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Til deltakarane på samlinga 

Samlinga blei skipa til i Snekkeriet a/s sine lokal, og var eit samarbeid mellom nemnde firma, 

Museumsansatte  Forening og Stiklestad Nasjonale Kultursenter.  Jarle Vangstad var 

eldskjela, i tett samarbeid, med Atle Aune frå Snekkeriet a/s og fleire dugande karar frå same 

firma.  Dei var personar med mykje kunnskap om ivaretaking og istandsetjing av gamle 

vindauge. 

Me var 12 deltakara på samlinga, med hovudvekt frå distriktet kring Verdal, men og nokre 

frå Oslo, og områda kring Bergen.  Onsdagen starta me opp med ein presentasjon av dei som 

var med.  Samlinga vart innleidd med eit oversyn over ymse tiltak som høyrer naturleg med 

når ein skal ivareta gamle vindauge,  det vart vist bilete og ulike døme.  Også kjapt innom 

både stilepokar, kva ein bør gjera i aktuelle høve, beslag, glas og overflatehandsaming. Det 

vart og tid til ei omsyning på Snekkeriet a/s kor me fekk ein grundig gjennomgang av 

produksjonslina og maskinparken.  Kva dei hadde som filosofi når da galdt nyproduksjon og 

ivaretaking av gamle vindauge.  Me fekk og sjå døme på meir kunstnariske prosjekt dei heldt 

på med.  Dagen vart avslutta med felles middag på Stiklestad Hotell.   

Torsdag starta me tidleg hjå Snekkeriet, byrja med noko meir teori og dømer.  So bar da rakt 

ned på verkstaden og jobb med vindauge.  Me var nokre som hadde med seg eigne 

vindauge, Jarle stilte opp med eldre vindauge for dei som trengde det.  Me tre frå 

Museumsenteret i Hordaland hadde med oss 2 stk vindauge; eitt frå 1878 frå ei skulestova 

og eit frå 1939 frå eit tilbygg til den gamle disponent bustaden.  Vindauga våre vart vurderte 

og me tok eit val om kva som var naudsynt å gjera med dei.  Det enda opp me at me tok ut 

båe glasa i vindauga frå 1878 som hadde dårleg  botnramtre og noko råte i båe 

siderammene. Samstundes såg beslag, kitt og ikkje minst måling dårleg ut.  Vindauge frå 

1939 var i mykje betre stand, her var da ikkje noko råteskader i trevyrke, men både måling 

og kitt var klåre for utskifting. Med gode råd og oppmuntring frå gjengen starta me med 

vindauga.  Me fekk tillaga nytt ramtre og mykje tips og gode forslag frå både Snekkeriet sine 

folk og kursdeltakarane, her kom særleg den teoretiske delen ang val av riktig trevyrke godt 

med.   

 

Arbeid med vindauga frå Skulehuset i Salhus bygd i 1878 fyrste bilete på neste side. 



 

 



Det vart nytta både kittlampe, varmluftpistol og varmeskap for fjerning av måling og kitt.  

Med eige og lånt verkty skred me til arbeidet med stor iver. Gode råd og forslag flaug 

mellom vindauga og dei som jobba med dei.   Sidan det var ulike vindauge me jobba med 

måtte det sjølvsagt løysast med ulike metodar, skal ikkje her gå i djupna på vala me gjorde, 

men me kan med handa på hjarta seie oss nøgde med både vegen og ikkje minst resultatet.   

Når det gjeld vindauga, som nemnt  over, så synte det seg at beslag såg bra ut når måling 

vart fjerna frå vindauga etter at beslaga fekk ei behandling i oppvarma linoljesåpe.    

Museumsenteret sine karar hadde ymse erfaring , frå godt røynde til nybyrjarar når det gjeld 

ivaretaking av vindauge, men slik samlinga var lagt opp så femna den så vidt at me alle 

kjende oss visare enn då me kom, ikkje ille berre da. Særleg den skriftelege og munnlege 

delen av kurset var spanande for oss, her var det mykje kunnskap som villeg vart delt med 

oss.   

For eigen del vil eg leggja til att bolken kring material og måling var særs verdifull.  Gode råd 

og tips kring måling og då særs linoljemåling var ting å leggja seg på minne.  Kitting og 

skjering av glas var og eitt emne som vart handsama med mykje fagleg tyngde frå Snekkeriet 

sine handverkarar.  Det vart litt knapt om tid, så me kom ikkje so mykje innom måling, men 

det får me ta ved eit seinare høve.    

 

 



 

 

Me vil avslutta med å takka for gode og lærerike dagar i Verdal, me har vorte godt tekne 

vare på medan me budde på Stiklestad Hotell.  Me tek gjerne turen til Verdal att ved eit 

seinare høve om det skulle passa.   

Takk til både deltakarar, kursskipar og til Snekkeriet sine dugande handverkarar! 
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