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Håndsmedede vinduesbeslag
Vinduer er sammensat af en række enkeltdele og flere forskellige materialer, som skal spille
sammen for at vinduerne kan fungere. Det gør vinduer til én af de mest komplekse bygningsdele. Vinduets karm og rammer kobles til hinanden via forskellige beslag, der har ændret sig meget
gennem tiden. Oprindeligt blev vinduesbeslag håndsmedet i forskellige udformninger og stilarter,
mens moderne beslag i dag er valsede fladjern i mere ensartede og standardiserede udførelser.

Se også www.danskbyggeskik.dk

De oprindelige smedejernshængsler har karakter og den egenskab, at de kan repareres og genskabes ved hjælp af godt smedehåndværk. Bevaring af gamle vinduer for eftertiden indebærer
at også beslåningen skal håndteres korrekt, så vinduerne bevarer deres originalitet. Men det
kræver, at det gamle smedehåndværk holdes i hævd.

Film om emnet
I en nyproduceret film forklares der på en levende og pædagogisk måde om håndsmedning af
vinduesbeslag, samt de særlige forhold omkring selve håndværket, som har betydning for et
godt resultat.
Filmen kan ses på www.byggefilm.dk eller www.youtube.com!

Fakta om filmen
Filmen om ’Håndsmedede vinduesbeslag’ er produceret som én af flere film om gamle håndværksmetoder og –teknikker, der er i fare for at forsvinde i en moderne verden. Filmproduktionen er en del af et projekt, der har været støttet under udviklingsinitiativet RENOVERING 2010,
hvis formål har været at bidrage til udvikling af bygningsrenovering i Danmark. RENOVERING
2010 er et partnerskab mellem GI – Bedre Boliger og Realdania.
Læs mere på www.ejendomsviden.dk
Links til mere information:
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