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Fagershuset i Kopparberg är byggt på 1920-talet en en stramstil. Ljusnarbergs kommun köpte in nya fönster för 340 000 kr men stoppades ifrån att sätta
in dessa i huset. FOTO: ROLF LARSSON

RENOVERINGAR OCH BYGGNADSVÅRD

Byt inte fönster i onödan!
Örebro läns museum vill vi vara en röst för kulturmiljövården och vidga perspektivet av det omdiskuterade fönsterbytet i Fagershuset i Kopparberg (se
artiklar i NA, senast 20 januari, sidan 5, Bergslagsdelen). Frågan har stor bredd då den berör vårt gemensamma kulturarv samt vår strävan efter ett mer
hållbart samhälle.

Fönsterbyte kan tyckas vara en obetydlig fråga och en trivial del i fastigheters underhåll. Men inget kan vara mer felaktigt. Fönster är husets ögon och
ger liv och själ till byggnaden. När nyinstallerade fönster avviker från byggnadens kulturhistoriska och arkitektoniska karaktär blir följden att byggnaden
förvanskas. Därmed förlorar inte bara den enskilda byggnaden sin själ, även omkringliggande stadsmiljö riskerar att påverkas negativt.

Från lagstiftande håll har man velat förebygga ovarsam hantering och felaktigt underhåll av byggnader samt motverka de misstag som gjordes på 1960-
70-talen då hela stadsdelar utplånades och till stor del ersattes av karaktärslösa gestaltningar med likformiga och monotona stadskärnor. Få är de länder
i Europa där det rivits så mycket som i Sverige. Lagen förespråkar varsamhet om byggnader och att underhåll ska ske utifrån att byggnadens karaktär
inte förvanskas.

Fönster från 1920-talet har över lag en hög kvalitet som i dag är sällsynt. Att renovera äldre fönster, i stället för att byta ut de befintliga till exempelvis
aluminiumfönster, är tveklöst det bästa om vi vill uppnå våra gemensamma miljö- och klimatmål.

Aluminium kräver gruvor och oerhörda mängder energi vid framställningen. Dagens fönsterförsäljare garanterar 10 års hållbarhet vilket kan jämföras
med fönster från 1920-talet med en hållbarhet över 100 år. Utan kännedom om Fagershusets fönster kan vi med vår erfarenhet påstå att många fönster
från tiden före 1960-talet har så pass hög kvalitet att de i de flesta fall går att renovera.

Är man så lyckligt lottad att man i sin fastighet har glasrutor utförda i äldre glasframställningstekniker, som ger glasrutan en skimrande effekt, finns all
anledning att behålla originalrutan. De äldre glasytorna i de smäckra fönsterbågarna ger ingen insyn men släpper in tio procent mer ljus.

Äldre fönster kan vara dragiga. Hur det förhåller sig i Fagershuset är för oss okänt men äldre dragiga fönster kan ganska enkelt energieffektiviseras
med rätt monterade tätningslister samt genom att ersätta innerrutan med så kallat energiglas.

Äldre fönster av god kvalitet går nästan alltid att underhålla till skillnad från de så kallade underhållsfria fönstren som efter 40-50 år åter igen behöver
bytas ut vilket är en belastning på jordens resurser och bygger då ytterligare på sopberget.

I dag finns många skickliga hantverkare som kan renovera eller vid behov tillverka nya fönster av hög kvalitet med byggnadens originalfönster som
förlaga. Med bibehållna originaldelar och hög kvalitet i m aterial och hantverksutförande förstärker man värdet på sin fastighet. Det motsatta scenariot;
att byggnadens kvalitet försämras genom att huset förvanskas, kan i värsta fall i längden medverka till en förslumning av stadsdelar.

Med ovan sagda vill vi uppmana fastighetsägare och kommunala fastighetsförvaltare att vårda vårt gemensamma kulturarv på ett varsamt och hållbart
sätt, utifrån kulturvärden, cirkulär ekonomi och hållbarhet. Mest kostnadseffektivt och hållbart är att inhämta kunskaper och fakta innan en renovering
genomförs. Att byta fokus; från att göra så mycket som möjligt till att göra så lite som möjligt är en nödvändig, men inte enkel, kursändring.

Anneli Borg
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Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen

byggnadsantikvarier vid Örebro läns museum


