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Delrapport – istandsetting av vinduer, direktørboligen Våer/Vemork 

- Arbeidene med istandsetting av 8 stk. vinduer i direktørboligen er utført.  

- Maling og kitt ble fjernet på vinduer og vindusrammer.  

- Glass tatt ut og kontrollert. Noen eksisterende glass hadde sprekker og det var noen glass 

som var for små. Her var det brukt ekstra kitt for å dekke åpningene mellom karm og glass. 

For å erstatte disse glassene ble det bestilt sylinderblåst glass etter mål fra glassmester.  

- Hengsler og beslag ble rengjort og pusset. Noen hengsler ble erstattet med nye, av samme 

type som originale.  

- I noen av yttervinduene var det sprekker og brudd i treverket, der hengslene var montert. 

Dette skyldes sannsynlighvis bruk av for store skruer og belastning over tid. Dette ble 

utbedret, delvis ved utskifting av trevirke.  

- I yttervinduene var det flere messingvridere som manglet og/eller var skadet. Nye eller gamle 

ble forsøkt kjøpt inn, uten hell. Fra Bergen fikk vi kjøpt noen som var nesten like, men disse 

bygget så mye i dybden, at innervinduene ikke lot seg lukke igjen. Disse ble derfor levert til en 

smed, for ombygging.  

- Det ble ikke funnet råteskader i verken vinduer eller rammer. 

- Vinduer og rammer ble malt med 3 strøk linoljemaling.  

 

 

 

 

         

 

Før arbeidene kunne begynne ble det 

montert stillaser.   
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Vinduer ble tatt ut og arbeidene kunne starte.   

Gammel maling og kitt ble fjernet og glassene tatt ut.  

Arbeidene med fjerning av gammel maling og kitt var meget tidkrevende.             

Vinduene var preget av mange års manglende vedlikehold.  
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Det viste seg at flere av glassene var for små. Det var her brukt ekstra kitt for tetting av 

åpningen mellom karm og glass.        

Gammeldags 

sylinderblåst 

glass ble bestilt, 

til erstatning for 

glass som hadde 

sprekker, eller 

var for små.  

Alle beslag og hengsler ble rengjort og pusset. Eventuell rust ble fjernet.  
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Maling og kitt ble fjernet på karmer og vinduer. Enkelte av midtvinduene, uten småruter, 

var skrudd fast til karmen og kunne ikke åpnes. 

Messingvriderne i 

innervinduene er 

innfelt i vinduet.   
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En del yttervinduer hadde store sprekker i treverket der hengslene er montert. Dette var forårsaket 

av for store skruer og belastninger over tid.  Det ble ikke funnet råteskader på vinduer og 

vindusrammer.  

Noen vindushengsler måtte også skiftes ut. Tilsvarende de originale, fikk vi kjøpt hos 

«Gamletrehus» i Oslo  
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Vinduene er grunnet og glass satt inn og kittet.  Vinduer og vindusrammer er malt 

med 3 strøk linoljemaling.   
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Original messingvrider    Innkjøpt messingvrider  

        

Smed Tjelle bygget om vrideren   Nesten som de originale 

         

 

Det manglet noen originale messingvridere i  yttervinduene.  Alle som forhandler gamle 

bygningsdeler ble kontaktet, uten hell.  Vi fikk etter hvert kjøpt noen fra Bergen. Disse passet, 

men var for høye, slik at innervindu ikke kunne lukkes. Fikk hjelp av Smed Tjelle, som bygget om 

og tilpasset disse.   
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                      Vest (nord)      Vest (sør) 

                                           

       Sør (vest)                        Sør (øst) 

                                      

 

      

                       

Arbeidene er ferdige og 8 vinduer istandsatt. Stillaser er demontert.   

Arbeidene er ferdige og stillasene fjernet. 


