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For mange år siden i 
Nordeuropa førte ændrede 

kulturmønstre og den 
teknologiske udvikling til  
en højere levestandard  

for mennesket.

Far! 
Far!

JEG KAN  
IKKE TRÆKKE 

VEJRET!!
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Det oldnordiske ord  
“VINDAUGA” betyder vind for 
tag og øje for åbning og 
kan oversættes direkte 
til et tags øje eller 

tagåbning også kendt som 
et lyrehul.

Jeg kan 
se 

himmelen!

Fra Danmark og Norge spredte  
vikingerne ordet “VINDAUGA” til De  

Britiske Øer, hvor det blev til “WINDOW”, 
mens mange andre lande brugte en  
variation af den latinske betegnelse  
“fenestra”, der betyder lysåbning.

Det gik langsomt, men 
de grundlæggende 

leveforhold i hjemmet        
blev forbedret.
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Som tiden gik, opstod der 
et ønske om at lave  

åbninger i husets facade. 

Disse glughuller var 
små, så de kunne holde 
både vind og vejr og 
ubudne gæster ude.

Hvem er 
det?

IND I  
HUSET,  
NU!

9

Brug 
stenen!



10

For at dække glughullet 
måtte beboerne være kreative. 

Efterhånden begyndte man 
at bruge f.eks. dyrehuder, 
tynde plader af oksehorn 

eller hørlinned, så lyset kunne 
trænge ind i huset. 
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I Nordeuropa blev 
glughullerne og 

tagåbningerne mere 
almindelige, men også 

mere avancerede.

Man eksperimenterede med 
tagåbninger og hustyper for 
at gøre hverdagen nemmere 

og mere komfortabel.
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Langt tidligere, ca. 4.000 år 
f.Kr. i Mesopotamien ud for 

kysten i det nordlige Syrien ... 

... var begyndelsen på en 
æra med et unikt og magisk 
produkt ved at tage form.
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De funktionelle egenskaber 
ved glas talte til 

menneskets fantasi og kom 
til at ændre vores måde at 

leve på for altid.

Man opdagede 
glas!
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Ca. 2.800 år f.Kr. 
blev egyptisk glas 
brugt til mere 

end blot dekoration.

Egypterne opdagede, at 
man kunne lave glas ved at 
blande sand og kalksten 
med soda eller potaske. 

Glas var et bedre materiale 
end ler, når man skulle lave 

miksturer og olier. 

Hvad 
laver du?

Nej, nej, jeg er 
ikke færdig.         

15

Fra Mellemøsten spredte 
opfindelsen sig til hele 
det romerske imperium. 

Året var 100 f.Kr.

Prøv at se, du 
tror ikke dine 

egne øjne.

NEJ! Rør den 
ikke... Prøv at 

se.
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Glasblæsning blev udviklet i  
området omkring Syrien og 
Palæstina. Romerne spredte 

teknologien til glasfremstilling  
i hele deres imperium. 

Kombinationen af romerske 
erobringer, handelsrelationer 
og anlæg af veje gjorde, at 

glasarbejdet blomstrede, især under 
Kejser Augustus. Romerske glasvarer 

nåede helt til Kina via silkevejene.
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Pompeji blev et sandt 
mekka for kunstnere og 

håndværkere.    

Men så opdagede man en 
ny måde at få lys ind i 

bygningen på.

I hele imperiet brugte  
man tynde plader af 

marmor eller alabast  
som vinduesruder. 
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Sådan! Vi ville 
få et større 
stykke glas.

Hvis bare vi kunne bruge 
glasstykker ved at sætte dem 
sammen og derefter opvarme 
pladen. Så ville glasstykkerne 

smelte sammen.

Hvorfor ikke opvarme alle glasstyk-
kerne og hælde massen ud på bordet? 
Måske kunne vi stoppe det smeltede 

glas med en sandbarriere.

God idé, min 
søn. Lad os 

prøve.
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I romertiden så 
glasfremstilling til 

vinduesåbninger endelig 
dagens lys.
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Glas blev så udbredt, at den 
romerske militærleder og 
historiker Plinius den Ældre 
besluttede, at det burde 

nedskrives i et afsnit af “Naturalis 
Historia”, verdens første leksikon.            

Hvorfor skal vi 
skrive alt dette ned? 

Mine fingre er  
helt stive.

Vi skal skrive  
al viden ned.

Håb er det, der 
holder verden oppe. 
Håb er det vågne 
menneskes drøm.

Viden giver 
mennesket håb.

Men Plinius den Ældre 
fik aldrig fuldført sin 

ambitiøse plan.
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Vesuv er  
i udbrud!

Hvad?!!  
Jeg må straks 
af sted. Sig til 
min nevø, at jeg 
kommer tilbage!

De er naturligvis 
kommandør, men vi bliver 
nødt til at vende om. Det 

er for farligt!

Heldet tilsmiler de  
modige! Sæt kurs mod  

kysten! Der er mange, som har 
brug for vores hjælp.

Desværre kunne Plinius 
den Ældre kun redde 

ganske få og døde selv i 
redningsforsøget  

i år 79 e.Kr.                           

Pompeji blev ødelagt og 
dækket af mange tons 

vulkansk aske og  
pimpsten, og 16.000 
indbyggere omkom.
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Disse åbninger er 
meget høje, synes 

du ikke?

Jeg fik at vide, at der så 
kommer mest muligt lys ind og 
ikke så meget kulde. Det skal 
være et badehus til Cæsar.

Af vejen, I hunde!  
Jeres arbejde er 

færdigt! Vi skal have 
dækket dette hul.

Flyt jer, 
og giv os lidt 

plads!

Forsigtig, 
forsigtig.

Vinduer med glas var  
også en luksuriøs form  
for indvendig dekoration. 

De gamle romere eksperimenterede 
med forbløffende succes, men  

deres magtposition i forbindelse  
med materialet glas skulle snart 

vise sig at være fortid.
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Det romerske imperiums 
fald var starten på den 
mørke middelalder, hvor 

mange teknologier gik tabt 
eller blev glemt.        

Sammen med andre 
specialiserede 

håndværk stoppede 
glasfremstillingen.

Brænd  
det  
ned!!
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Omkring 500 e.Kr. fik nogle 
europæiske munke fat i en kopi 
af ”Naturalis Historia”, hvor de 
kunne studere de forskellige 

romerske teknikker. 
Gennem flere hundrede år 

eksperimenterede de selv med 
at fremstille glas.

Det kræver en vis 
erfaring og øvelse, 
men resultatet er 

fantastisk.

Og så videreudviklede 
og forfinede munkene 
cylinderglasmetoden.

Vi skærer 
glasset ud, mens 
det er varmt.

Og så gør 
vi det fladt, 
sådan her.
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Vi skal bruge masser 
af bøgebrænde for at 
opretholde den høje 

temperatur.

En fascinerende 
metode, men meget 

tidskrævende.  
Nej, ikke  

røre! Det skal 
køle af.

Nu skal jeg vise dig, hvorfor det er 
ventetiden værd. Vi har fundet ud af, 
at jern gør glasset grønt, kobolt 
og nikkel gør det blåt, kobber og 
lidt guldstøv gør det rødt, og 

sølvnitrat gør det gult.

Så sætter vi 
blysprosser omkring de 
farvede glasstykker for 

at holde dem sammen.
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Mange i menigheden 
forstår ikke latin, 
men de forstår 
historier fortalt  

i billeder. 

Dette vil  
hjælpe dem med 
at forstå vores 

budskab.

Adoro te devote, latens Deitas,
Quae sub his figuris vere latitas;
Tibi se cor meum totum subjicit,

Quia te contemplans,  
totum deficit.

Teknikken med at 
indfarve glasset blev 
perfektioneret og 

var senere med til at 
skabe smukke bemalede 

vinduesmosaikker i gotiske 
kirker som Chartres  
og Sainte-Chapelle i 

Frankrig og Canterbury-
katedralen i England.
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Men omkring år 800 
i vikingetiden var glas 
ikke et byggemateriale 

for almindelige 
mennesker.  

Egetræ viste sig dog 
at være et rigtigt 
godt materiale til 

faste vinduesrammer i 
nordeuropæiske huse.

Ud!...Ud!!

I denne periode blev  
husdyr flyttet ud af husene 
for at skabe mere plads  

til beboerne.  

Hvad var det,  
jeg trådte i ... 

var det dit ...?!?
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Omkring år 1300 blev 
venetianske glasmagere holdt 
indespærret på øen Murano, 
fordi deres håndværk var 

så overlegent, at det skulle 
holdes hemmeligt  

for konkurrenterne.

Denne teknik blev senere 
kaldt kroneglas.

På dette tidspunkt gjorde 
franske munke i  

Normandiet en enkel 
opdagelse, der gjorde  

glasfremstillingen hurtigere. 

De fandt ud af, at de  
kunne strække glasset  

ved at rotere det.
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Sæt lige din øl,  
og hjælp med  
at fyre op. 

Broder Geraud!                   

Vi skal vel ikke  
smelte dette 

pragtstykke om... 
skal vi? Det ligner et 

okseøje eller en  
lille krone!

Der er mere i livet 
end bare arbejde.
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Du må forstå, at dette er 
en dyr proces. Vi smider ikke 

bare affaldet ud. Det  
hele ryger tilbage  

i smeltediglen.

Kroneglasmetoden åbnede nye 
muligheder for at fremstille 

billigere glas til vinduer. 

De større glasstykker blev 
brugt til vinduesruder i 

eksklusive byggerier, mens det 
lille runde stykke med kronen 
kunne købes billigt og blev 

brugt i byhusenes vinduer fra 
omkring det 15. århundrede.

Men for mange var det 
fortsat for dyrt at bruge 

glas i vinduerne.  

Hvad  
laver du?

Hold nu op. Der må da 
være plads til denne 

smukke juvel.
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I det 16. århundrede blev det klassiske 
renæssancevindue populært i Europa. 
Det bestod typisk af en træramme 

med blysprosser og med mange ruder 
fremstillet af enten krone- eller 

cylinderglas, som fortsat kun blev lavet 
i små dimensioner.

Selvom blysprosser blev billigere, 
var det stadig dyrt at fremstille 

glas. Hvis man flyttede, var  
det helt normalt, at man tog  

vinduesrammer og ruder med sig.

På denne tid var 
sidehængsler ved at blive 
almindelige. I Sydeuropa 
åbnede vinduerne indad, da 
man havde træskodder 

foran vinduerne,
mens de i Nordeuropa 

åbnede udad.

Det var på tide.  
I skulle have 

været her i går!
 

Undskyld  
forsIinkelsen,  

Mester.

Hvad er det 
der på min 
ramme?

Ah, smart!

Det gør, at  
vinduet kan 

åbnes!

Firenze, Italien 
Michelangelos atelier
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I 1600-tallet var 
der nu vinduesruder i 
de fleste bygninger i 
Europa. Men der var 
en klar forskel på 

kvaliteten af glasset. 

Tysk glas var 
billigst, men ikke  
helt så klart. 

Derfor foretrak 
adelen og rige 

købmænd i  
Nordeuropa glas 

af høj kvalitet fra 
Frankrig og Italien. 

Fremstilling af glas var 
også et spørgsmål om 
prioritering, som man så 
det i Danmark omkring 

1608 under Kong 
Christian den 4.

Jeg forbyder hermed 
fremstilling af glas.

Vores egetræer skal bruges til flåden, så 
vi kan dominere Østersøen! De skal ikke 
bruges til dyr glasfremstilling. Hvis man 

ønsker glas til vinduer, må man  
importere det!

Stop straks  
det der!

Hvad er 
meningen? Vi  
har betalt  

skat.
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Kort efter midnat den 2. 
september 1666 udbrød 

der brand i et  
bageri i London. 

Branden rasede i 
3 dage, og 70.000 
huse brændte ned.

Optegnelser viser, at der 
under branden opstod 

temperaturer på 
1700 °C.  Varmen brændte 
folk til aske, så der ikke  

var noget tilbage.

Hjælp! Vi 
kan ikke 

komme ud!!
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Hele idéen med vinduet er, at det skal 
kunne åbnes og lukkes nemt med én 
hånd. Kontravægte og et snoretræk 
skaber den nødvendige balance, og  

den kraftige vinduesramme kan  
klare selv hård blæst.

Et åbent vindue giver frisk 
luft, når der er brug  

for det.

Som I kan se, kan det også 
bruges til at komme ud af 

bygningen i tilfælde  
af brand. 

Efter den store brand i London 
perfektionerede den dygtige 
arkitekt Robert Hooke det 

såkaldte hejsevindue, der var 
inspireret af nederlandske, 

franske og italienske varianter. 

Ordet ”hejsevindue” 
hentyder til, at  

vinduet hejses op,  
når det åbnes.

Tillad mig at 
demonstrere 

fordelene ved denne 
konstruktion.
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Spejlsalen i Versailles, der 
stod færdig i 1684, er et 
fint eksempel på, hvordan 
en intellektuel bevægelse 
inspirerede arkitekturen.

Oplysningstiden var en periode 
i Europa i det 17. og 18. 

århundrede. Det var en tid med 
opdagelser og opfindelser, og 
man søgte en forståelse af 
naturen via en matematisk og 
videnskabelig tilgang. Det var 
også en tid med barokkens 

ekstravagance.

Det er en perfekt kombination 
af spejle og store vinduer, som 

reflekterer lyset i alle retninger. Vi 
har skabt en følelse af uendelighed 

til dem, Deres Majestæt.

Det uendelige er 
et ideal i vores 

samfund. Se, hvad vi 
har opnået!
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Louis Lucas de Nehou 
var ud af en familie 
af glasmagere. Han 

udviklede fremstillingen 
af støbt planglas i 
store dimensioner 

Med den nye metode blev glasset 
hos Saint-Gobain i Paris støbt og 
forarbejdet på en stor plade og 

derefter pudset og poleret med fint 
sand og filt, så det blev helt plant 

og kunne bruges til spejle.

Denne stil anvender dekorative 
detaljer og kendes ved, at 

vinduernes tværpost er placeret 
højt oppe for bedre udsyn.

Gdansk, 
Polen

 Esterházy-
slottet, 
Ungarn

I 1700-tallet blev det 
franske rokokovindue 
introduceret. Rokoko 

kommer af det franske 
ord ”Rocaille”, der 

betyder musling eller 
dekorativ sten.  

37

KOM UD, 
NU!!

BRAND! 
BRAND!!

De mange forsøg på at stoppe 
ilden mislykkedes. Selv forsøg 
på at ødelægge bygninger med 
kanoner blev indstillet. Den 

frygtelige brand rasede i 3 dage, 
og en tredjedel af byen brændte 

ned. Ufatteligt mange døde.   

Opgaven med at genopbygge 
byen tog 10 år. Rokokostilen 

med sine asymmetriske 
vinduer blev anvendt i en 

række byggerier.

I 1750’erne blev 
Amalienborg Slot bygget, 
og Dette byggeri regnes 
som et pragteksempel 

på Rokokostilen. Slottet 
blev i 1794 residens for 
den danske kongefamilie 
efter at Christiansborg 

Slot var brændt.

Onsdag den 20. oktober 1728  
omkring kl. 19.30 begik en 
restauratør i København en 

forfærdelig fejl.
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I dette gigantiske palads  
er det altafgørende, at der  
er en naturlig ventilation,  

samtidig med at  
byggeriets indre er  

isoleret.

Det var tegnet af den 
italienske arkitekt 

Bartolomeo Rastrelli, 
der var arkitekt for det 

russiske hof. Han var 
genial og havde masser  

af fantasi.

Omkring 1754 begyndte 
genbygningen af 

Vinterpaladset i Sankt 
Petersborg.

39

Denne naturlige teknik 
giver cirkulation af luften 
og sikrer behagelighed. 

Jeg har tegnet vinduer med 
forskudte åbninger. På denne 

måde kan den kolde luft 
trænge igennem og møde den 

varme luft øverst.

I Rusland blev Rastrellis 
ventilationsvindue kaldet 

”Fortochka”. Alle andre kaldte 
det et ”russervindue”. Dets 

avancerede luftventilationsteknik 
er siden blev genopfundet i 

moderne arkitektur.
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Tidens skiftende krav til 
arkitekturen ændrede 

vinduernes udformninger og 
gjorde det arkitektoniske 
landskab mere spændende.

Klassicistiske  
vinduer,  

Frankrig 1760.

Dannebrogsvinduer, 
Danmark 1860.

Historicistiske vinduer, 
Tyskland 1840.

Støbejerns-
vinduer,  

England 1850.
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I 1864 tegnede arkitekten 
Peter Ellis en konstruktion 
til en bygning i Liverpool 
i England. Den bestod af 
en ikke-bærende facade 

med store vinduesrammer 
fastgjort i en jernstruktur.        

 Facadetypen blev senere 
udviklet til det, der kaldes 

en ”Curtain Wall”.

Det ser 
pragtfuldt  

ud.

Det ser nu  
ikke særligt 
hyggeligt ud.

Det er teknologien, 
min kære. Det er 
meget imponerende. Det var en ideel  

metode for  
den amerikanske 
arkitektur i den 

nærmeste fremtid. 
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Men i denne periode 
var USA midt i en 

borgerkrig. 

Da krigen endelig 
sluttede, begyndte 

genopbygningen 
langsomt.
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Vi har længe  
vidst, at en fordobling 

af vinduesglasset 
er effektivt mod 

varmetab.

Men hvis vi nu kunne luk-
ke det helt tæt og fange 
luften imellem og sikre, 
at ruderne er helt rene 
på indersiderne, kunne  
vi få en enkelt rude,  

som også blokerer for 
generende lyde udefra.    

I 1865 tog den 
amerikanske ingeniør 

Thomas D. Stetson patent 
på en genial idé.  

Tør luft mellem to glasplader forhindrer 
kondens og skaber derved også en natur-
lig isolering. Men Stetson var forud for sin 
tid; isoleringsruder eller termoruder blev 

ikke sat i produktion før efter 1938.
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C.G. Hallberg og  
C.A. Flodquist kendte ikke 

noget til Stetsons idé. Deres 
opfindelse opstod i kampen 

mod det kolde vejr. 

Vi sætter denne vinduesramme 
oven på den anden. Koblede 
rammer, der kan åbnes og 
lukkes. Det burde kunne  

holde kulden ude.

I vintermånederne i 
Skandinavien satte mange 

familier pris på de 
koblede vinduesrammer 

med to lag glas.

Det må vi 
hellere tage 
patent på.

Sverige, 1889.
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Hvad har du 
med?

Jeg har ”hvad  
rager det dig”!

Ahr, Ralph!  
Lad os bytte.

Ikke i dag, jeg 
har salami!

Fra starten af det 20. 
århundrede blev der i USA 

bygget mange nye skyskrabere 
baseret på ”curtain wall” 

konceptet med den ikke-bærende 
facade. Bevægelsen blev inden 
for arkitekturen kendt som 

Chicagoskolen.

Du kan få en 
salamisandwich 

derovre i den der 
deli.

Åh, nej, ikke 
tunsandwich 

igen!

I de store byer 
arbejdede en hel hær 

af frygtløse arbejdere 
i ekstreme højder. 

De første skyskrabere 
bragte lys ind i kontorerne 

som aldrig før.

Kan du se 
prikkerne 

dernede? Det 
er mennesker.
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I mellemtiden var der i 
staten Wisconsin ved at 
ske en anden revolution 
inden for vinduesbranchen.

Hvad 
er der 
galt?

Alle disse træstammer  
skal leveres til tog-

stationen i Afton på den 
anden side af floden. 

Ingen vil røre dem pga. den 
tynde is på floden. Det vil uden 

tvivl give problemer.

Jeg tror, at jeg 
ved, hvordan vi 

flytter dem. Hvem 
ejer træet?

Hør her, du må  
hellere lade være. Det 
er virkeligt farligt.

Den danske indvandrer 
Hans Jacob Andersen var 
på det rigtige sted på 
det rigtige tidspunkt.

47

Hans Jacob Andersen 
købte derefter alt 

træet billigt. 

Sikke et fjols. Han vil helt 
sikkert drukne, hvis han 

prøver.

Andersen byggede en 
midlertidig bro og 

transporterede træet 
sikkert over til den 

anden side. 

Løsningen var en stor 
succes, og han blev  

hurtigt en helt blandt 
mange af byens borgere.  
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Andersen blev leder af det 
lokale savværk, og i 1903 

oprettede han sit eget firma med 
speciale i døre og vinduer.

Hør efter en gang. Hver 
enkelt person skal være 

ansvarlig for en  
bestemt proces.

Hank, du skærer træet i 
den rette længde og saver 

vinklerne til. Bob, du høvler og 
sliber træet. Sam, du tapper 
stykkerne sammen, og Jim,  
du sørger for pakning  

og levering.

Selvom man inden for maskinindustrien 
allerede brugte samlebånd, var dette 
helt nyt inden for vinduesbranchen, og 

det blev en stor succes. Andersen døde 
i 1914, men hans familie fortsatte med at 
udvikle virksomheden og introducerede 
standardvinduer og funktionel indpakning.  

Andersen så et 
potentiale inden for 
seriefremstilling af 

vinduer.
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I Belgien tog Emile 
Fourcault i 1904 et patent, 

som udkonkurrerede   
cylinderglasmetoden, der  
ellers for længst var  
blevet mekaniseret. 

Træk, du skal trække det 
smeltede glas lodret gennem 
disse valser, og derefter vil 

den keramiske form sørge for 
at glasset bliver til én lang 

plade. Ja, sådan! 

Jeg kan 
ikke holde 

fast.

Hjælp ham!  
Bliv ved med at 

trække!

     
Fantastisk! 
Det virker!!

Utroligt, det er ét 
langt bånd af glas!! Og 
det bliver bare ved! Vi 
kan lave kæmpestore 
glasplader med denne 

proces!
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Med denne teknik kunne 
man styre strukturen og 
ensartetheden i glasset 

som aldrig før. Det skete 
ved at trække glasmassen 
direkte fra smeltetanken 
og op i et trækkammer 

for derefter at afkøle og 
genopvarme det, før det 

blev skåret ud.

Denne proces blev kaldt 
Fourcault-metoden, og blev 
anvendt fra og med 1915. 
I 1924 var Belgien blevet 

verdens største leverandør 
af maskintrukket glas. 

Godt arbejde! 
Dette er virkeligt 

imponerende!!
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I 1909 førte dette uheld til, at 
Edouard Benedictus kunne tage 
patent på ideen og producere 
lamineret brudsikkert glas, 
som et supplement til det 

hærdede glas, der allerede 
var udviklet i 1900. Han mente, 
at den nye opdagelse kunne 

bruges i bilindustrien.

Det var underligt, der 
må være en forklaring.

Flasken var 
fyldt med 

nitrocellulose.

Det kemiske stof har 
selvfølgelig bundet sig 
til glasset, hvilket har 
skabt en tynd film, som 
gør, at glasset ikke  

går i stykker.

Monsieur,  
se her!  

Flasken gik ikke 
i stykker.

Samtidig  
i Frankrig.
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Men lamineret glas blev 
første gang anvendt i 

gasmasker under  
1. verdenskrig. 

Brugen af kemiske  
gasser var frygtelig,  

og beskyttende masker  
var nødvendige.

Kom, videre! 
Kampvognene 

kommer!
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Er der 
sket 

noget? Jeg var heldig,  
det kunne være gået 

langt værre.  

I USA var det allerede i 1919 blevet 
obligatorisk med lamineret glas  

i bilernes frontruder. Store vinduer 
og glasfacader fik også lamineret 

og hærdet glas, og igennem de sidste 
100 år har Benedictus’ tilfældige 

opdagelse reddet mange liv. 

Chicago, Illinois 1928.
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I 30’erne var 
hjørnevinduer  
højeste mode.

Den teknologiske 
udvikling gjorde det 
muligt at fremstille 

jernbetonkonstruktioner 
og dermed modernisere 
”curtain wall” konceptet. 

Vippevinduer blev patenteret 
omkring 1910 i Europa og 
Nordamerika og blev for  

alvor udbredt omkring 1930,  
særligt i Sverige midt  
under modernismen.

Mange mener, at modernismen inden for  
arkitekturen var et resultat af politiske og 
sociale revolutioner. Andre mener, at den var 
resultatet af den tekniske og industrielle 
udvikling, mens andre igen mener, at det  

var et spørgsmål om smag og en  
reaktion mod den svulstige Victoriatid.
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Og en relativt ukendt 
ingeniør fra Stuttgart 
ved navn Wilhelm Frank 
udviklede et hængsel, 

der fortsat er det mest 
udbredte vinduesbeslag  

i Tyskland.

Den første 
fjernsynsudsendelse  
blev sendt fra Berlin.  

En Messerschmitt 109 
fløj for første gang.

I 1935 oplevede 
tyskerne mange 

ændringer. 

Jeg har lavet et hængsel, så 
vinduet både kan dreje og 

vippe. Prøv at se!.
Ja! når du så drejer håndtaget 
denne vej, åbner vinduet for oven, 

så du kan lufte ud og undgå 
uønskede gæster.

Det er meget 
interessant!

Den tyske 
genoprustning  
blev iværksat. 
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I 1942 midt under 2. verdenskrig 
kæmpede den unge danske 
civilingeniør Villum Kann 

Rasmussen for at holde sin 
virksomhed kørende. Rationering 

og begrænset byggeaktivitet 
var en del af hverdagen. Men 
så blev han opfordret til at 
levere tagvinduer til nogle 

skolebyggerier.

Jeg vil en gang for alle lave et 
tagvindue – et ovenlysvindue – der  

er lige så godt som det  
bedste facadevindue 

Vi bruger zinkbeklædning på 
ydersiden til beskyttelse af 
trærammen og tilføjer kon-
densafløb for at undgå at  

det drypper med vand.

Han kaldte sit 
ovenlysvindue for VELUX. 
VE for ventilation og det 
latinske ord for lys – LUX.  
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Svend, hjælp lige med  
at montere dette her 

på vinduesrammen.

Jeg har aldrig før  
set et ovenlysvindue med 
zinkbeklædning vippe om 

sin egen akse.

Det giver selvfølgelig ventilation, 
men gør også, at du let kan 
pudse den udvendige side af 

glasset inde fra.

I 1945 søgte Villum Kann Rasmussen 
om patent på et vendevindue med 
pivothængsel. Han fik selvstændigt 
patent på hængslet i 1948 og på  

vinduet med hængsel i 1949.

Ovenlysvinduet blev hele 
tiden forbedret.
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Med ovenlysvinduerne kunne man 
omdanne uudnyttede loftrum til 
komfortable og prisgunstige 

boliger med adgang  
til dagslys, frisk luft og udsyn.

I løbet af de næste årtier 
ændrede VELUX ovenlysvinduerne 
fuldstændigt det arkitektoniske 

landskab i Europa.

Krigen var slut, og Europa 
havde desperat brug  
for nye billige hjem. 
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Indtil 1959 havde alt glas 
i verden forvrængninger  

i overfladen.

Englænderen Alastair 
Pilkington besluttede sig for 
at gøre noget ved dette. Han 
og hans team udviklede den 
såkaldte ”Floatglas-metode”, 
der muliggjorde fremstilling 

af store glasplader af  
høj kvalitet.

Ingen forvrængninger, ingen 
deformationer. Idéen var genial. 
Flydende glas blev hældt over 

et bad af flydende tin, der 
sikrede en ensartet tykkelse og 
en fuldstændig plan overflade i 

glasstrukturen.

Dette skabte 
uundgåeligt en 

bølgeeffekt, når man 
så gennem glasset.
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Ålesund i Norge. 

Harald!!

Sig mig,  
hvordan skal jeg 

kunne pudse
disse vinduer?

Opfinderen Harald Kvasness 
havde lavet et nyt 

vendebeslag, der gjorde 
det meget nemt at pudse den 
udvendige side af glasset 

indefra. Vinduet med sit beslag 
blev med det samme vældigt 
populært i Skandinavien og 
blev døbt ”husmorvinduet”.

Ikke nu  
igen?

Sidst i 60’erne blev alle vinduer i Europa  
leveret uden glasset monteret. Det skulle 
efterfølgende isættes af en glarmester på  
stedet. I 1968 ændrede VELUX denne frem-
gangsmåde og leverede sine nyeste ovenlys- 
vinduer med en isoleringsrude som standard.

Mens metoden med 
floatglas blev udviklet…
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Hov, du der! Bag i køen, 
du! Er du klar over, 
hvor længe jeg har 

ventet !!??!!

I starten af 1970’erne 
blev den vestlige verden 
ramt af oliekrisen, hvilket 

førte til forsynings-
knaphed og tårnhøje 
brændstofpriser...

De økonomiske lavkonjunk-
turer blev forstærket af en 
ny oliekrise nogle år senere. 
Der blev for alvor sparet på 
såvel energien som byggekom-

ponenternes kvalitet.

Vinduerne blev ikke længere udført i 
solidt kernetræ, men ofte af billigt 

trykimprægneret splintved med kortere 
levetid. PVC vinduet blev derfor udbredt 
i flere lande. Energibesparende tiltag blev 
iværksat især i Nordeuropa, men ikke altid 
med omtanke eller i en god udførelse.

Disse  
priser er  
latterlige!!

...og køer af 
arbejdsløse  
var også et  

almindeligt syn.
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Nu skal du se, 
hvad vi gør for at 
spare på varmen. 

Vi laver disse vægge 
megatykke! Og med isolering 

skal det nok gå. Og så 
monterer vi bare små 

vinduer. Mon ikke det virker? 

De små vinduer gav ringe boligkomfort, 
og dårlig udført varmeisolering 
gav træk og kuldenedfald. Husets 
egne varmekilder, fugt fra vådrum, 
dampe fra tekstiler samt manglende 

ventilation gav problemer med kondens 
og skimmelsvamp. 

Far, kan vi 
ikke nok 
flytte?

Ahr, jeg kan  
ikke få vejret 

i det hus.    
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Heldigvis kom der mere 
fokus på indeklimaet. God 

og veludført varmeisolering 
og udluftning forbedrede 

boligens komfort, og med nye 
isoleringsruder blev vinduerne 

atter større.

Mange forskere var involveret i at 
optimere vinduerne, og i 1990’erne 
blev energiruder introduceret. 
De blev løbende forbedret 

efter 2000 bl.a. med forskellige 
former for belægning.

Et gennemsigtigt lag af sølv 
placeres i et vakuum på en tynd 

plastikfolie – en film - mellem to lag 
glas. Luften erstattes af argongas 

eller krypton.

Hvis de fremstilles korrekt,  
vil de tynde lag af film være 
usynlige. Det giver en unik  

trelagsløsning mod varmetab. 
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Når solen skinner ind gennem 
ruden, optages lyset af genstande 

i hjemmet. F.eks. klinkerne på  
gulvet eller din  
yndlingsstol.

Filmen i ruden 
absorberer varmen og  
begrænser udledningen  

af energi... heraf 
betegnelsen ”Low-e”.

Den oprindelige idé med 
isolerede vinduesruder, 

som Stetson arbejdede på 
tilbage i 1865, og som blev 
yderligere udviklet af C.D. 

Haven i 1938, var nået op på  
et helt andet plan. 

Solens  
stråler opvarmer 

overfladen, hvilket igen 
genererer en energi. 

Dette kaldes langbølget 
elektromagnetisk  

stråling.
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I 1978 havde Villum Kann Rasmussen 
set et potentiale i en stor dansk 
vinduesfabrik. Han købte den og 
opfordrede virksomheden til at 
fortsætte udviklingen af et nyt 

kvalitetsvindue. I 1985 blev dette 
vindue lanceret.

Nu tror jeg, at vi er der. 
Et facadevindue, der er 

lige så godt som et VELUX 
ovenlysvindue.

Det ser godt ud. En ydre ramme 
i aluminium, der kan klare vind og 
vejr, og en indre karm i solidt 

fyrretræ. Rigtig godt!.

Ingeniørerne arbejdede på en enkel løsning og 
kaldte vinduet VELFAC 200. Resultatet var et 

elegant facadevindue, der ikke skulle males. Det 
havde en dækkende, men smal aluminiumsramme 
med et slankt udtryk, som gav vinduet større 
lysindfald end traditionelle vinduer, og som 

sikrede et godt udsyn.  

Selv om der gik  
nogle år, før det for  
alvor slog an, satte  
facadevinduet nye 

standarder  
inden for branchen.
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Der blev også 
eksperimenteret 
med forskellige 

kompositmaterialer.  

Det er utroligt 
stærkt, hvad er 

der i?

En blanding af 
træ og glasfiber 
med polyuretan.

Det vejer  
ikke så meget.

I årene efter 2000 fik 
vinduesbranchen en endnu 

mere videnskabelig tilgang til 
produktudviklingen.  

Globale overvejelser om begrænset 
energiforbrug og sundhedsmæssige 
fordele ved en god energibalance i 

hjemmet blev et varmt emne. 
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Det er  
ligesom at være 
udenfor. Sikke en 
fantastisk udsigt.

De seneste år er intelligente  
vinduer med solceller blevet 

udviklet. Blandt de mange funk-
tioner er automatiserede solaf-
skærmninger, og systemer der 
sørger for automatisk åbning  

og lukning af vinduerne samt re-
gulering af rumtemperaturen via 
elektroniske fjernbetjeninger, 

pc’en eller en smartphone.

En sensor, som aktiveres 
af regndråber, gør, at  

vinduet lukker automatisk.
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Nu om dage er der 
for alvor fokus på 
bæredygtighed og  

høj komfort.  

Boliger bygges på en måde, så 
der anvendes færrest mulige 

ikke-genanvendelige ressourcer. 
Det sparer energi og belaster 

miljøet mindst muligt.

Disse boliger er både 
energieffektive og 

selvforsynende, idet de 
producerer deres egen 
energi fra sol og vind.

Aktive huse har sat helt nye 
standarder. Konceptet er baseret 
på en vision om at udvikle boliger, 
der aktivt producerer mere energi, 

end de bruger, og med vægt på 
adgang til dagslys og frisk luft. En 
meget ambitiøs tanke, som man stadig 

arbejder på at optimere.
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I Nordeuropa har vinduer således 
helt ændret status. Fra at have 
været en energisynder, ses de 

nu som en positiv bidragsyder af 
solenergi. Store vinduespartier med 
trelagsruder og varm rudekant i 

kunststof er blevet normen.

For længe siden jagede 
mennesket for føden, samlede 

mad og slog sig ned i 
permanente boliger. 

En naturlig ventilation ved hjælp af 
automatisk vinduesåbning medvirker 

til en god energibalance og 
komfort. Gode leveforhold opnås 
også ved solafskærmninger, så 

overophedning undgås på solrige dage.
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Der er sket en stor 
teknologisk udvikling  

gennem tiden. 

Mennesket udviklede nye 
måder at leve på ud fra 

skiftende behov. 

De næste tusind år vil mennesket 
sikkert fortsætte med at forbedre 
sin bolig. Og udvikling af glas og 
vinduer når uden tvivl nye højder 

takket være menneskets  
kreative evner.
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