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Om färg på hus 
Ditt  hus är en del av ett  större sammanhang, av stads- eller landskapsbilden 
och av dina grannars utsikt. Det är också en del av vårt gemensamma kultur-
arv. När du ska välja färg för ditt  hus handlar det därför inte bara om vad du 
själv tycker är vackert. Du måste också ta hänsyn till husets egenart, till den 
omgivande miljön och till traditionen på platsen.
 En bra färgsätt ning bygger på kunskap om husets historia och tidigare 
utseende, om byggnadsstilar och färgsätt ningstradition, om hur färger uppfat-
tas i olika situationer och om den miljö som huset är en del av.  En konstnärlig 
förmåga hos den som gör färgsätt ningen är också en bra förutsätt ning.
 Dett a häft e ingår i Hålla Hus skrift serie och är avsett  som vägledning för 
den som vill måla sitt  hus i Västerbott en. Tips om bra böcker i ämnet fi nns i 
litt eraturlistan längst bak i häft et. Du kan även vända dig till byggnads anti-
kvarierna på länets museer, som kan bidra med goda råd.

Vad säger Plan- och bygglagen? 
När det gäller fasadfärger är Plan- och bygglagens (PBL) formuleringar all-
männa, men det framgår ändå tydligt att  färgen ska anpassas till byggnadens 
egenart och till kraven på god helhetsverkan:

”Byggnader ska ha en ytt re form och färg som är lämpligt för byggnader-• 
na och som ger en god helhetsverkan.”  PBL § 3:1 
”Ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att  byggnadens särdrag • 
beaktas.”  PBL § 3:10 
”Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, • 
miljö mässig och konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett  bebyggelse-
område av en sådan karaktär, får inte förvanskas.”  PBL § 3:12  
”Underhållet ska anpassas till byggnadens värde från historisk, kultur-• 
historisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens 
karaktär.”  PBL § 3:13

Måste jag söka bygglov? 
Innan man byter färg på ett  hus måste man söka bygglov. Undantag är om 
byggnadens karaktär inte förändras väsentligt. Fråga alltid kommunens 
bygglovhandläggare om du är tveksam. 
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Bedöma tidigare färgtyp 
För att  få ett  hållbart resultat av en ommålning, behöver du först ta reda på 
vilken färgtyp huset tidigare varit målat med. Ibland fi nns gamla färgburkar 
kvar eller tidigare husägare som kan ge besked.  Gammal linolje- och alkyd-
oljefärg bleks och kritar med tiden, beroende på att  bindemedlet i färgens 
ytt ersta skikt bryts ner. Dett a är bra inför ommålning, eft ersom färgskiktet 
tunnats av och ytan är matt . Akrylat- eller plastfärg bibehåller kulör och glans 
längre, i stället uppstår springor som släpper in fukt och får färgen att  lossa 
från underlaget i stora mjuka sjok. Ett  test du kan göra själv är att  gnida färg-
ytan med en bomullstuss med en gnutt a T-sprit på. Löser färgen upp sig är 
det fråga om akrylatfärg, i annat fall handlar det om någon typ av oljefärg.
 Följ alltid fabrikantens anvisningar för ommålning på olika underlag.

Välja färgsättning
Ett  äldre hus blir oft a vackrast om det målas i sina ursprungliga färger eller ges 
någon annan tidsypisk färgsätt ning. 

 För att  ta reda på hur huset tidgare varit 
målat fi nns olika sätt  att  gå tillväga. 
De ursprungliga färgerna kan oft a skra-
pas fram direkt på fasaden. Tänk då på att  
inte skrapa på ställen som varit utsatt a och 
där färgen fl agar. Där är ursprungsfärgen 
troligen helt borta och de färger du hitt ar 
halvgamla. Välj i stället skyddade ställen 
högt uppe på fasaden och upptill på föns-
terbågarna, där du har anledning att  tro att  
alla färglager sitt er kvar. Använd en vass 
kniv och skrapa försiktigt fram skikt eft er 
skikt. På ett  hus från 1900-talets början kan 

man oft a hitt a 8-10 färglager och få en spännande inblick i hur färgmodet växlat 
genom tiderna.
 Även gamla foton kan vara till bra hjälp. Här kan man, även om fotona är 
svartvita, få reda på hur huset vid ett  visst tillfälle varit målat i sin helhet: om 
fasaden varit ljus eller mörk, om foder, knutar och andra listverk varit fram-
målade i avvikande nyans och om fönsterbågarna varit vita eller kulörta.
 Ibland kan det vara svårt att  få fram någon information om husets tidigare 
färger. Det är inte heller alltid som den ursprungliga färgsätt ningen faller da-
gens ägare i smaken. Då kan det vara ett  alternativ att  måla huset i någon annan 
färgsätt ning som är typisk för husets tillkomstt id. Vägledning till färgval fi nns i 
dett a Hålla Hus-häft e och i andra böcker som behandlar husens färgsätt ning.
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Provmåla
Det är svårt att  bedöma hur resultatet kommer att  bli från ett  litet färgprov. 
Ett  sådant ser mörkare ut än vad färgen blir när den målas upp i stor skala. 
Dämpade gråtonade nyanser blir mer färgstarka 
vid uppmålning. Kontrasten mellan olika kulö-
rer förändras också när ytorna blir stora. Därför 
bör du alltid provmåla innan du gör ditt  slutliga 
färgval. Välj ut en lämplig plats på fasaden, där 
provet kan betraktas både på nära och på långt 
håll och där det även kan ses mot husets bak-
grund och omgivning. Provytan bör vara minst 
1 m2 och omfatt a del av fasad, foder och föns -
ter båge. Det är lätt are att  bedömma resultatet 
om provytan är prydligt gjord och utgör en väl 
avgränsad fyrkant. Är du osäker kan fl era prov-
målningar göras intill varandra. Olika alternativ till färg på fönsterbågen kan 
också målas upp på lösa ribbor med dimensioner lika fönsterbågens. 

Rengöra och ta bort gammal färg
Innan målningsarbetet kan påbörjas måste fasaden rengöras från smuts och 
löst sitt ande färg avlägsnas genom skrapning ner till fast underlag. Rengöring 
kan ske med kaustiksoda eller målartvätt  som inhandlas i färgbutiken. Obser-
vera att  fabrikantens anvisningar måste följas vid rengöringen. Undvik att  
eft ertvätt a med högtrycksspruta, som pressar in fukt i fasaden och fl isar upp 
träytans fi brer.
 När färglagren blivit tjocka och färgen släpper ojämnt kan det bli nödvädigt 
att  helt rengöra fasaden från färg. Färgen avlägsnas då lämpligen med s.k. 
Speedheater, som kan hyras hos större färghandlare. Verktygets infravärme 
mjukar upp färgen, som sedan är lätt  att  avlägsna med skrapa. Metoden ger 
ingen påverkan på underlaget och är till skillnad från uppvärmning med 
värmepistol brandsäker. Sliprondeller och andra verktyg som sargar träets yta 
bör undvikas. 

Skydda mot stänk
Glöm inte att  skydda sockeln och fönstrens glasrutor mot stänk när du rengör 
och målar fasaden. Stänk av kaustiksoda ger etsskador på glaset, färgstänk 
på en sockel av sten ser inte bra ut på ett  i övrig vackert målat hus. Färg som 
torkat på glasrutor kan avlägsnas med rakblad.
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Fram till mitt en av 1700-talet var de fl esta husen i vårt 
land omålade.  De blev med tiden grå, med solbrända 
gyllenbruna väggar mot söder. På taken låg oft ast 
näver, täckt med torv eller takved. Vid 1800-talets slut 
blev tak klädda med tunna stickspån vanliga.
 I Västerbott ens fj ällvärd, inland och kustområden 
fi nns ännu sådana byggnader kvar: samiska förråds-
bodar, böndernas och torparnas lador, logar och 
fäbodställen och kustbornas fi skebodar och fi skebastur. 
En och annan gårdsplats med mangårdsbyggnad och 

ladu gård som aldrig sett  varken rödfärg eller annan färg fi nns också i inlandet.
 Dessa byggnader är avsedda att  utan färg stå pall mot väder och vind. De 
utgör ett  värdefullt kulturarv och bör även fortsätt ningsvis vårdas utan färg. 
 Som takmaterial på dessa grånade förrådsbodar, lador, logar och fi ske-
bastur passar tjärade spåntak eller den i vårt län vanliga galvaniserade och 
omålade pannplåten. Tegelimiterande plåt är ur kulturhistorisk och estetisk 
synpunkt olämplig liksom andra typer av målade plått ak.

Grå omålade hus

Piltos stuga, Vindelkroken.
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Här nedan kommer foton på grå omålade bostadshus att läggas in.

Om träfasaden är rätt  utformad behövs ingen målning för att  hindra röta.• 
Grånade träfasader, som hitt ills klarat sig bra, bör av kulturhistoriska och • 
estetiska skäl även fortsätt ningsvis lämnas omålade.
Fönsterbågar på i övrigt omålade och grånade hus har tidigare oft a varit • 
skyddade mot väder och vind genom linoljefärgsmålning, vanligtvis i 
vit eller varmgul ockraton. De bör även fortsätt ningsvis underhållas med 
linoljefärg.
Vid virkesbyte i samband med renovering, använd virke av god kvalitet, • 
byt inte mer än nödvändigt och låt det nya materialet gråna naturligt av 
väder och vind.
Använd aldrig lasyr på grånade omålade fasader, inte heller på nyinsatt  • 
virke i gamla fasader.

Goda råd:

Kyrkstuga, Bonnstan, Skellefteå.Gåsflötans fiskebastu, Holmön.

Lidbergsböninga, Loberg, Boliden.
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Rödfärgade hus från 1800-tal och sekelskifte

Under 1700-talet var fl ertalet hus i Västerbott en ännu 
grå och omålade. Men längs Umeås och Skelleft eås 
huvudgator och på de fi nare gårdarna på lands bygden 
blev det nu modernt att  rödfärga timmer fasaderna. 
Förebild var adelns sätesgårdar söderut som måla-
des ljust röda för att  imitera tegel. Knutar och foder 
målades sandstensgrå och fönsterbågarna gula som 
oljad ek.
 Seden att  måla husen röda spred sig under 1800-
talet till vanligt folks bostadshus och till städernas 

och landsbygdens alla uthus. Den tidigare sandstensgrå färgen på husets 
detaljer blev med tiden allt ljusare. 
 Det röda slamfärgspigment som fått  störst utbredning i Sverige är en 
biprodukt från koppargruvan i Falun. Det framställs ur den söndervitt rade 
rödmull eller varp som blir kvar när kopparen tagits till vara. Rödmullen 
tvätt as, torkas och bränns. Låg temperatur ger ljusare ton, hög temperatur 
en mörkare. Idag tillhandahåller koppargruvan röd färg i två nyanser, båda 
med den för slamfärgen karaktäristiska matt a lystern.

Ljus rödfärgad långbyggning, Västerhiske, Umeå.
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Moderna färgtyper i faluröda kulörer saknar den traditionella rödfärgens • 
estetiska och tekniska egenskaper och bör undvikas på äldre hus.
Den faluröda slamfärgens ton varierar inom och mellan olika fabrikat. • 
Välj en färgton som passar huset och dess omgivning
Faluröd slamfärg kan bara målas på tidigare slamfärgsmålade ytor eller • 
på nytt  ohyvlat virke. Tidigare slamfärgsmålade hus, som blivit över-
målade med linoljefärg eller med moderna färgtyper, kan återfå sin ur-
sprungliga karaktär genom att  målas med helmatt  faluröd alkydoljefärg.
Vid fasadrenovering av ett  äldre hus, lägg inte till nya och för huset främ-• 
mande listverk och fönsterdekorationer.  
Om fönster och listverk målas vita, använd en lätt  bruten ton.• 
Om huset enligt foton och färgdokumentation haft  fönster i annan färg • 
än vitt , överväg att  ge husets arkitektur rätt visa genom att  återskapa den 
ursprungliga färgsätt ningen.

Goda råd:

Parstuga, Grisbacka, Umeå. Parstuga, Teg, Umeå.

Parstuga, Grisbacka, Umeå. Den avviker med sina 
svarta vind skivor och röda knutar från  traditionen.

En av länets största rödfärgade byggnader – 
von Ahnska magasinet i Umeå. 
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Tidiga panelklädda och linoljefärgsmålade hus

Allteft ersom även enklare gårdar blev röda förlorade rödfärgen den status 
den en gång haft . Borgerskapet sökte sig andra ideal och liksom tidigare var 
det stenhusen som utgjorde förebild. Från 1700-talets mitt  började man söder-
ut i landet klä in påkostade stadshus med hyvlad träpanel och måla dem med 
gul linoljefärg. Knutar och andra detaljer utformades i klassicistisk anda och 
målades grå för att  eft erlikna putshusens stendetaljer. 
 Modet att  panela husen och måla dem gula sökte sig eft erhand upp till 
fi nare boställen i landets nordliga delar. Angården på Västerhiske i Umeå,    

Angården, Västerhiske, Umeå.

Sävargården, Gammlia, Umeå.
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uppförd 1797, är ett  exempel på en sådan byggnad. Eft er att  tidigare ha varit 
målad i ljus faluröd slamfärg direkt på grova timmerstockar panelkläddes 
byggnaden 1840 och målades i järnoxidgult. De tidigare låga och tätspröjsade 
fönstren i gulockra bytt es samtidigt ut till höga sexrutors fönster, enligt upp-
gift  i brandförsäkringsprotokoll grönmålade.
 Den nyklassicistiska stilen med helt vita stenhus påverkade med tiden även 
de panelklädda trähusen. Mot 1800-talets slut var det typiska och mest mode-
riktiga panelhuset inte längre gult utan vitt  eller ljusgrått . Exempel på ett  
sådant är Baggböle herrgård, uppförd 1846 på älvbrinken ovanför sågverket 
vid Baggböle i Umeälven.

Goda råd:

Baggböle herrgård.

Vid underhåll av hus från denna tid, använd linoljefärg bruten med • 
traditionella pigment, som garanterar att  fasadens kulörer får de rätt a 
nyanserna.
Utgå från och sträva eft er att  återskapa husets originalfärgsätt ning.• 
Brandförsäkringsprotokoll kan ge besked om husets färgsätt ning.• 
Till fasader i järnoxidgult eller ockra var bruna och gröna fönster vanliga. • 
Vita fasader hade fönsterbågar i engelskt rött  eller brunt.
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Under 1800-talets senare del utvecklades fi nbladiga 
sågar som gav byggmästarna nya möjligheter att  arti-
kulera fasaden. En rik panelarkitektur utvecklades, 
inte minst i städerna utmed norrlandskusten. Förebild 
var storstädernas putsade stenhus i nyrenässansstil. 
Fasaderna delades in i fält med liggande och stående 
fasspontpanel. Fönstren var högresta korspostfönster 
med släta eller kontursågade foder. Lövsågeriarbeten i 
så kallad schweizerstil prydde gavelspetsar, takfot och 
verandaräcken. 

 Byggnader på hörntomter skulle vid den här tiden, i enlighet med gällande 
byggnadsstadga, ha avfasade hörn. Mot slutet av perioden blev det populärt 
med hörntorn, gärna med tornprydnad i smide.
 Husens fasader målades i periodens början i enhetlig ljus färg, alltså ingen 
åtskillnad mellan fasad och listverk, som i stället fi ck framträda genom ljus- 
och skuggverkan.  Kring sekelskift et 1900 användes två närbesläktade nyan-
ser på fasad och listverk: en ljusare för fasaden och en annan något mörkare 
för listverken, ibland omvänt. Fönsterbågen gavs en mustig mörk nyans, 
vanligen brun, grön eller engelskt röd. 

Sekelskiftets panelarkitektur

“Blå huset”, tidningen Westerbottens f.d. tryckeribyggnad, Umeå.
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Vid underhåll av hus från denna • 
tid, använd linoljefärg bruten 
med traditionella pigment, som 
garanterar att  fasadens kulörer 
får de rätt a nyanserna. 
Utgå från husets originalfärg-• 
sätt ning. Om denna inte faller 
dig i smaken, välj någon annan 
tidstypisk färgsätt ning.
Undvik helvitt  på foder och list-• 
verk, välj brutet vitt  eller gråvitt . 
Tänk på att  fönstrens mörka • 
kraft fulla kulörer är viktiga för 
husets tidsprägel. 
Om du målar med linoljefärg, • 
ta med i beräkningen att  lin olje-
färgen bleks något med tiden.

Goda råd:

Panelarkitektur i centrala Umeå.
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10-talets nationalromantik – tjära och rödfärg

Nationalromantiken sökte sina förebilder i äldre svensk arkitektur, framförallt 
i vasatidens slott  och allmogens traditionella byggnadsskick. Traditionella ma-
terial som trä, tegel och natursten värderades högt, liksom ett  hantverksmässigt 
utförande. Liknande idéströmningar fanns vid samma tid ute i Europa.
 Takfallen på nationalromantikens hus var branta och oft a brutna med inredd 
vindsvåning och kupor i takytan. Villor och egnahem hade inte sällan fasader 
i rödfärgat eller tjärat trä, i städernas hyreshus och monumentalbyggnader var 
tegel eller puts vanliga material. Planlösningen var oft a osymmetrisk, höga 
gavelpartier och burspråk i kombination användes för att  artikulera fasaden. 
Korspostfönster med tätspröjsade överbågar var den vanligaste fönstertypen, 
men även helt tätspröjsade fönster förekom.
 Knutar, foder och fönster målades under nationalromantiken för första 
gången helt vita. Men traditionella färger som rött  och grönt förekom också på 
foder och fönsterbågar.

Vännäs järnvägsstation.
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Vid underhåll av hus från denna • 
tid, använd om möjligt ursprung-
liga färgtyper såsom röd slamfärg 
och bruntjära.
Tidigare slamfärgsmålade hus, • 
som blivit övermålade med 
linoljefärg eller moderna färg-
typer, kan återfå sin ursprungliga 
karaktär genom att  målas med 
helmatt  faluröd alkydoljefärg.
Tjärade fasader bör även fortsätt -• 
ningsvis behandlas med tjära. 
Moderna lasyrer och täckfärger  
ger fasaden en annan karaktär 
och kan medföra försvårat fram-
tida underhåll.
En tjärad fasad som i eft erhand • 
strukits med brun lasyr bör 
fortsätt ningsvis underhållas med 
lasyr, gärna opigmenterad sådan 
som inte gör fasaden mörkare än 
den redan är.
Nationalromantikens färgsätt -• 
ningar var oft a djärva och musti-
ga och vilade på konstnärlig 
grund. Var noga med att  hitt a de 
rätt a nyanserna, annars riskerar 
resultatet att  bli mindre vackert 
än originalet.

Goda råd:
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20-talsklassicism – klassiskt, rent och svalt

Den tunga nationalromantiska stilen avlöstes under 
1920-talet av klassiska ideal. Förebilderna hämtades 
från antikens Rom och från den svenska nyklassicismen 
under 1700-talet.
 Enkla former, symmetri, enhetlighet och lugn var ut-
märkande för stilen. Den släta fasaden smyckades åter-
hållsamt med klassiska arkitekturmotiv som pilastrar, 
lisener, gavelmotiv och lunett fönster. Byggnaderna var 
monumentala, men samtidigt intima med låga vånings-

höjder och sexrutiga fönster, inte sällan med fönsterluckor i bott envåningen. 
Taket var oft a brutet, ibland även valmat.
 Utsmyckning och foder målades i en stenimiterande grå nyans, fasaden 
i övrigt i mätt ade klara kulörer som gult, rött , tegelrött , rödbrunt, rosa eller 
grönt. Men även grå fasader med listverk i ljusare grått  var vanliga. Någon 
gång förekom ljust blå fasader. Fönsterbågarna målades i grått , grågrönt, röd-
brunt, gulockra eller varmt gråvitt . 
 På enklare hus utnytt jades de klassiska motiven mer sparsamt.

Wretlingska huset, 
Umeå.
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Goda råd:

Använd i första hand linoljefärg bruten med traditionella pigment, som • 
garanterar att  fasadens kulörer får de rätt a nyanserna och att  dessa åldras 
på ett  vackert sätt . 
Utgå från och sträva eft er att  återskapa husets originalfärgsätt ning.• 
Om det inte går att  få reda på hur huset varit målat från början eller om • 
de ursprungliga färgerna inte passar dig, kan en färgsätt ning i olika grå-
toner och vitt  framhäva husets arkitektur på ett  fi nt sätt . 
Knutar, pilastrar och utsmyckningar framhävs med fördel i en sten-• 
imiterande grå ton, ett  steg mörkare eller ett  steg ljusare än fasaden.  
Foder kan antingen målas i samma färg som övriga listverk eller i samma • 
färg som fasaden. 
Fönsterbågens färg bör inte vara alltför pigmentstark, snarare något grå-• 
tonad. 
Att  måla ett  hus i 20-talsklassicistisk stil i faluröd kulör är inte lämpligt.• 

Wretlingska huset, Umeå.

Klassiska motiv sparsamt utnyttjade på egnahemsbebyggelse i Umeå.

Ekholzka huset, Umeå.
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30-tal – funktionalism, ljust, sparsmakat

Med Stockholmsutställningen 1930 spreds funktiona-
lismens idéer i Sverige. Stilen tog avstånd från det 
sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets stilhistoriska 
arbetssätt  med utsmyckade fasader. Nu eft ersträvades 
i stället former som återspeglade husets funktion och 
konstruktion. 
 Byggnaderna komponerades av geometriska volymer, 
med kuben och cylindern som grundform. Fasaderna 
artikulerades sparsamt av balkonger med smidesräcken 

och två- eller tredelade fönster med stora glasrutor och smäckra bågar, oft a 
placerade över hörn. Det idealiska fasadmaterialet var putsad betong, men 
här i Norrland blev trähus med smal locklistpanel det vanliga – speciellt eft er 
kriget då betong var en bristvara. Taken var i det närmaste platt a eller åtmins-
tone fl acka.
 Husen var enfärgade: vita, gråvita, ljust gulvita eller ljust grågröna. Foder 
målades i samma färg som fasaden. Grågrönt eller brunt var vanliga färger 
på fönsterbågarna. Ibland, men sällan här i Västerbott en, målades de i samma 
ljusa färg som fasad och foder. Entrédörrarna var av trä, fernissade eller 
 målade som fönsterbågarna.

Funkisvilla med 
putsad fasad, 
 Blattnicksele.
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Respektera husets sparsmakade byggnadsstil. Undvik främmande tillägg.• 
Sträva eft er att  bevara alternativt återställa husets ursprungliga färgsätt -• 
ning.
Fasaden målas vit, ljust gulvit, gråvit eller ljust grågrön.• 
Taksprång, knutar och foder målas i samma färg som fasaden.• 
Fönsterbågar målas ljusa eller i dämpat gråblått  eller grågrönt.• 
Broräcken målas svarta eller i samma färg som fönsterbågarna.• 
Att måla ett ”funkishus” i faluröd kulör är inte lämpligt.• 

Goda råd:

Funkisvilla med träfasad och foder målade i fasadfärgen. Teg, Umeå.

Funktionalism på 
väg mot 1940-tal. 
Träfasad med foder 
och knutar gråvita. 
Sofiehem, Umeå.
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50-tal – grått, mättat grönt, gult och brunt

På 1950-talet uppfördes de första radhusen i Väster-
bott ens tätorter. Lätt betong och tegel blev nu vanliga 
byggnadsmaterial. Betonghusens fasader putsades 
med grov eller slät kalkputs i grått  eller i mätt ade 
 varma toner som brunt, brunrött , grågult eller 
grågrönt. Vita, slätputsade fönsteromfatt ningar var 
något nytt  och karaktäristiskt. 
 Många villor uppfördes fortfarande i trä. Smal 
spontad stående locklistpanel och liggande fj äll panel 
var de vanliga paneltyperna. Fasaderna målades i 
grå, gröna, gula eller gulbruna färgtoner. Fönster, fo-

der, vindskivor och taksprång med sparrändar var på 1950-talet oft ast brutet 
vita, men även bruna eller gröna fönster förekom. Entrédörrarna med inslag 
av glasade partier, fernissades eller oljades i någon brun kulör. 
 I områden med friliggande villor varierade färgsätt ningen i allmänhet från 
hus till hus. Garage och bodar hade oft a en från huvudbyggnaden avvikande 
färg. Bro- och balkongräcken samt staket var utförda i smide och målade i 
svart, ibland i grönt, rött  eller blått .   

Radhus på Haga, Umeå.
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Välj tidstypisk färg, grått , grönt, beige, gult eller gulbrunt, för fasaden.• 
Fasader på brunlaserade hus underhålls med lasyr, företrädesvis opig-• 
menterad sådan som inte gör fasaderna mörkare än de redan är. Undvik 
moderna täcklasyrer, som på ett  påtagligt sätt  förändrar husets karaktär.
Fönster målas vita. Bevara och underhåll i första hand originalfönstren • 
som oft a är av god kvalitet. I andra hand ersätt  med liknande.
Entrédörrar bör vara i furu eller eventuellt ädelträ och fernissade.• 
Vindskivor, foder och taksprång målas vita. Knutar bör inte frammålas. • 
Smidesräcken målas i första hand svarta.• 
Fasadstegar målas i fasadens färg eller svarta.• 
Bibehåll tvåkupigt lertegel som takmaterial.• 

Goda råd:

I slutet av 1950-talet började en och annan villa i brunlaserat trä att  dyka upp i 
våra småhusområden.
 Tvåkupigt lertegel var takmaterialet framför andra på 1950-talet.

Prefabricerade småhus på Grubbe, Umeå.

Villor på Sofiehem, Umeå.
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60-tal – brunlaserat, falurött och vitt

1960-talets villaområden präglades av ett  tätt  och lågt byggande och ex-
periment med nya material och förtillverkade byggnadselement. Radhus, 
kedjehus och atriumhus blev vanliga inslag i Umeås och Skelleft eås nya 
bostadsområden. Gråvita lätt betongelement och slätputsade fasadytor med 
brunlaserade eller rödfärgade träpartier kännetecknade dessa nya småhus. 
Även tegelfasader med liknande träpartier förekom. Lertegel och gråbruna be-
tongpannor var de vanliga takmaterialen. Men även pappklädda tak förekom. 

Villa med brunlaserad fjällpanel. Sofiehem, Umeå.



21

Bibehåll om möjligt husets fasad-• 
material och ytbehandling.
Underhåll tidigare lasyrbehandlade • 
träpartier med lasyr, företrädesvis 
opigmenterad sådan som inte gör 
fasadpartierna mörkare än de redan 
är. Undvik moderna täcklasyrer, som 
på ett  påtagligt sätt  förändrar husets 
karaktär.
Fasadpartier målade med röd slam-• 
färg bör även fortsätt ningsvis målas 
med sådan färg. Fasadpartier som 
i eft erhand målats med andra och 
moderna färgtyper kan återfå något av 
sitt  tidigare utseende genom att  målas 
med helmatt  faluröd alkydoljefärg. 
Blanka färg produkter förändrar helt 
fasadens karaktär och bör undvikas.
Välj bruten vit färgton på fasadens • 
puts- och betongytor.
Bibehåll lertegel, betongpannor eller • 
papp som takmaterial. Tegelimiteran-
de plåt är opassande på dessa hus som 
skapats med stark känsla för materia-
lens inbördes samverkan.

Goda råd:

Radhus, kedjehus och villor i Umeå.
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Mexitegel var i början av 1970-talet en ny produkt. 
Det framställdes inte som vanligt tegel av bränd lera, 
utan av en blandning av sandsten, kalk och vat-
ten. Materialet lanserades av Ytongbolaget i Skåne i 
samband med OS i Mexico 1968. Det var ett  under-
hållsfritt  och frostbeständigt fasadmaterial som 
snabbt blev populärt.  Paral lellt med dett a fasad-
mateial förekom på 1970-talet tegelfasader slammade 
i gråvit ton. Fönsterbågar och fasadpartier i trä mel-
lan fönstren var på hus i mexitegel och slammat tegel 
vanligen brunlaserade, men kunde undantagsvis 

vara laserade eller täck målade i annan kulör, t. ex. i grönt. Även ljust rödbruna 
tegelfasader förekom, då inte sällan med träpartier i falurött  eller ljusockra.
 Slätpanel, vanligen brunlaserad, användes i balkongfronter och även på 
villor med fasader eller fasadpartier helt i trä. Fönstren var på 1970-talet oft a 
kvadratiska, två delade med mitt post och spröjs samt brunlaserade.

70-tal – mexitegel och lasyr i olika toner

Radhus med bevarad ursprunglig färgsättning. Teg, Umeå.
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Goda råd:

Bevara tidstypiska fasadmaterial • 
och fasaddetaljer.
Bibehåll även lasyren på fönster-• 
bågar och träpartier. Bruna lasyrer 
kan underhållas med opigmente-
rad lasyr för att  inte bli  mörka re än 
nödvändigt. Till kulörta fasad-
partier kan täcklasyr vara ett  
alternativ.
Fasadpartier målade i röd slam-• 
färg bör även fortsätt ningsvis 
 målas med sådan färg. Fasad-
partier som i eft erhand målats 
med andra och moderna färgtyper 
kan återfå  något av sitt  tidgare 
utseende genom att  målas med 
helmatt  faluröd alkyd oljefärg. Laserad slätpanel på villor och parhus i Umeå.
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Takets material och färg

Takets material och färg har stor inverkan på stads- och landskapsbilden. Byte 
av takmaterial och takfärg är därför bygglovpliktiga åtgärder. Valet begränsas 
ibland av områdesbestämmelser, detaljplaner eller byggnadsordningar. Hör 
eft er med bygglovhandläggarna i din kommun om vad som gäller. 
 Lertegel tillverkat av bränd lera har en fl erhundraårig tradition i vårt land. 
Materialet har en varm gulröd ton som står vackert till de fl esta fasader, såväl 
faluröda som täckmålade i olika kulörer. Om röda betongpannor används på 
äldre hus bör du välja varm tegelliknande och inte alltför pigmentstark kulör 
Grå betongpannor står vackert till fasader målade med röd slamfärg och kan 
ibland vara ett  alternativ till lertegel på äldre hus.
 Många husägare har på senare tid valt att  ersätt a takens lertegelpannor med 
tegelimiterande plåt. Dett a material har en avvikande karaktär och åldras på ett  
annat sätt  än lerteglet. Redan 8-10 år eft er materialbytet har färgen på många 
av de tegelimiterande plått aken börjat vitna och släppa, vilket innebär ett  
förfulat utseende och att  framtida målnings- och färgsätt ningsproblem väntar 
husägarna. Sådana tak utgör en kortsiktig och inte särskilt estetisk lösning och 
kan därför inte rekommenderas.
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 Skivplåt återfi nns på många äldre hus i länet, uppförda från sekelskift et och 
fram till 40-och 50-talet. Det skivtäckta taket är vackert och distinkt och bör om 
möjligt bevaras. Taken underhållsmålas med svart, grå eller röd färg, beroende 
på huskaraktär och omgivning.
 Fabriksmålad bandplåt har använts på hus sedan 1900-talets senare del. Den 
levereras i ett  10-tal färger och kan ibland användas som ersätt ning för skivplåt. 
Dagens bandplåt blir dock inte lika slät och fi n som den äldre skivplåten.
 Korrugerad plåt, svart, grå eller röd, är en billigare variant av plåtskiva för tak 
och ger sällan husets arkitektur rätt visa, oavsett  färg. Den bör i renoverings-
sammanhang endast användas som temporärt skydd.
 Galvaniserad omålad pannplåt har en stark tradition i vårt län. Denna plåt är ett  
gott  alternativ till det tjärade spåntaket på grånade förrådsbodar, lador, logar och 
fi skebodar. Den kan även med fördel användas på övriga hus på landsbygden 
och på enklare byggnader i tätorterna. Åldrad pannplåt med be gynnande rost 
kan lämpligen målas i grå kulör, undantagsvis i svart eller grön kulör.   
 Papp är ett  material som är mycket bätt re än sitt  rykte. Det lämpar sig väl 
för för tak på enklare hus och på brokvistar. Den i äldre tid vanliga grå svarta 
 pappen står vackert såväl till grånade som till faluröda eller täckmålade 
 fasader. 

Pannplåt är ett vanligt takmaterial på Västerbottens landsbygd. Holmön, Norra Kvarken.
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Att måla fönster

Provmålning med mer pigmenterad nyans på båge och foder till vänster, och mildare nyanser till höger.

Fönster har, i motsats till vad många tror, i äldre tid sällan målats vita. 1700-
talets rödfärgade hus hade ekimiterande ockragula fönsterbågar och stenimi-
terande grå foder. Med mahogny som förebild målades många fönster på de 
ljust linoljefärgsmålade fasaderna under 1800-talets mitt  i rödbrunt.
 Vid slutet av samma period blev det vanligt att  måla foder och listverk 
i en nyans som var besläktad med och något mörkare än fasadpanelen. På 
det tidiga 1900-talets fasspontpanelade hus målades fönsterbågarna oft ast i 
rödbrunt, brunt eller brungult. Fasad, foder och listverk målades enhetligt i 
ljus linoljefärg. Det var först under den 1910- och 20-talets nationalromantiska 
period som såväl fönsterbågar som foder och knutar kom att  målas vita, då 
oft a till rödfärgade eller tjärade fasader.
 Under en lång period kring det senaste sekelskift et har ”fönsterfärg” blivit 
identiskt med vitt , oavsett  husets ålder och stil. En förenkling för färg- och 
måleribranschen, men knappast något som bygger på kunskap från äldre tid! 
Idag är den trenden bruten och många färgtillverkare tillhandahåller bro-
schyrer med exempel på tidstypiska färgsätt ningar av hus. Därmed har det 
åter blivit populärt med kulörta fönster och foder som avviker från fasaden.
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Sträva i första hand eft er att  återskapa husets och även fönstrens ur-• 
sprungliga färgsätt ning
Pröva att  skrapa fram fönsterbågens ursprungliga färg. Tänk på att  välja • 
en plats där färglagren är intakta och väder och vind inte kommit åt. Om 
fönstren är utbytt a kan ibland de gamla bågarna återfi nnas på vinden och 
ge vägledning för färgsätt ningen.
Välj en annan tidstypisk färgsätt ning, om du av någon anledning inte vill • 
återskapa originalfärgsätt ningen. Följ det färgsätt ningsschema för fönster-
båge, foder och fasad som var vanligt vid husets tillkomstt id. 
Var inte rädd för att  återskapa originalfärgen, även när den verkar mörk • 
och kraft full! Gamla tiders målare hade god smak och en begränsad 
tillgång på pigment, som alla var fi nt avstämda mot varandra.
I allmänhet blir det vackrast och är även enklast om den synliga delen av • 
karmen målas i samma kulör som fönsterbågen.
Gångjärn målas med fördel i samma färg som den synliga delen av kar-• 
men. Att  måla halva gångjärnet som bågen och halva som fodret gör att  
gångjärnen på ett  olämpligt sätt  blir iögonenfallande.
Undvik plåtklädda fönster! Färgen på plåten bleks och förändras med • 
tiden. Fönstren blir svåra att  underhålla och att  i framtiden byta färgsätt -
ning blir näst intill omöjligt. 
Huset blir vackrast om källarfönstren inte framhävs genom vitmålning. • 
De bör i stället målas i en ton nära sockelns, eventuellt något mörkare.

På äldre hus kan det klumpiga intrycket av 
 kopplade utåtgående fönster mildras om ytter-
bågens kanter målas i ytterbågens kraftfulla nyans 
och innerbågens kanter i innerbågens ljusare 
färgton.

Goda råd:
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Staketets form och färg

Staket bör ges form och färg som anknyter till husets karaktär och tidsprägel. 
Traditionellt har staketen målats i samma färg som husets fasad eller som dess 
foder eller fönsterbågar. På så sätt  har staket, hus och trädgård hållits samman 
till en harmonisk helhet. 
 Undvik tryckimpregnerat virke i äldre miljöer. Omålat sådant virke ser 
främmande ut och försöker man måla sitt er färgen dåligt kvar. Använd i stäl-
let fi nsågat virke av god kvalitet och måla med oljebaserad färg. Röda staket 
blir vackrast om de målas med slamfärg eller matt  alkydoljefärg. 



Foto: 
Elin Berge, sid 12:1
Peder Dahlström, Västerbottens museum, sid 4:1
Pernilla Lindström, privat, sid 13:3, omslagets baksida.
Maria Löfgren, Västerbottens museum, sid 2, 13:4, 16:1
Staffan Stenlund, privat, sid 5:3
Rune Wästerby, Skellefteå museum, sid 5:2, 13:2
Lena Tengnér, Västerbottens museum, sid 3, 5:1, 8:2, 8:3, 9:1-3, 10:1, 11:2-3, 

12:2-3, 14:1, 15:1, 17:3, 26, 28:5
Lena Tengnér, privat, sid 25:3-4
Lena Tengnér, SHBK, Umeå kommun, övriga foton.
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Skriften ”Att välja färg”  vänder 
sig till dig som funderar på att 
måla om ditt hus. 
 I skriften beskrivs hur husen i 
Västerbotten varit målade genom 
tiderna och här ges värdefull 
information som underlättar ditt 
färgval. Du får också praktiska 
tips om hur du kan söka fram 
 huset ursprungliga färgsättning, 
hur du provmålar och vad du ska 
tänka på i samband med själva 
målandet.
 Med denna kunskap ökar din 
möjlighet att vårda ditt hus och 
dess karaktär på bästa sätt. 

Skellefteå  2007
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