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Beskrivelse ved gjennomført prosjekt: Vinduer Bakkaunet Gård 
 
 
Prosjektet er gjennomført innen tidsplan og innen budsjettrammen. Fire av bygningens sytten 
gamle vinduer er ikke utbedret i prosjektet fordi ble betraktet som godt vedlikeholdt. De 
øvrige tretten vinduene er da utbedret i større og mindre grad etter deres tilstand. 
 
For ett vindu var det nødvendig å lage ny ramme i malmfuru, her ble kryssposten beholdt fra 
den gamle ramma. For ett vindu var det nødvendig å lage kopi av en sidestolpe av ramma i 
malmfuru, her også ble kryssposten beholdt fra den gamle ramma. 
 
For ni vinduer ble alle glass tatt ut og fagrammene helt eller delvis demontert. Av de ca 190 
glassene ble to glass knust og erstattet med annet gammelt glass. Fagrammene hadde de 
forventa skadene i nederrammer, hjørner og sprosser. Noen få nederrammer ble byttet, mens 
det for andre var nok å skjære vekk den ytterste fjerdedelen og legge på tilsvarende i ny 
malmfuru. Som det framgår av bildene ble det også felt inn trestykker der det ellers var for 
store skader. I tillegg ble enkelte sprosser høvlet ned og nye ytterdeler lagt på. 
 
For fire av vinduene var tilstanden slik at de bare ble vedlikeholdt med kitting, maling og 
enkelte utskiftinger av beslag. 
 
Hengsler og hjørnebeslag er, så langt de kunne reddes og var av eldre opprinnelse, rengjort og 
forzinket. For enkelte vinduer var det nødvendig å komplettere med kopier av gamle hengsler 
og beslag. 
 
Vindusomrammingene er dels tatt med i dette prosjektet og dels er de en del av prosjektet som 
er støttet av Norsk Kulturminnefond (Utvendig maling). Noen få av sideomrammingene var i 
for dårlig forfatning og ble erstattet med kopier, det ble også på enkelte bare fjernet nederste 
20 cm da de ellers var i god stand. Enkelte overstykker ble også  erstattet og det ble laget nye 
beslag i zink til alle overstykkene. Her var det fri blanding av ingen beslag, beslag i bly og i 
zink. 
 
Faglig sett har dette vært en vellykket redningsoperasjon som sikrer at statusen for vinduene 
på Bakkaunet nå er slik at de bare krever normalt vedlikehold.  
 
 
Videre dokumentasjon vil bli lagt opp på http://www.bakkaunet.no med referanse til dette 
prosjektet og all støtte vi har fått fra Fylkesantikvaren i Sør-Trøndelag og fra 
Kulturminnefondet.

http://www.bakkaunet.no/
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Vinduene ser aldeles ikke bra ut, men som vanlig var det meste fullt brukbart etter grundig 
håndarbeid og mindre utskiftinger av de mest svekka områdene. En stor del av glassene 
synes å være opprinnelige. 
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Støpejernsbalkongen har vært en uheldig konstruksjon. Mange års vannbelastning har satt 
sine stygge spor både på omramming og på vindusramma. Her var utskifting eneste 
løsning. Av ramma var det bare kryssposten som fikk leve videre. 
 
Sammenføyinga i fagrammenes hjørner var 
som vanlig en utfordring. Her er spor etter 
noen generasjoners dårlige reparasjoner. 
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Mønevinduet mot Nord, her er det ikke vanskelig å se at noe må gjøres. Vannbordet under 
var selvfølgelig ikke til å redde og vinduet hang der mest av gammel vane. 
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Bunnstykket og vannbordet er på plass og etter mye pussing, kitting og maling……. 
ble jo vinduet antageligvis det lille praktstykket som arkitektene hadde ment det å være. 
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Hengsler og beslag fra alle prestegjeld og tidsepoker. Dette var den mest tidkrevende av 
alle jobber på huset, skrap og puss i maaange timer. 
Men så ble jo også resultatet virkelig noe å være stolt over. 
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Tre eksempler på ulike 
innfellinger som var nødvendig 
for å få vindusfagrammene opp på 
et vedlikeholdbart nivå. 
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Tilstanden til de aller fleste vinduene var dessverre slik at gammel maling ikke var mulig å 
redde. På tross av at det bare ble brukt manuell skraping var det bare noen få rammer som 
beholdt litt maling. 
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Bunntreet er bytta og på yttersida er det gjort to innfellinger og lagt på to nye ytterdeler på 
sprossene. 

Ett av de karakterisktiske 
øvre vinduene. Her 
kreves det forsiktighet og 
presisjon både å ta fra 
hverandre og å få 
sammen igjen rammene. 
Deler av yttersprossene 
måtte her skiftes.  
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Mange rammer måtte ha nye deler innfelt i deler av yttertreet. Dette var dels grunnet råte, 
dels store skrapeskader både i selve treet og i falsen for glasset. 
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