rötskador eller andra mer omfattande skador. 
Däremot var många fönster svåra att öppna och 
stänga. Delvis kan detta förklaras av bredare fön 
sterbågar som skall klara lasten av större och kan
ske också tjockare fönsterglas utan hjälp av stagan
de spröjsar. 

Det snickeriarbete som utförts har bestått av 
justering av upphängningsbeslag samt i erforder
lig omfattning hyvling av fönsterbågar på de ytor 
som klämde. Alla tätningslister har förnyats med 
gummilister. Vådringsventilerna har setts Över så 
att god funktion erhållits. 
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Kopplat inåtgående fonster utan mittpost från 1937. 
Fönstren renoverades 1986, vilket huvudsakligen omfat
tade målning, justering av upphängningsbeslag samt 
hyvling av fönsterbågar, där dessa klämde. Foto 1983. 

Tätare fonster och lägre rumshöjder medförde särskilda 
vädringsventiler i bröstningen under fönstret. Foto 1988. 
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Ordlista 
A l k y d f ä r g Färg bestående av en alkyd, lös
ningsmedel och pigment. Beroende på alkydens 
oljehalt skiljer man på magra och feta alkyder. 

A l k y d o l j e f ä r g En alkydfärg som modifierats 
genom tillsats av oljefärg eller vice versa. 

B å g e Den ram, vanligen av trä, där glaset är insatt. 
Fönsterbågen är i regel förstärkt med hörnjärn och 
försedd med gångjärn. 

B r ö s t n i n g Väggparti under fönstret. I murade 
hus är denna murdel (bröstvärnet) ofta tunnare än 
väggen i övrigt. 

Drev Tätningsmaterial i utrymmet mellan fön
sterkarm och vägg. Förr användes mossa, lin eller 
liknande. Idag mineralull eller fogskum. 

Droppnäs a Trälist eller bleck som avleder vat
ten från fönsterbågens nederkant. Vanligast på in
åtgående fönster. Begreppet används även i andra 
sammanhang. 

F o d e r A vs er i regel de lister som inramar fönster
öppningen både invändigt och utvändigt. Invän
digt är fodret ofta profilerat. 

Fönster Av latinets fenestre, i sin tur av samma 
ursprung som grekiskans fainein, lysa upp. Avser 
öppning i vägg eller tak för att ge ljus: Danskans 
vind u e ( eng window) av den öppning i taket (vin
den) som släppte in ljus, vindögat. 

F ön s terbleck Plåtför att avleda vatten som an
nars kan skada karm och vägg. Blecket sitter fäst i 
fönsterkarmens nederkant och täcker ofta en 
nisch eller solbänk under fönstret. Fönster som 
ligger i fasadliv har ibland även ett Övre fönster
bleck. 

Fönsterbänk Den hylla som bildas innanför 
fönstret. Utvändig motsvarighet på murade hus 
kallas solbänk. 

F ö n s t e rl u c k a Utvändigt förr vanligen in
brottsskydd i husens bottenvåning framförallt i 
städerna. Invändigt ofta i finare byggnader som 
sol-, insyns- och värmeskydd. 

F ö n s t e r s m y g Den nisch som fönstret bildar i 
vaggen. 

H a k e Fönsterhakar används för stängning och 
uppställning av ytterbågen. stängningshake resp 
öppningshake eller stormhake. 

H o r n Utstickande ramdel i äldre fönsterkarm för 
dess infästning i murade väggar. 
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H ö r n j ä r n Används som förstärkning av fön
sterbågen. Järnen fåstes på fönstrets yttersida. 
Först i och med de kopplade bågarna placerades 
järnen försänkta på bågens insida. 

Instickskarm Karm i utbytesfönster måttan
passad att fylla den tidigare karmens innermått. 
Den reella fönsterytan minskas därigenom. 

I s o l e r r u t a Hopförseglade fönsterglas för erhål
lande av förbättrad isoleregenskap. Två eller tre 
rutor kopplas samman med en konstgummimassa 
eller genom lödning. Utrymmet mellan glase.n kan 
fyllas med ädelgas för erhållande av bättre värme
motstånd. 

K a r m Den grova ramkonstruktion därfönsterbå
garna är insatta. Förr monterades karmen in sam
tidigt som huset murades eller timrades upp, idag 
tillverkas karm och båge som en enhet och sätts in i 
efterhand. 

K i t t Plastiskt material för infästning av fönster
glaset. 

Ko p p lade bågar Tvåfönsterbågar ihopfogade 
med gångjärn och koppelbeslag. 

K o p p e l b e s l a g Beslag för låsning av innerbåge 
mot ytterbåge. 

Lo s h o l t s Från tyskans losholtz. Synonym be
teckning för tvärpost. Ofta i kombination med 
mittpost, kallas då korspost. 

Luft Benämning för antalet öppningar i ett fön
ster tex 1-, 2-, 3- respektive 4-luft. Före ca 1850 
var begreppen omkastade, med en luft avsågs då 
ett fönster. 

L ä t t r u t a Öppningsbar klen fönsterbåge infälld i 
fönstrets spröjs och båge. Avsedd för vädring vin
tertid. 

L i n o l j e f ä r g Färg vars bindemedel består av tor
kande linolja och pigment. Färgen torkar genom 
oxidation. 

M i tt p os t Vertikal uppdelning av fönstret, ofta i 
kombination med tvärpost. Mittposten är nöd
vändig vid klenare fönsterkonstruktioner med 
fönsterhakar men kan ersättas vid användning av 
s k spanjolettbeslag. 

Profilering Dekorerande hyvling av fönster
snickeriers synliga delar vilket även gjorts för att 



mjuka upp köntrastverkan mellan spröjMbåge och 
det infallande ljuset. 

Regelstång Beslag som fungerar som s k span
jolett, men där regeln skjuts in i bleck i karmens si
dor. 

S o l b ä n k Se ovan under fönsterbänk. 

S p a n j o l ett Stångbeslag med horisontellt gri
pande klor i var ända som omfattar tappar placera
de i karmens över- och understycke. 

Spröjs Smala trä- eller blylister som bildar en in
fattning för fönsterglaset. Spröjsverk. 

Smyg p a n e l Panelinkädnad på fönstersmygens 
insida. 

Stormhake Hake för uppställning av fönstret 
vid vädring. 

Storm j ä r n Beslag för att stadga blyinfattade 
fönster. 

Till sa tsr u ta Lättbågkonstruktion som monte
ras på befintligt fönster för att förbättra värme
och ljudisolering. 

T ä t n i n g s l i s t List av mjukt material (gummi) 
för tätning av springan mellan båge och karm. 

Tvärpost Se losholts. 

Vinkeljärn Se hörnbeslag. 

Vädringsbeslag Beslag för uppställning av 
fönster vid vädring. 

Ö p p n i n g s b e s l a g Se vädringsbeslag ovan. 
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Fönstren tillhör de byggnadsdelar som ofta byts ut när våra hus 
skall rustas upp. De nya standardfönstren som kommer i stället 
förfular nästan alltid byggnaden samtidigt som kulturhistoris
ka värden går till spillo. I många fall bör därför de gamla fönst
ren behållas och· renoveras. 

Den här skriften beskriver fönster från olika tider, och hur de 
kan repareras och kompletteras för att fylla dagens krav. Virkes
val och dimensioner, hopfogning och beslagning, underhålls
målning och reparationer beskrivs i detalj. Genom utförda ex
empel visas hur fönster av olika ålder och skick kan renoveras 
med gott resultat. 

H Riksantikvarieämbetet 
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