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The main aim of this research is to survey the general colour scheme for private dwellings in 
Visby, built 1860–1930. During this period the visual appearance of the town of Visby changed 
substantially, since the increased local production of lime led to the plastering of many wooden 
buildings. Which colour schemes were chosen for the different building types of the historic centre 
of Visby, and which colours came to dominate the time period? The methods used for answering 
these questions have partly been field studies on site and sampling of selected buildings, and 
partly critical reading and observation of iconographic material (paintings, drawings, aquarelles, 
postcards and photographs). The field study includes about 45 objects, in which a number of 
samples are taken from each building element (mouldings, plaster, windows and doors). The 
samples were first analysed ocularly as cross sections. A selection of cross sections have then been 
analysed by means of scanning electron microscopy analysis. The results show a unitary colour 
scheme, based on earth pigment and carbon black. The dwellings erected during the 19th century 
in Visby, represent a significant part of its building stock, and the lack of scientifically grounded 
researches makes implementation of adequate maintenance difficult. It also appears that a large 
number of these dwellings have recently been (or are soon to be) restored, causing a serious loss 
of primary source of information, as well as affecting town and streetscape with new colourings.
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FÖRORD
Redan under den första universitetskurs jag läste öppnades mina ögon för 
ämnet färg och färgsättning. Kursen hette ”Färg” och gavs vid institutionen 
för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet. Den forskning som 
kursansvarige Richard Kjellström bedrev kring lokal färgsättning intresserade 
mig, dels för dess praktiska approach med fältstudier nära byggnaderna och 
arkitekturen, dels för att att jag kunde förstå nyttan med en sådan forskning. 
Jag hade ju själv ofta upplevt färgsättningens förmåga att försköna eller berika, 
förfula eller förvanska, en stad eller en miljö. När jag i ett senare skede insåg 
att liknande studier saknades för Visby innerstad, kändes det som en inbjudan 
till vilken jag helt enkelt inte kunde tacka nej. 
 Jag skulle därför först och främst vilja tacka Richard Kjellström för att ha gett 
mig ämnet, och för inspirerande samtal kring projektet och den uppmuntran 
som gjorde att jag vågade ta mig an arbetet.
  Jag skulle därefter vilja tacka min handledare Maria Brunskog för att 
engagerat och kunnigt ha väglett mig genom uppsatsarbetet, och för hennes 
generositet och tålamod när jag i tid och otid kommit med mina bekymmer 
och funderingar.
 Tack till Riksantikvarieämbetet och målerikonservaror Kathrin Hinrichs 
Degerblad, som generöst hjälpt mig med det spännande arbetet att göra SEM-
analyser av mina insamlade färgsnitt.     
 Slutligen vill jag tacka alla fastighetsägare och boende i de undersökta 
byggnaderna som låtit mig göra provtagningar och visat intresse för min 
undersökning.      

Visby, i juni 2013
 



SAMMANFATTNING
Trots nationella stilriktningar inom arkitektur och byggnadskonst har varje 
stad eller plats genom århundraden alltid haft en egen, unik färgskala, en egen 
”färgkaraktär”. I historiska miljöer, som de flesta svenska städer trots allt 
oftast besitter, eftersträvar man att på olika sätt värna den lokala identiteten 
och särprägeln. Stadens kulörer och färgsättningar är då en naturlig del i detta 
arbete. För att på ett trovärdigt sätt arbeta med dessa frågor är det därför 
nödvändigt att känna till stadens historiska färgkaraktär. 
 En vetenskapligt grundad undersökning skapar ett fundament för såväl 
förståelsen som be handlingen av stadens kulörer och färgsättning. Denna uppsats 
syftar till att skapa en sådan grund för bebyggelsen i Visby innerstad, med fokus 
på tidsperioden 1860–1930. Innerstadens bebyggelse genomgick under denna 
tid en omfattande förnyelse, vilken idag utgör en betydande del av stadbilden. 
 Metoden för undersökningen utgörs dels av fältstudier och färgarkeologiska 
undersökningar (färgsnitt och friläggning av färgskikt) på noga utvalda 
byggnadsobjekt, dels av studier av äldre ikonografiskt material (målningar, 
fotografier eller ritningar). Fältstudierna omfattar 45 byggnadsobjekt där 
ett antal prover tagits från vart och ett av byggnadernas olika element (puts, 
fasaddetaljer som omfattningar och gesimser, fönster och dörrar). Ett urval 
prover har därefter analyserats i svepelektronmikroskop (SEM) för att 
undersöka vilka pigment som använts. 
 Undersökningen visar på en sammanhållen färg karaktär med putsfasader 
som då, liksom idag, ofta avfärgades i vitt eller gult (ockra), men även ofta 
gråblått (kimrök), mer sällan i rosa eller rött. Kulören hos omfattningar och 
gesimser var antingen vit eller gråblå om de var putsdragna, eller gulbrun 
(ockra) eller gråblå om de var av trä. Färgerna på fönster och dörrar (och i 
vissa byggnadstyper även på omfattningar och gesimser), baserade sig i stort 
sett uteslutande på jordpigment. Grönjord, ockra, järnoxid och kim  rök har 
dominerat tidsperioden. Uppsatsen visar också på behovet av en bättre til-
l  ämpning av adekvat metodik för dokumentation av färger och kulörer i 
antikvariska rapporter, samt framhåller vikten av att behandla Visbys äldre 
putsfasader som värdefulla historiska dokument och kunskapsbärare. 



Innehåll

I. Inledning  
 Bakgrund och problemformulering  1 
 Syfte och mål  4
 Frågeställningar 4
 Syftet med kunskapen om den lokala 
  färgsättningen och värdet av arkitekturens ytor 4
 Avgränsningar 6
 Begreppsdefinitioner 7

 Forskningsöversikt 8

II. Metoder, material och källkritik    
 Muntliga källor     13
  Arkivkällor    13
  Litteraturstudier   14
  Okulär fältinventering     14
  Källkritik    15
  Ikonografiskt material     16
  Samläsning av källor     20
  Den färgarkeologiska undersökningen    20  

III. Fältstudierna – de tre byggnadstyperna 
  Mindre enfamiljshus     28
  Större enfamiljshus    34
  Flerfamiljshus   39
  Den juridiska regleringen     
   av innerstadens färgsättning    44

IV. Sammanfattande analys och diskussion        

V. Slutsats        

Referenser

Figurförteckning

46

49

50

54



I. Bakgrund och problemformulering

”En för Visby utmärkande egenskap är den klara luften och de ljusa färgerna. 
När man varit borta från Visby en längre tid, frapperas man av det intensiva 
solljuset och de klara, ljusa samt något kalla färgerna.”1

 Orden är Karl Berlins, malmöarkitekten som kallats till Visby för att reda 
upp i den identitetskris som rådde i innerstaden efter den omvälvande 
byggnadsverksamhet som ägt rum kring sekelskiftet 1900. Men vad var det 
egentligen han syftade på? Var det enbart det gotländska ljuset som var klart, 
ljust och kallt, eller även staden som reflekterade det? Med den här uppsatsen 
hoppas jag kunna bringa en strimma nytt ljus över ytorna i denna annars så 
väldokumenterade stads kulturhistoria.          
 Färgsättningen var fram till industrialismen i stort sett betingad av 
de råmaterial som fanns att tillgå i naturen och påverkades starkt av de 
förutsättning som rådde där byggnaden eller staden var belägen. Ofta återfanns 
jordens färgskala på byggnadernas fasadytor. Ju mer utvecklat samhället blev 
desto större blev möjligheterna att variera färgskalan. Ökad handel gav tillfälle 
att importera pigment som annars vore omöjliga att framställa på plats. 
Under de sena 1700- och 1800-talen växte variationsmöjligheterna i takt med 
utvecklingen av industriellt framställda pigment. Trots detta var färgskalan 
fram till 1950-talet begränsad till en viss uppsättning, så kallade ”traditionella 
pigment”. Därefter formligen exploderade färgmarknaden, för att i våra dagar 
utgöras av ett fingraderat spektrum av tänkbara och otänkbara kulörer.2 
 Historiskt sett styrdes den lokala färgskalan alltså delvis av tillgången 
till färgmaterial, men även av andra faktorer såsom ekonomiska 
förutsättningar, sociala konventioner, smak eller påbud. Sammantaget 
formade detta en lokal färgskala och förmodligen även en tradition för hur 
byggnaderna färgsattes. Färgsättning har ofta varit (och är) en viktig del i 
att ge en bebyggelse dess karaktär, och har på så vis fungerat som ett sätt 
för dem som bott där att känna tillhörighet i en invand miljö.3 Att värna 
om lokal färgkaraktär och färgsättning får idag ses som en självklarhet för 
kommuner med bevarandevärda bebyggelsemiljöer. Trots detta genomförs 
anmärkningsvärt få vetenskapligt grundade färgundersökningar i svenska 
städer eller områden. Orsakerna till detta är förmodligen flera. Delvis beror 
det säkert på att en grundligt utförd färgundersökning är ett omfattande 

1. Berlin, Karl: Huru skall man bygga i Visby? Några synpunkter om stadens bebyggande på uppdrag av  
Sällskapet D. B. V., Gotlänningens boktryckeri, Visby 1920, s. 20.

2. Fridell Anter, K, Enberg, K: Utvändig Färgsättning, Byggforskningsrådet, Arlöv 1997, s. 111–112.
3. Geijer, M: Planera för färg – om färgplanering i teori och praktik, C-uppsats, Institutionen för
kulturvård, Göteborgs universitet , Göteborg 1990, s. 18.
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arbete som kräver särskild kompetens och sådan kanske inte alltid finns 
att tillgå i den egna personalstyrkan och kan därför bli kostsam. Samtidigt 
kanske frågan om färgsättning ofta faller mellan stolarna, då det inte alltid 
anses som något absolut nödvändigt. Jag vill mena att färgsättning borde 
betraktas med större respekt än så. Färgen och dess kulör är ett element i 
arkitekturen som vilket annat och borde behandlas därefter. Få andra element 
i arkitekturen kan ha en så omedelbar verkan på stadsrum och bebyggelse 
som färg. Att arbeta mot att uppnå en harmoniskt färgsatt stadsmiljö kräver 
långsiktig planering. Om bebyggelsen är äldre bör traditionen – den lokala 
färgsättningen – vara utgångspunkten för denna planering.4 Att känna till 
den lokala färgsättningen är då en förutsättning.   
 Visby innerstad består av en unik sammansättning byggnader från 
medeltiden och framåt, men inte ens i denna världsarvsutnämnda 
kulturstad har någon adekvat färgundersökning genomförts. Förvalt-
ningen av innerstadens bebyggelse är av naturliga skäl hårdare reglerad 
än i många andra städer och bebyggelseområden i landet. Förutom att 
280 av innerstadens byggnader skyddas som byggnadsminnen regleras 
förvaltningen genom förhöjd bygglovplikt för alla byggnader i innerstaden, 
vilken bland annat ställer krav på ansökan om bygglov vid omfärgning av 
byggnader (vilket gäller även omfärgning i samma kulör som tidigare).5 
Detta ger sällsynt goda förutsättningar för att bibehålla en såväl harmonisk 
som historiskt korrekt representation av stadsbilden. Men hur bevarar 
man en stadsbild som harmonierar med historien om den inte är helt och 
hållet känd?  
 Trots avsaknaden av vetenskapligt utförda undersökningar har inte sällan 
lokala antikvarier eller arkitekter en förhållandevis bestämd uppfattning om 
vilken färgsättning som dominerat området eller staden.6 Att ha en uppfattning 
om hur det en gång har sett ut är förstås naturligt för dem som länge arbetat 
inom ett så litet geografiskt avgränsat område som Visby innerstad. Men 
på vilket sätt präglar detta hur den historiska färgsättningen används och 
presenteras? Finns det risk för att det skapas en ny ”sanning” som kan vara 
en annan än hur den lokala färgsättningstraditionen faktiskt har sett ut? Hur 
väl stämmer den rådande bilden överens med en mer djuplodad, vetenskaplig 
undersökning? 
 Som tidigare nämnts har ingen tidsperiod i Visby stads historia tidigare 
varit föremål för en vetenskapligt grundad färgundersökning. För att avgränsa 
mig har jag valt att undersöka tidsperioden 1860 till 1930. I och med den 

4. Ibid 1990, s. 102.
5. Hallberg, M (red): Byggnadsordningen för Visby innerstad, Region Gotland, Visby 2010. 

6. Samtal med flertalet antikvarier och arkitekter om lokal färgsättning och om problematiken 
kring avsaknaden av vetenskapligt grundade undersökningar, samt lokala yrkespersoners bild av den 
lokala färgsättningen.   
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ökade produktion av lokal kalk i mitten av 1800-talet reveterades i stort sett 
all nyuppförd bebyggelse, men även en stor del av stadens äldre träbyggnader.7 
Många putsfasader från den tiden är idag i behov av restaurering. I många 
fall har detta redan genomförts, vilket ofta medfört totala omputsningar 
och renoveringar av byggnadens övriga exteriör, med stora förluster av 
källmaterial som följd. Visby är idag starkt präglat av den byggnadsverksamhet 
som försiggick tidsperioden 1860–1930, och dess färgsättning har därför en 
betydande effekt på stadsbilden. Det känns därför angeläget att undersökningen 
ägnas just denna tidsperiod.

7. www.gotland.se, sökord: fasader, hämtad 27-02-2013.
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Figur 1. Johan Kahl, 1891. Norra murgatan med blicken mot söder. Vyn var ett populärt motiv kring 
sekelskiftet för såväl målare som fotografer. Samtliga avbildningar visar den närmsta byggnaden i 
samma utseende som i Kahls målning: monokroma fönster och fönsterluckor mot en gul fasad. Bilden 
är även ett gott exempel på hur planken ofta färgsattes under tidsperioden, med ett svarttjärat portparti 
och ett något lägre rödmålat plank av stående brädor.      



SYFTE OCH MÅL
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att utreda hur färgsättningen sett ut för 
bostadshus i Visby innerstad mellan åren 1860 och 1930, samt att ta reda 
på hur färgerna använts vid färgsättning av olika byggnadstyper. Målet med 
uppsatsen är att resultaten ska skapa ett fundament för en bättre behandling 
av stadens färgsättning, och på så sätt fungera som ett led i arbetet med 
bevarandet av innerstadens karaktär och särart. För att lätt kunna skapa sig en 
uppfattning om hur färgsättningarna sett ut för de olika byggnadstyperna har 
illustrationer över olika kombinationer av kulörer och element tagits fram. 
Målet är att dessa i förlängningen även ska presenteras som schematiska, 
”konstnärliga” illustrationer, vilka ska syfta till att placera in kulörerna i sitt 
upplevelsemässiga och arkitektoniska sammanhang. Uppsatsen omfattar 
emellertid inte detta arbete, men skapar en grund för utarbetandet av 
detsamma. Förutom att användas som kunskaps- och inspirationskälla för 
färgsättning, är förhoppningen att uppsatsen ska kunna komma att användas 
som diskussionsunderlag vid dialog mellan exempelvis myndighet och 
fastighetsägare. 

FRÅGESTÄLLNINGAR
Följande huvudfråga samt underfrågor har varit vägledande för uppsatsarbetet:  
 
  Hur såg den generella färgsättningen ut för bostadshus i Visby innerstad  
        mellan åren 1860 och 1930? 
  
  – Hur skiljer sig färgsättningen mellan inner stadens olika byggnads-  
  typer?

  – Har det funnits särskilda ordningar för hur byggnadselement och 
     detaljer färgsatts hos de olika byggnadstyperna? 

  – På vilka sätt skiljer sig dagens färgsättningar från de dåvarande?

SYFTET MED KUNSKAPEN OM DEN LOKALA 
FÄRGSKALAN OCH VÄRDET AV ARKITEKTURENS YTOR

Varje plats har sin egen färgkaraktär, uppbyggd av de naturliga förutsättningar 
som material, form och ljus. Människan har sedan tagit denna plats i besittning, 
byggt civilisationer i form av samhällen och städer, vilka med material, form och 
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färg skapat en egen karaktär, en egen identitet. Trots nationella stilriktningar 
inom arkitektur och byggnadskonst har färgen genom århundraden behållit 
en egen karaktär, unik för staden eller platsen.8  
 De enhetliga och harmoniska färgskalor som många städer tidigare haft 
har brutits genom de oöverskådliga möjligheter som 1900-talets färgpalett 
erbjudit. Och kunskapen om platsens äldre färgskala har därmed delvis gått 
förlorad. Den harmoniska färghållning som kanske förut skapats av invånarna 
i ett samhälle, byggd på materialens begränsningar, har numera blivit en fråga 
för särskilt utbildade färgplanerare.9 

 Den italienska färgplaneraren och arkitekten Germano Tagliasacchi ställde 
frågan om en stad kan jämföras med en målning, där ett enda felaktigt penseldrag 
kan rubba balansen. Kanske är det en aningen drastisk jämförelse, men på 
sätt och vis inte helt främmande. Stadens ytor och färger är grundläggande 
element i dess själ och historia. Färgundersökningen förtydligar och skapar en 
förståelse för platsens eller stadens historiska färgkaraktär, och är därför en 
grundläggande del i det stadsförvaltande arbetet.10      
 Färgen och putsen är inte heller enbart en ombytlig drapering, utan en 
materialitet med ett uttryck som återspeglar den lokala byggnadstraditionen 
och tidens byggnadstekniska och arkitetoniska idé.11 Arkitekturens ytor lever 
dessutom både i kulturhistorisk och teknisk symbios med byggnadens stomme 
och de bör därför aldrig betraktas som skilda element, då bevarandet av det ena 
innebär skyddet av det andra.12 Putsen och dess färger är precis som fasadernas 
volymer, former och element omistliga delar av arkitekturen. De är inte bara 
bärare av autenticitet och estetisk harmoni, utan även en källa till information, 
essentiell för förståelsen av det byggda kulturarvet. Det byggnadsantikvariska 
arbetet handlar om att på olika sätt bevara och förvalta detta arv, inte minst 
om att bevara kunskapen om bebyggelsens historia. En förutsättning för detta 
är då helt enkelt att veta vad det är man egentligen bevarar. 
 Färgsättning regleras i Visby innerstad genom förhöjd bygglovplikt (se s. 45). 
Men vad är det egentligen man utgår ifrån? Och vart är man på väg? Samtidigt 
som stadens färggestaltning formas, saknas det alltså delvis instrument för att 
ta fram en historiskt underbyggd och arkitektoniskt sammanhållen strategi. 
Färgundersökningen är därför en del av det kunskapsfundament, som är 
förutsättningen för att bevara stadens eller platsens karaktär, särprägel och 
identitet. 

8.   Engelbrektson, E.: Färgprogrammet för Malmö med fasad och färgkaraktärer under olika tidsepoker 
(planschverk), Malmö stadsbyggnadskontor, Malmö 2000.
9.   Lenclos, J P: Colors of the World – The Geography of Color, WW Norton & Co, New York 2004, s. 34–57.
10. Lancaster, M: Colourscape, Academy Editions, Singapore 1996, s. 85.
11. Malinowski, E: Puts på gamla hus, (diss), Byggforskningsrådet, Stockholm 1992, s. 13. 
12. Bellanca, Calogero: Methodical Approach to the Restoration of Historic Architecture, Alinea editrice, 
Italy 2011, s. 47.
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AVGRÄNSNINGAR
Inledningsvis är det viktigt att klargöra att undersökningen inte har till syfte 
att fastställa färgsättningar hos enskilda byggnader (även om detta av naturliga 
skäl kommer att vara en stor del av uppsatsen). Det är staden, eller området, 
som är objektet. Fokus ligger på att samla in tillräckligt material för att kunna 
presentera ett vetenskapligt underbyggt färgschema för Visby innerstad. 
 Den geografiska avgränsningen är tydligt definierad av ringmuren. Valet av 
undersökningsområde har fallit sig av att jag sedan tidigare väl känner till
bebyggelsen och dess historia, vilket är en god förutsättning för att göra en 
adekvat övergripande inventering i syfte att finna lämpliga objekt.
 Undersökningens tidsmässiga avgränsning var ursprungligen satt till åren 
1830 till 1920, vilken var den tidsram som den okulära inventeringen grundades 
på. Resultaten från inventeringen visade dock på att byggnadsverksamheten 
varit ytterst begränsad 1830 till 1850, för att först kring 1860 ta fart på riktigt. 
Dessa byggnader torde dessutom ha genomgått fler ombyggnader än de 
något yngre objekten. Den tidsmässiga avgränsningen modifierades därför 
till att börja där 1800-talets byggnadsverksamhet hunnit ta fart och sluta där 
modernismen tar vid.   
 Frågor kring den lokala färgsättningen kan uppkomma vid olika situationer, från 
den enskilda fastighetsägarens grubblerier vid ommålning av sitt hus till över   grip-
ande planläggning vid stadsarkitektkontoret. En av uppsatsens huvudståndpunkter 
är att den lokala färgsättningen bör vara utgångspunkt för all färgplanering som 
inkluderar äldre bebyggelse. Uppsatsens ämne tangerar alltså ämnet färgplanering, 
och resultaten ska kunna ligga till grund för en sådan, eller åtminstone en del av 
sådan. Däremot är inte uppsatsens syfte att genomföra en färgplanering för Visby 
innerstad, även om det skulle kunna tyckas ligga nära till hands. 
 För att undersöka vilka pigment som användes samt styrka resultaten 
från fältundersökningen har ett urval av proverna från fältundersök n ingen 

6

analyserats i svepelektronmikroskop 
(SEM). Genom att beskjuta ett valt 
område eller punkt på ett objekt 
med en elektronstråle skapar elek-
tronmikroskopet en bild av objektets 
yta i en förstoring som kan variera 
mellan 20 och 200 000 gånger. De 
utskickade elektronerna interagerar 
med atomerna i provet och skickar 
tillbaka en signal, ur vilken det går 
att utläsa information om provets 
grundämnessammansättning. Av ut-
rymmesskäl behandlas inte SEM-

Figur 2. Två prover placerade i svepelektron-
mikroskopets vakuumkammare.  



analysens uppbyggnad och förutsättningar i denna uppsats.13 De bearbetade 
resultaten från SEM-analysen finns bifogade som bilaga till uppsatsen. 
Merparten är så kallade ”backscatter-elektronbilder”, vilka ger en kvantitativ 
kartering över de enskilda grundämnenas fördelning i färgsnittets yta, eller i 
en del av dess yta (så kallade ”mappings”). Ett mindre antal utgörs av grafer 
där särskilda punkter, exempelvis pigmentkorn, beskjutits.   
 En stor gren av färgforskningen ägnar sig åt de aspekter av färgsättning som 
rör ämnet färgperception. Trots att perceptionen är grundförutsättningen för 
allt som rör kulör och färgsättning har detta ämne inte behandlats, då det 
anses falla utanför problemområdets ramar. 
 Uppsatsen omfattar uteslutande byggnadsobjekt som från antikvariskt håll 
utpekats som kulturhistoriskt värdefulla. En grundläggande förutsättning för 
den färgarkeologiska undersökningen är att byggnadsobjekten fortfarande bär 
originalmaterial, vilket innebär att uppsatsen på så vis tangerar frågan om 
kulturhistorisk värdering. Invent eringen belyser också en problematik kring 
behandlingen av dokumentvärde som även diskuteras senare i uppsatsen. Detta 
är emellertid ett resultat som i sig inte är en del av uppsatsens frågeställning. 
Att behandla frågan om kulturhistorisk värdering på ett adekvat sätt skulle 
uppta en omotiverat stor del av uppsatsen. Detta ämne har därför lämnats till 
andra uppsatsskrivare, vars fokus helt och hållet riktas mot detta område. 

        
BEGREPPSDEFINITIONER
Begreppet färg kan i det svenska språket ha två betydelser: färg i betydelsen 
färgmaterial, eller i betydelsen kulör, det vill säga färgförnimmelse. I denna 
uppsats används begreppet i båda betydelserna, medan kulör enbart avser den 
färgförnimmelse som upplevs vid betraktandet av en färg. Färgmaterial avser 
den sammansättning av pigment, bindemedel och eventuella tillsatser som 
utgör en färg. Färgmaterial benämns i regel efter dess bindemedel (linoljefärg, 
kalkfärg etc.).
 Begreppet byggnadstypologi avser i uppsatsen en definierad grupp byggnader 
som hör samman genom sin funktion, storlek och stilmässiga gestalt. 
Färgtradition används för att beskriva det bruk av färger som varit gällande på 
en plats under en viss tidsperiod. Då en färgtradition har brukats efter ett visst 
mönster inom ett geografiskt definierat område uppstår det som i uppsatsen 
benämns som lokal färgsättning, vilket ger staden eller platsen dess färgkaraktär. 
Med begreppet färgsättning avses den komposition av kulörer som varit gällande 
för en byggnad under en och samma tidsperiod. Färgsnitt avser ett prov som 
uttagits ur ett av en byggnads element, i vilket byggnadens nuvarande och tidigare 
färglager redovisas (se avsnittet Den färgarkeologiska undersökningen på s. 20). 

13. För mer information om SEM hänvisas till www.ne.se, sökord: svepelektronmikroskop.
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 Kulturvärde kan i vid mening sägas spegla det värde människan tillskriver 
ett objekt eller en verksamhet vilka har haft – eller har – betydelse som 
representanter eller bärare av en individs eller ett folks kulturhistoria.14 
Värdet kan i stort sägas vara betingat antingen av ett upplevelse- eller ett 
dokumentvärde.15 Begreppet berör i denna uppsats främst de aspekter som kan 
härledas till måleriets och färgsättningens kulturhistoria.   

FORSKNINGSÖVERSIKT

Skandinavisk forskning
Det har under de senaste årtiondena väckts ett allt större intresse för historisk 
färgsättning och färgsättning i allmänhet. Arkitekturbundet måleri har 
alltmer kommit att bli en disciplin att räkna med.16 Inom det färgarkeologiska 
området har forskningen främst kretsat kring interiör färgsättning, och då i 
synnerhet hos ”unika objekt” (byggnadsminnen, kyrkor, slott m.fl.).17 Även 
viss forskning om exteriör färgsättning har gjorts, om än i betydligt mindre 
omfattning. Forskningen kring lokal färgsättning, där fokus lyfts från det 
enskilda objektet till staden eller området, är än tunnare. En av de tidigaste 
forskarna på området är den danska arkitekten Bente Lange som 1996 
disputerade på sin avhandling om Roms färger. Avhandlingen bygger delvis på 
en sammanställning av forskning från 1980-talet kring exteriör färgsättning 
under barocken. Genom att studera målningar från epoken reviderades den 
tidigare bilden av staden som kraftfullt ockragul, och visade istället fram 
barockens Rom som en ljust blågrå, pastellfärgad stad. Lange har även gjort den 
mer fältstudiebaserade undersökningen av Københavns farver som publicerades 
2004 (dock använde hon sig även här av ikonografiska källor). Undersökningen 
baseras på 50 byggnadsobjekt och syftar snarare till att lyfta fram exempel 
på historiska färgsättningar från olika epoker än att fastställa den generella 
färgsättningen för Köpenhamn. Undersökningarna omfattar i princip enbart 
fasadernas putsytor och behandlar i stort sett inte alls kulören hos element 
som fönster eller dörrar. Boken är i första hand skriven för att skapa en grund 
till bättre behandling av stadens färgsättning, och den tar upp såväl tekniska 
och praktiska som estetiska aspekter av ämnet. Bokens pedagogiska upplägg 
har inneburit att en hel del erfarenheter från arbetet med Köpenhamn har 
kunnat tillämpas vid arbetet med fältundersökningen till denna uppsats. 

14. Muñoz Viñas, Salvador: Contemporary Theory of Conservation, Butterworth-Heinemann Ltd, 
London 2005.
15. Unnerbäck, Axel: Kulturhistorisk värdering av bebyggesle, Riksantikvarieämbetets förlag, Uppsala 2003.
16. Bregnhøi, Line: Paint Research in Building Conservation, Archetype Publications, Italy 2006.
17. Kjellström, Richard: Exterior colours at rural dwellings in southern Sweden during the 19th century : to 
increase knowledge regarding local differentiations, Lunds universitet, Lund 2010, s. 17.
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 I Sverige har den här typen av forskning företrädesvis bedrivits av arkitekten 
Richard Kjellström som 2010 disputerade vid Lunds tekniska högskola (LTH) 
på sin avhandling Exterior colours at rural dwellings in southern Sweden during the 
19th century : to increase knowledge regarding local differentiations. Avhandlingen är 
den första i landet att genom samläsning av olika källor ge vetenskapliga belägg 
för fastställandet av generella färgsättningar. Metodiken för avhandlingen har 
haft stor betydelse för arbetet med denna uppsats, då forskningsprojektet är ett 
av få som haft hela byggnaders fasader, inklusive dörrar och fönster med mera, 
som undersökningsobjekt, och samtidigt syftat till att undersöka färgsättning 
i generell bemärkelse. Till skillnad från föreliggande uppsats fokuserar av-
handlingen på landsbygdens bostäder, vilket ger annorlunda förutsättningar 
avseende källmaterial. Kjellströms forskning visar också på att det finns ett brett 
folkligt intresse för att öka kunskapen om den lokala färgsättningens historia.   
 Arkitekt och docent Karin Fridell Anter, verksam vid Kungliga tekniska 
högskolan (KTH), har de senaste decennierna svarat för utgivningen av flertalet 
forskningspublikationer i ämnet färg och färgsättning. 1989 gav Fridell Anter 
tillsammans med arkitekten Henrik Wannfors ut boken Så målade man, som 
skildrar den svenska färgsättningens och måleriets kulturhistoria. Fokus riktas 
mot interiört måleri, även om exteriör färgsättning behandlas övergripande. 
Utvändig färgsättning (1997) behandlar olika praktiska och teoretiska aspekter 
av ämnet utvändig färgsättning. Författarna Karin Fridell Anter och Kristina 
Enberg går igenom förutsättningarna för färgsättning i Sverige: färghistoria, 
skillnader mellan traditionella och syntetiska pigment, kulörsystemet Natural 
Colour System (NCS), färgernas inverkan på varandra, ljusets och materialens 
betydelse och så vidare. Verket har varit av betydelse för förståelsen av 
färgsättningens praktik, och hur lokala och traditionella färger och kulörskalor 
använts av praktiserande specialister i Sverige under de senaste årtiondena.     
 Eftersom upplevelsen av färg – kulör – är starkt förenad med det färgmaterial 
och den teknik som använts vid applicering, har även viss litteratur i dessa 
ämnen varit aktuell. Åke Svedmyrs licentiatavhandling, Den målade fasadytans 
materialitet – studier om sambandet mellan färgmaterialets sammansättning och 
fasadytans utseende som nymålad och åldrad (2002), ger värdefull kunskap om 
upplevelsen av olika färgmaterial. Studien underbygger användandet av 
traditionella färgmaterial från estetisk och materialteknisk synpunkt, vilket är 
en av förutsättningarna för färgsättningen av Visby innerstad.  
 I Mia Geijers kandidatuppsats Planera för färg – om färgplanering i teori och 
praktik (1990), jämförs metodiken för hur institutionerna Centro Storrico i 
Rom och Stockholms stadsbyggnadskontor arbetar med färgsättning i praktik 
och teori. Jämförelsen ligger också till grund för en egen metodik tänkt att 
fungera vid färgplanering i svenska städer, vilken också prövas genom att den 
appliceras på en gatusträckning i Karlskrona. Uppsatsen syftar främst till att 
fördjupa kunskaperna om hur färgsättning kan ses i ett mer övergripande 
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sammanhang, från enheter (stadsrum) till gatusträckningar och hela städer. 
Metodiken utgår från den lokala färgkaraktären, men omfattar inte frågan om 
hur denna fastställs i tid och rum. 
 I början av 1970-talet skedde i Stockholm en omfattande restaurering av 
byggnader från sent 1800-tal. På initiativ av Stadsmuseet initierades ett projekt som 
ledde fram till Sidsel Brobergs och Catherine Paues examensarbete i arkitektur, 
Färgsättning av Putsfasader i Stockholm 1880-1930 (1973). Arbetets huvudinnehåll 
består i en genomgång av färgsättningen för flerbostadshus på Stockholms malmar, 
decennium för decennium. För varje decennium presenteras även ett färgschema 
över ett för tiden representativt kvarters fasader. Metoden bygger på iakttagelser 
av bevarade färgsättningar i fält. Uppsatsen är, som titeln avslöjar, inriktad på de 
putsade fasadelementen, och omfattar inte element som fönster och dörrar. 
 Gamle trehus, av Tore Drange, Hans Olaf Aanensen och Jon Brænne, 
får snarast benämnas som ett standardverk när det kommer till vården av 
äldre trähusbebyggelse. Bokens drygt 120 sidor långa avsnitt om måleri och 
färgsättning omfattar en grundlig genomgång av Norges exteriöra och in-
teriöra färgsättningshistoria, samt tekniska råd och tips från författarnas långa 
erfarenhet av färgundersökningar i Norge. 
 Ett fåtal undersökningar av generell färgsättning i Svenska städer har 
genomförts. Arkitekten Elvy Engelbrektsson, länge verksam som färgkonsulent 
på Stockholms stadsbyggnadskontor, har utarbetat planschverk för städerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Planschverken beskriver städernas ”färg-
karaktärer” under olika epoker genom att illustrera fasadlängor över olika 
gatusträckningar i städerna.   
 I samband med utarbetandet av bevaringsplan för den centrala trästaden i 
gamla Sigtuna genomförde arkitekten Peter von Knorring en färgundersökning 
av stadskärnans panelarkitektur, 1850–1920. Resultaten låg sedan till grund 
för riktlinjeplaneringen av färgsättningen i området. Undersökningen pre-
senterades som en utställning på Sigtuna museum 1986 men publicerades 
också som en artikel i tidskriften Byggnadskultur (1/1986). Trots likheter med 
föreliggande uppsats har den i detta sammanhang haft begränsad betydelse, dels 
för att projektet hade andra omständigheter och dels för att undersökningen 
inte publicerats i någon mer omfattande form än ovan nämnda.
 En annan undersökning som haft viss betydelse för uppsatsen är Karin 
Fridell Anters och Åke Svedmyrs Färgprogram för Skeppsholmen i Stockholm. I 
en artikel i Byggnadskultur (3/1997) beskriver författarna sitt arbete. Särskilt 
de resonemang som förs av författarna kring alternativa förhållningssätt till 
färgundersökningens resultat, har varit av intresse för uppsatsen.
 Hantverkets bok – måleri (1934) är ett standardverk som haft stor betydelse 
för förståelsen av äldre måleritekniker. Verket behandlar olika aspekter av 
färg och måleri som uppkommer vid arbete som hantverkare, arkitekt eller 
liknande. I den här uppsatsen har den främst använts som hjälp vid frågor som 
rört pigment och pigmentanalyser.
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Internationell forskning
Den förmodligen internationellt mest kända färgforskaren är den franska arki-
tekten Jean-Philippe Lenclos. Han utforskade sambandet mellan geografin 
och det kulturella färgbruket. Lenclos metod har varit att utforska olika 
platsers färger vid en given tidpunkt (det vill säga vid samma tidpunkt som 
undersökningen utförs), för att sedan framställa ett destillat av schematiska 
färgkartor och fasadscheman. I den här uppsatsen är, till skillnad från Lenclos 
projekt, tidpunkten satt till en förgången tidsrymd, vilket kräver helt andra 
undersökningsmetoder. Exempel på verk av Lenclos är Les couleurs de la France: 
Maisons et paysages (1982) och Colors of the world – a geography of color (2004).
 De italienska arkitekterna Germano Tagliasacchi and Riccardo Zanetta 
genomförde mellan 1978 och 1985 en mycket omfattande vetenskapligt grundad 
färgundersökning av staden Turin åren 1800 till 1850. Undersökningen gjordes 
hus för hus, gata för gata, och baserades i första hand på de mycket detaljerade 
arkivhandlingar som fanns bevarande från tidsperioden. Resultatet blev en 
uppsättning färgscheman som kom att få stor uppmärksamhet, och som – trots 
att de till en början inte togs upp i den lokala byggnadsordningen – fick ett stort 
genomslag i praktiken. Liksom vid Langes undersökning av Rom reviderades 
delvis bilden av staden som ”Turingul” till en färgkaraktär av ockragult och 
blågrå kimrök. Författarna har sedermera utarbetat färgplaneringsstrategier 
för flera andra  italienska städer eller stadsdelar. Deras verk Il Colore di Torino 
(1985) har emellertid inte översatts, vilket även gäller senare arbeten. Det 
finns även andra italienska färgforskare vars gärning varit av betydelse för den 
internationella forskningen. Deras verk har emellertid inte studerats då det 
språkliga hindret fick anses orimligt att övervinna enbart för skrivandet av 
denna uppsats.  
 Den amerikanske arkitekten Michael Lancaster har författat ett antal böcker 
i ämnet färg och färgsättning med arkitektonisk ingång till ämnet. Den bok 
som haft betydelse för den här uppsatsen bär titeln Colourscape (1996) (ett 
ord som författaren själv säger sig ligga bakom) och behandlar olika aspekter 
av stadens färgsättning, med färgplanering som huvudsakligt tema. Liksom 
Lenclos vidhåller Lancaster att den lokala färgtraditionen är grunden för 
färgplaneringen.
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II. Metod, material och källkritik

Inledningsvis är det viktigt att understryka skillnaderna mellan att undersöka 
en enskild byggnads historiska färgsättning och att undersöka den historiska 
färgsättningen hos en bebyggelse. 
 Alla som har genomfört en färgarkeologisk undersökning vet hur tids  ödande 
ett sådant arbete kan vara. Att skrapa färgtrappor, göra färgsnittsprover och 
analysera resultaten av dessa är ett arbete som kan fördjupas närmast i  oänd-
lighet. Inte sällan riktar forskningsinsatser inom kulturvård all sin uppmärk-
samhet mot ett enskilt objekt eller ett enskilt element i ett byggnadsobjekt.18 
Att undersöka den generella färgsättningen kräver emellertid inte en så 
pass djupgående analys av särskilda objekt. Det handlar istället om att lyfta 
fokus från det enskilda objektet för att betrakta bebyggelsen (staden eller 
stadsdelen) som ett objekt, i vilket olika fenomen (traditioner) kan observeras. 
Insamlingsarbetet kan på så vis snarare ses som en statistisk undersökning 
som ska ge en överblick av den lokala bebyggelsens färgkaraktär än som en 
beskrivning av enskilda byggnaders färgsättning. Uppsatsens metod bygger 
dock till stor del på att utvalda byggnader lyfts fram i syfte att illustrera 
färgsättningen hos större grupper av byggnader. 
 Byggnader från tidsperioden som har alla fasadelement bevarade är idag 
tämligen sällsynta. Trots detta har det, genom att dra slutsatser från analyser 
av olika element från en uppsättning byggnader som hör samman typologiskt, 
varit möjligt att rekonstruera den historiska färgsättningen. De kombinationer av 
kulörer hos olika byggnadsobjekt som illustreras i fältstudierna bygger emellertid 
i första hand på färgsättningar som kunnat observeras på ett och samma objekt.
 För att kunna studera skillnader och likheter mellan färgsättningar hos 
olika byggnadstyper har det varit nödvändigt att tydligt definiera dessa 
typologier. Genom att studera innerstadens bebyggelse har det varit möjligt 
att identifiera tre lämpliga indelningar av bebyggelsen: mindre enfamiljshus, 
större enfamiljshus och flerfamiljshus.        
 Den primära källan för bebyggelsens äldre färgsättning har förstås varit 
byggnaderna själva. De analyser och slutsatser som dragits kring de olika 
byggnadstypernas färgsättningar baseras alltså i första hand på resultaten från 
den färgarkeologiska undersökningen. De metoder som använts är främst 
färgsnitt och skrapprover. Övriga källor har i första hand använts för att styrka 
och illustrera de resultat som framkommit genom fältstudierna (se kapitel 3). 
De metoder som har använts är främst färgsnitt och observationer gjorda i fält 
samt ikonografiskt material i form av målningar, ritningar och fotografier.    

18. Exempelvis Nina Setterbergs kandidatuppsats: Svårigheter vid färgundersökning av arkitekturbundet 
måleri Fallstudie: färgundersökning av en lågerhuggen gördellist i södra valvet på Stockholms slott, Institutionen 
för kulturvård, Göteborgs universitet 2010.  
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 Ett urval färgsnitt baserat på de vanligast förekommande kulörerna för 
olika byggnadselement har sedan analyserats i svepelektronmikroskop för att 
klargöra vilka typer av pigment som använts. Färgsnitt och annan provtagning 
är gjorda i enlighet med Svensk Standard för provtagning från kulturobjekt (SS-EN 
16085:2012) (se s. 21).
 

MUNTLIGA KÄLLOR
De muntliga källorna har främst fungerat som vägledning i arbetet och för 
att finna andra källor. Informanterna kan delas in i två grupper: dels privata 
fastighetsägare och dels sakkunniga inom ämnena byggnadsvård och arkitektur 
eller Gotlands och Visbys historia. De förstnämnda har i många fall kunnat bidra 
med information som troligen skulle vara omöjlig, eller åtminstone mycket 
svår, att få tillgång till på annat sätt. Till exempel kan de visa sig ha sparat 
material, som exempelvis fönsterbågar från ett fönsterbyte eller putsprover 
funna vid en ombyggnad. De kan också komma med värdefull information 
om byggnadens historia, vilken kan konfirmera iakttagelser som gjorts i den 
övergripande inventeringen. Detsamma gäller om de själva äger ikonografiskt 
material som visar hur huset sett ut i äldre tid. Fastighetsägare kan också ofta 
berätta om husets mer nutida historia och ingrepp som de själva ansvarat för, 
samt bakgrunden till dagens färgsättning. Den här typen av samtal har varit 
informella och kommer hädanefter benämnas personlig kommunikation (efter 
Backman 2006). Den senare gruppen består av lokala antikvarier, arkitekter, 
historiker eller andra med särskild kunskap som kan härledas till stadens 
färgsättning. Somliga av samtalen har skett som intervjuer medan andra varit 
mer informella. Genom att samtala om innerstadens kulörer och färgsättningar 
med företrädare för olika institutioner har det varit möjligt att få en överblick 
över hur innerstadens färgsättning regleras i praktik och teori.   

ARKIVKÄLLOR
De arkiv som använts är Fornsalens arkiv, Regionarkivet på Gotland och 
Almedalsbibliotekets arkiv, samtliga belägna i Visby.
 De ökade kraven på antikvarisk medverkan vid restaurering eller ombyggnad 
har under senare tid resulterat i en stor mängd antikvariska rapporter. Många 
byggnader i innerstaden har, som tidigare nämnts, genomgått förhållandevis 
omfattande fasadrestaureringar, där det i flera fall har varit fråga om att knacka 
ner befintlig orginalputs. Rapporterna från dessa restaureringar innehåller i 
många fall en redovisning av de färglager som återfunnits. I bästa fall finns inte 
färgskikten bara återgivna i text utan även i bild (färgfotografi). Det faktum att 
de kortfattade analyserna och redovisningarna av fynden gjorts av antikvarier 
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ökar dess tillförlitlighet, även om den här typen av andrahandskällor förstås 
är mindre tillförlitliga än egna observationer och analyser, och de har därför 
använts kritiskt. 
 Arkiven kan även hålla viktig information om byggnadernas historia, vilket 
hjälpt till att vidimera dateringar som gjorts i fält. Även äldre fotografier av 
byggnaderna har kunnat användas i samma syfte. 
 En annars god källa till äldre färgsättningar är äldre brandförsäkringar.19 
Trots att Visby innerstad inte var skonad från bränder var ytterst få byggnader 
brandförsäkrade, varför denna typ av källa inte kunnat användas i detta 
sammanhang.20

      

LITTERATURSTUDIER
Den här typen av studier har använts för att inhämta kunskap om innerstadens 
bebyggelse och om enskilda byggnaders historia. Den primära källan har 
i detta fall varit bebyggelseinventeringen från 2002,21 i vilken samtliga av 
innerstadens byggnader och dess historia beskrivs kortfattat. Genom att studera 
Bebyggelseinventeringen har det även varit möjligt att få en helhetsbild över 
bebyggelseskicket i innerstaden under tidsperioden. Även byggnadsordningen 
från 2010 har varit ett användbart verktyg vid den övergripande inventeringen. 
Ett äldre verk som haft viss betydelse för förståelsen av bebyggelseutvecklingen 
i innerstaden är Karl Berlins Huru skall man bygga i Visby? (1920), ur vilken 
citatet i uppsatsens inledning hämtats. Berlin skriver tämligen lite om 
stadens färger och färgsättning, men gör en analys av innerstadens kvaliteter 
och brister, vilken ger en intressant inblick i Visbys bebyggelseutveckling. 
Litteraturstudier har också använts för att undersöka vilken roll den lokala 
färgsättningen spelar i arbetet med färgplanering för en stad eller en plats (se 
forskningsöversikt på s. 8) för att ge en bakgrund för det exteriöra måleriets 
material under tidsperioden.

OKULÄR FÄLTINVENTERING
Fältstudiernas första etapp utgörs av den okulära inventeringen, där 
byggnadsobjekt som vid okulär analys syntes vara lämpliga för vidare studier 
identifierades. Detta skedde genom att byggnader markerades och numrerades 
på en karta, där de olika numren tillfogades en kort motivering, samt övriga 
noteringar om särskilda förhållanden. Kriterierna för att en byggnad skulle 

19. Aanensen, Hans Olaf, Brænne, Jon & Drange, Tore: Gamle Trehus – historikk, reperasjon, vedlike-
hold, Gyldendal Norsk Förlag, 07 Gruppen AS 2011, s. 439.

20. www.dbw1814.se/valdemar_falck Falck, W: En stad med olikt folk och en doft av medeltiden, 2004 
21. Hansson, Joakim (red): Visby innerstad – en bebyggelseinventering (del 1 & 2), Länsmuseet på Got-
land, Västervik 2002. 
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markeras var först och främst att den genom sin arkitektoniska eller stilmässiga 
utformning kunde förväntas härröra från undersökningsperioden. Detta 
innebär inte nödvändigtvis att byggnaden uppförts under den avgränsade 
tidsperioden. Eftersom Visby har varit en bebyggd boplats i över tusen år 
innehåller en stor mängd objekt delar av äldre byggnader och är av denna 
anledning de facto äldre än vad dess arkitektoniska eller stilmässiga exteriör 
ger sken av. Kriteriet har därför istället varit att byggnaden fått sin karaktär 
någon gång under tidsperioden.
 Det andra kriteriet var att byggnadens element kunde antas hörröra från 
tiden då byggnaden fick sin nuvarande karaktär. Ju fler ursprungliga element 
som identifierades på ett objekt, desto högre prioritering fick detsamma för 
vidare analyser. Arbetet med att datera byggnader och dess element förutsätter 
kunskaper som gör den här typen av studier särskilt lämpade för det antikvariska 
fältet. Att bedöma huruvida exempelvis ett fönster är ursprungligt eller inte 
kräver en samläsning av en rad olika faktorer som tillsammans ger ett mer 
eller mindre tillförlitligt svar. Tecken som tyder på detta kan exempelvis vara 
typen eller formen på fönstrens detaljer så som beslagning eller hörnjärn. 
Andra tecken kan vara att tappningar i hörn sammanfogats med träplugg, spår 
av handverktyg eller dylikt. Även val av material och dimensioner på virket i 
exempelvis fönsterbågar kan vara till hjälp vid datering. 
 Dörrar har i denna inventering ofta kunnat vidimeras genom att somliga 
dörrtyper, med särskilda former eller stilmässiga signalement, kunnat dateras 
genom skriftliga källor. Liksom vid fönsterdatering kan patina, slitage, antal 
färglager och så vidare indikera en viss ålder. För puts är det i många fall möjligt 
att okulärt studera påslagsteknik, sammansättning, spår av kalkklumpar eller 
antalet lager kalk för att ungefärligt tidsbestämma materialet. 
 Under arbetet med inventeringen har samtliga objekt även studerats genom 
mer eller mindre omfattande litteratur- eller arkivstudier. I många fall har 
det på så vis varit möjligt att styrka de bedömningar som gjorts i fält. Visby 
innerstad dokumenterades även förhållandevis väl fotografiskt redan under 
andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet. Valdemar Falcks bok 
”Visby förr i tiden” innehåller cirka 1000 kommenterade fotografier, som i 
vissa fall kunnat konfirmera byggnadernas exteriörer. Detsamma gäller även 
för äldre fotografier som funnits i fastighetsägarnas ägo eller i Fornsalens arkiv. 

KÄLLKRITIK
Att arbeta med den här typen av färgundersökningar innebär en hel del risker 
ifråga om källmaterialets tillförlitlighet. Hur är det möjligt att veta att exempelvis 
dörren som undersöks verkligen är ursprunglig? Och hur kan jag vara säker 
på att just det ställe där jag tar mitt färgprov fortfarande bär det ursprungliga 
färgsättningsmaterialet? Om jag analyserar en målning där färgsättningen hos 
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en byggnad representerats på ett visst vis, hur kan jag vara säker på att konstnären 
säkert har valt att återge byggnaden sanningsenligt? Finns det skäl att misstänka 
skillnader mellan verkligheten och avbildningen? Kan färgerna till exempel 
förändrats över tid? Är mitt färgseende ens lämpat för den här typen av studier?22

 De enskilda källorna och metodernas riktighet bygger också mycket på 
kunskaper om det tekniska utförandet vid provtagning, preparering av prover, 
analysering eller tolkning, men också till stor del på rent bebyggelsehistoriska 
eller byggnadsteknikhistoriska kunskaper. Både den färgarkeologiska under-
sökningen och de ikonografiska källorna kräver särskilt omfattande källkritik, 
varför denna får behandlas separat efter de aktuella avsnitten. 

IKONOGRAFISKT MATERIAL
En vanlig metod för att undersöka hur färgsättning sett ut i äldre tid är 
att använda olika typer av ikonografiskt material.23 I Skandinavien har den 
främst belysts av Lange (se forskningsöversikt) som genom att studera äldre 
målningar reviderade bilden av stadens Roms färgsättning. Även i hennes 
senare undersökning av Köpenhamns färger användes denna metod, men då 
i kombination med fältstudier. Bilderna utgörs i båda fallen av olika typer av 
målningar, så kallade ”stadsprospekt”, som visar stadens gator och torg.
 I sitt arbete om lokal färgsättning hos gårdar i södra Sverige använde sig 
Kjellström främst av ikonografiskt material i form av gåramålningar eller 
salsmålningar, vilka avbildade gårdarna under äldre tid (se forskningsöversikt). 
Även äldre fotografier användes som källmaterial. Kjellström utvecklade en 
metod för att genom samläsning av olika källmaterial – dels ikonografiskt 
material och dels fältundersökningar – vetenskapligt belägga byggnaders äldre 
färgsättningar. I den här uppsatsen utgörs det ikonografiska materialet av tre 
olika typer av avbildningar: målningar, fotografier och kolorerade ritningar. 
Nedan diskuteras deras tillämpning som källmaterial i denna uppsats.  

Målningar
Den rika mängden visbymotiv från tidsperioden ger goda förutsättningar 
för att studera hur stadens och gaturummens färgkaraktär har sett ut som 
en helhet. I regel återges fasadytornas, gesimsernas och omfattningarnas 
färgsättning väl, medan byggnadsdetaljer som dörrar och fönster är mer 
otydliga (med undantag av de hus som har fönsterluckor). Frågan om deras 
färgsättning besvaras därför bäst genom fältstudier. 

22. För att eliminera denna risk har jag testat mitt färgseende. Resultatet visar på en normal av-
vikelse, vilket är positivt då jag ämnar resonera kring kulörer med andra människor.  
23. Kjellström, Richard: Exteriör förgsättning på bostadsbebyggelse under 1800-talet: fyra områden i södra 
Sverige, (lic.), Lunds tekniska högskola, Lund 2004, s. 27. 
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 Merparten av målningarna utgörs av akvareller, men även oljor förekommer. 
Konstverken återfinns dels i offentliga gotlandicasamlingar (Fornsalens arkiv 
och Konstmuseet i Visby) och dels hos privata samlare på Gotland. Det har även 
varit möjligt att via auktionskataloger finna fotografier av konstverk med 
visbymotiv som auktionerats ut de senaste åren. De större auktionsfirmorna 
har ofta haft professionella fotografer, vilket gör att kvaliteten på fotografierna 
i regel är god (även om dessa källor naturligtvis är mindre pålitliga än de 
konstverk som kan observeras i verkligheten).  

Äldre fotografier
Svartvita fotografier kan ofta ge värdefull information om äldre byggnaders 
fasader och utsmyckningar. Fotografier har på så vis kunnat användas för att 
vidimera iakttagelser som har gjorts i fält eller i annat ikonografiskt material. 
Fram till cirka 1905 var alla svartvita fotografier baserade på så kallad 
ortokromatisk film, vilken inte skiljer mellan blå, röda och gröna färger. Därefter 
infördes den pankromatiska filmen, vilken inte heller skiljer färger tillräckligt 
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Figur 3. Johan Kahl, 1898. S:ta Gertrud, mot norr, samt ett fotografi (beskuret) från ungefär samma 
tid, vilket stödjer målningens polykroma fasadavbildning. Huset till vänster är ett exempel på hur 
färgerna kunde användas. De röda fönsterluckorna kontrasterar de ljusare fönstren och den gula 
fasaden. Dörren hör till de enklare paneldörrarna som var vanliga under tidsperioden (Hallberg, 
2010, s. 49). I målningen framgår att dörrbladet är brunt medan karmen är svart och dörrluckan likt 
fönsterluckorna varit röd. Dessa av kameran utsuddade kulörskillnader visar samtidigt på de svartvita 
fotografiernas bristande återgivning av somliga kulörer.   



väl för att fotografierna för sig ska kunna användas som säkra källor för äldre 
färgsättningar.24

 Trots sina brister i ”färgåtergivning” kan äldre fotografier användas för 
att upplysa om hur olika element färgsatts, om exempelvis fönsterkarm och 
fönsterbågen haft samma kulör, eller om dörrar varit poly- eller monokroma.25 I 
bästa fall har det varit möjligt att finna fotografier av de byggnader som undersökts 
i fältstudien. Trots att Visby är fotografiskt väldokumenterat under tidsperioden 
har källmaterialet enbart kunnat användas i begränsad omfattning. Orsaken är 
att de flesta fotografier är tagna med kameran riktad ner i en gatusträckning, 
och att enbart de närmaste husen därför syns tydligt nog. 

Originalritningar
Redan under tidigt 1800-tal började arkitekter kolorera ritningar för att visa 
hur de ansåg att byggnaderna skulle färgsättas, vilket ofta gör dem till en god 
källa för hur byggnaders äldre färgsättningar har sett ut.26 De ritningar som 
återfunnits under arbetet med den här uppsatsen har företrädesvis varit från 
tiden kring sekelskiftet 1900. Samtliga koloreringar har varit utförda i akvarell.  

Det ikonografiska materialets källkritik
Den grundläggande felkällan när det kommer till det ikonografiska materialet 
är förstås det mänskliga kynnet. Har målaren på något sätt valt att förändra 
verkligheten? Har fotografen redigerat bilderna? Vad var det egentligen de 
valde att avbilda? Hur har valet av motiv påverkat eftervärldens bild av Visby?
 Beträffande ritningarnas tillförlitlighet finns förstås risken att byggnaderna 
inte blev uppförda helt och hållet efter arkitekternas intentioner. Samtidigt 
visar de alla gånger på hur dessa såg på frågan om stadens färgsättning under 
tidsperioden.  
 Den mest komplexa ikonografiska källan har inte helt oväntat i detta 
sammanhang varit de konstnärliga avbildningarna. Som tidigare nämnts 
var Gotland och Visby vanliga resmål för dåtidens konstnärer. Många var 
impressionister i jakt efter det ”gotländska ljuset”, andra gjorde modernistiska 
synteser av staden i form av konglomerat av murgröna, ruiner och trappgavlar. 
Merparten avbildningar har därför av olika anledningar kommit att strykas 
som källor under arbetet med att finna lämpligt ikonografiskt material.
 Samtidigt fanns det en gren målare som ägnade sig åt så kallat ”friluftsmåleri”. 
Deras syfte var inte (längre) att enbart komponera och arrangera vackra bilder 
i sina ateljéer utan att ”i intimare kontakt med natur, miljöer och situationer 
kunna mer helt reservationslöst överföra det direkt sedda och spontant 

24. Aanensen, Brænne & Drange 2011, s. 439.
25. Kjellström 2004, s. 27.
26. Aanensen, Brænne & Drange 2011, s. 439. 
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upplevda på duken”.27 Det är alltså viktigt att försöka analysera i vilket syfte 
konstnären gjorde avbildningen. Är det fråga om ett beställningsarbete från en 
fastighetsägare är det rimligt att anta att byggnaden avbildats sanningsenligt. 
Möjligen att den framstår som en aning mer högrest eller framstående än i 
verkligheten, men färgåtergivningen torde knappast ändrats då byggnaden 
annars inte skulle framstå som densamma.28

 Generellt för alla slags avbildningar är hur materialet påverkats av sitt åld-
rande. Det är känt att många av de då nya pigment som kom ut på marknaden 
hade tvivelaktig hållbarhet och kunde förändras mycket över tid. Detta är 
särskilt angeläget då det kommer till akvareller, som i detta fall utgör merparten 
av det ikonografiska materialet, eftersom de tunna färglagren är känsligare 
än de tjockare oljefärgerna.29 För att få en inblick i materialets eventuella 
färgförändringar kan de delar av motiven som har en mer eller mindre ”fast” 
kulör studeras (är gräset till exempel brunt och himmeln grön kan man anta 
att något inte står rätt till). 30 Därtill kommer risken att målningen tvättats – 
eller inte tvättats! Har bindemedlet  (oljan) gulnat, eller har en åldrad fernissa 
mattat av målningen? 
 Ju mer kunskap som finns om det enskilda verket desto säkrare är källan. 
Det är dock vanskligt att säga något mer precist om kulörerna än att de 
exempelvis är gula eller gröna. I Bente Langes undersökning av Köpenhamns 
färger kunde hon genom avstämning med resultaten från den färgarkeologiska 
undersökningen konstatera att fasadernas kulörer i regel stämde förhållandevis 
väl, medan fönstrens och dörrarnas kulörer var mer godtyckliga.31 Det är 
dock skillnad på de motiv som Lange använde och de som använts i den här 
uppsatsen i fråga om avstånd. Motiven från Visby är i regel avsevärt närmare 
konstnären än de från Köpenhamn. De flesta målningar ger sannolikt i regel en 
god bild av de byggnader som är i förgrunden, medan byggnader i bakgrunden 
kan ha samstämts för att skapa balans i bilden.32 
 Den konstnär som haft störst betydelse för uppsatsens ikonografiska 
material är den Johan Kahl. 1934 skrev dåvarande riksantikvarien Sigurd 
Curman följande om Kahl och hans verk: ”En intressant men nu föga känd 
konstnär, vars arbeten förena ej obetydliga artistiska förtjänster med den 
kunnige och iakttagande arkitekturmålarens och många av hans tavlor äga ett 
stadshistoriskt och byggnadshistoriskt dokumentvärde”.33 

27. Söderberg, B: Konst på Gotland 1800-1920, Gotlandskonst, Visby 1978, s. 13.

28. Lange, Bente: Københavns farver, Kunstakademiets Forlag, København 1996, s. 130.
29. Ingolf Nyrén, Ole: Målningar ändrar färg, Raster förlag, Riga 2009, s. 125–127. 
30. Ibid 2009, s. 57–99.

31. Lange 1996, s. 130. 

32. Nodin, Eva, docent i konstvetenskap, Högskolan på Gotland. Personlig kommunikation, 2013-05-17. 
33. Bergdahl, V: Resa till det förgångna med Johan Kahl, Gotlandskonst AB, Barcelona 1969, opaginerad.
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SAMLÄSNING AV KÄLLOR
Eftersom det föreligger en rad olika fallgropar för varje enskild källa är det 
nödvändigt att finna flera källor som pekar på ett och samma resultat. Under 
optimala förhållanden skulle då samtliga appliceras på alla byggnadsobjekt och 
allihop peka på ett entydigt resultat. Detta har emellertid inte varit möjligt 
att tillämpa, främst beroende på byggnadernas karaktär. Trots att en stor 
mängd av objekten skyddas som byggnadsminnen, och därmed har utpekats 
som synnerligen märkliga av antikvarisk expertis, hör de till den mer allmänna 
bebyggelsen och inte till kategorin unika objekt (så som slott, herrgårdar 
eller andra liknande institutioner). Dokumentationen är därför i de flesta fall 
knapphändig. Eftersom de tre undersökta byggnadstyperna skiljer sig markant 
åt har det varit nödvändigt att analysera och samläsa olika källor för olika 
typologier. För de större flerfamiljshusen har exempelvis kolorerade ritningar 
kunnat användas och för de mindre enfamiljhusen har det ikonografiska 
materialet varit av betydelse för tolkningen. De svartvita fotografierna har 
kunnat användas för samtliga byggnadstyper. 

DEN FÄRGARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGEN
I detta avsnitt beskrivs de praktiska metoder som används vid färgarkeologiska 
undersökningar, vilket varit uppsatsens primära källa för att utreda hur 
färgsättningen sett ut under den valda tidsperioden. Den färgarkeologiska 
undersökningen har i detta fall indelats två etapper, där den första i stort sett 
enbart omfattat färgsnitt. Genom att analysera färgsnitten okulärt i mikroskop 
har ett mindre antal representativa objekt identifierats. Etapp två omfattar 
friläggning av färgskikt, samt inmätning av kulörer enligt natural colour system 
(NCS).34 Optimalt vore förstås att tillämpa både färgsnitt och friläggning för 
alla prover. Detta har emellertid inte genomförts, dels för att det kräver ett 
förhållandevis stort ingrepp i det undersökta byggnadselementet, vilket skulle 
kräva Länsstyrelsens medgivande i varje enskilt fall, dels för att det i sig är ett 
mycket tidskrävande arbete.35 Metoden har dessutom ansetts vara fullt tillräcklig 
för att på ett adekvat sätt besvara uppsatsens frågeställning, vilket uppfyller den 
svenska standardens krav på minsta möjliga åverkan (se nästa sida). 

34. För beskrivning av NCS-systemet rekommenderas Anders Hårds och Åke Svedmyrs: Färgantologi. 
Bok 1, Färgsystemet NCS – Tanke, tillkomst, tillämpning, Byggforskningsrådet, 1995.
35. Cirka hälften av de undersökta byggnaderna skyddas som byggnadsminne enligt Lag (1988:950) 
om kulturminnen m.m., vilket kräver särskilt tillstånd vid ingrepp. Färgsnittens omfattning har av Läns-
styrelsen ansetts så ringa att de, såvida de utförts i enlighet med den svenska standarden, inte krävt 
enskilt sökta tillstånd.
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Svensk standard för provtagning från kulturobjekt
Nedan ges en kort beskrivning av standardens huvuddrag. 
 Standarden tillhandahåller en normativ metodik med kriterier för prov-
tagning från kulturobjekt för vetenskapliga undersökningar. Kriterierna för 
provtagningen och dess syfte ska enligt standarden vara tydligt definierade 
innan provtagning påbörjas. Standarden föreskriver även att en plan för 
provtagningen ska finnas utarbetad för hur provtagningen ska genomföras, 
vilken ska återspegla undersökningens frågeställning. Provtagning ska ske i 
enlighet med de för objektet föreliggande lagar, samt dess ägares medgivande. 
Provens storlek ska inte överskrida behovet av analysmaterial, och provtagning 
ska ske så att minst synliga ställe, till den grad att det inte äventyrar provens 
kvalitet. Varje prov ska protokollföras och förses med för projektet nödvändig 
information (id-nummer, provtagningsmetod, datum, objektets skick m.m.). 
Provställen ska dokumenteras för att kunna lokaliseras i framtiden. Slutligen ska 
alla prov förpackas och förvaras på ett sätt som rekommenderats av sakkunnig 
expertis. 

Färgsnitt
Ett färgsnitt kan tas på olika sätt beroende på objekt, tillgången till verktyg 
och provmaterial. Oavsett provtagningsmetod är det av största vikt att 
samtliga färgskikt följer med, så att en korrekt kronologi över elementets 
målningshistoria erhålls. Själva provet kan tas antingen med en skalpell eller 
med ett särskilt färgsnittsverktyg. Oavsett vilket verktyg som används är 
det som regel viktigt att det medföljer en viss mängd av det underliggande 
materialet, vilket då bekräftar att inga av de inre lagren fallit bort. Det är 
också viktigt att inte ta ut ett större, eller fler, prov än nödvändigt. Samtidigt 
ska proven räcka till de olika analyser som projektet omfattar. Det är därför 
en god idé att ha en utarbetad plan för hur färgsnittsproverna ska tas redan 
innan arbetet sätter igång. I uppsatsens undersökning har som regel minst 
tre prover tagits på varje byggnadselement. Genom att jämföra dessa har det 
varit möjligt att säkerställa en korrekt genomförd provtagning där alla lager 
finns representerade. Mängden prov är också avhängigt objektets storlek och 
värde. I undersökningen har även fastighetsägarna i vissa fall satt ramarna för 
antalet prov de kan tänka sig att ge sitt medgivande till. En välfungerande 
metod för att öka chanserna för att dessa ska acceptera provtagning brukar 
vara att presentera exempelbilder på in greppens omfattning samt visa resultat 
från mikroskopering.
 Uttagning av färgsnitt i träelement som fönster och dörrar har i detta 
arbete gjorts med ett så kallat Lundqvistverktyg, vilket utvecklades för 
färgarkeologiska undersökningar av 1980-talet av den danske arkitekten 
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Søren Lundqvist och finmekanikern 
Jørgen Pettersen.36 Konstruktionen 
är inspirerad av ett dermatologiskt 
verktyg för provtagning i hud och 
fungerar som en kanyl, vilken sticks 
in i materialet och tar med sig en 
cylinder där färgskikten ligger 
ordnade efter den följd de applicerats 
på materialet. Längst in syns träet, 
vilket gör det lätt att avgöra vilket 
skikt som är det första. 
 Därefter har färgsnitten normalt sett 
överförts till en färgsnittshållare, för att 
sedan tryckas ut vid ingjutning i labbet. 
Ett problem som ofta uppkommer 
vid detta förfarande är att färgsnitten 
tenderar att falla sönder vid överföring 
mellan färgsnittshållare och gjutkopp. 
För att eliminera denna risk har därför 
färgsnitten tryckts ut och limmats 
ner direkt i gjutkopp i fält, utan 
mellanförvaring i färgsnittshållare.37 
Gjutkopparna har i detta fall varit 
utformade som en cylinder med lös-
tagbar botten mot vilken färgsnitten 
limmats. Vid limning är det viktigt att 
se till att färgsnittet hamnar parallellt med botten, för att provet sedan enkelt ska 
kunna slipas jämnt. Gjutkopparna har förvarats i ett tätt etui för att inte smuts 
eller liknande ska fastna i det ohärdade limmet ute i fält. 
 Provtagning i puts kan i de flesta fall utföras med hjälp av skalpell eller 
stämjärn. Liksom för prover tagna med lundqvistverktyget har även dessa 
limmats ner direkt i gjutkopp. På så vis kan man kontrollera att skikten inte 
faller samman innan de gjutits in.
 Man bör alltid vara noga med att verktyget rengörs mellan varje provtagning. 
Särskild uppmärksamhet bör vidtas om lundqvistverktyg används, då nyligen 
målade färgskikt lätt klibbar fast på stiftet i den inre kolvens ände. 

36. Lundqvistverktyget finns inte längre på marknaden. (Søren Lundqvist. Personlig kommunikation,  
2013-04-15). Framtagningen av ett nytt färgsnittsverktyg skulle därför vara högst välkommet. 
37. Det är fördelaktigt att använda ett lim som lämnar ett tidsfönster på åtminstone några minuter 
så att färgsnittets placering kan justeras. I denna undersökning användes Karlsons klister. 
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Figur 4. T.v. syns gjutkoppens två löstagbara 
botten och cylinder. T. h. lundqvistverktygets 
kolv och den skjutbara kolven, vars stiftförsedda 
spets används för att trycka ut färgsnittet. Längst 
ner syns en färgsnittsbehållare, något som inte 
användes i undersökningen.     



Ingjutning och slipning
Ingjutningen kan ske med olika metoder och 
med olika material men har i detta arbete 
gjorts med epoxi.38, 39 Innan ingjutning förses 
varje gjutkopp med en lapp där nödvändiga 
uppgifter finns med. Efter cirka 12 timmar 
är epoxilösningen genomhärdad och kan 
slipas. Slipning har i detta arbete skett med 
vattenfast silikonslippapper i olika gradering 
i turordningen 180, 320, 500, 800, 1200, 
2400. Vid slipning av färgsnittsprover tagna 
på trä har kranvatten använts som slipvätska. 
För slipning av putsprover har istället lack-
nafta används för att inte provmaterialet ska 
lösas upp. Optimalt vore att använda destillerat kranvatten och därefter en 
rad olika kemiska slipvätskor.40 Då projektet enbart avser fastställa provernas 
kulörer har det inte ansetts nödvändigt att införskaffa dessa. Om proverna 
i framtiden skulle användas för en undersökning av exempelvis bindemedel 
kvarstår möjligheten att slipa dem med andra slipvätskor. 

Friläggning av färgskikt
Det vanligaste sättet att ta reda på äldre färgsättningar är att göra så kallade 
färgtrappor (även kallat färgstegar). Metoden innebär att varje skikt friläggs 
i kronologisk ordning, lager för lager ända ner till träet. Varje skikt numreras 
genom att det äldsta skiktet ges nummer 1, och så vidare. Friläggningen utförs 
med hjälp av skalpell och kan antingen göras med eller utan lösningsmedel.41 
Färgtrappor gjorda med lösningsmedel blir i regel tydligare än om fri-
läggningen gjorts enbart med skalpell. Samtidigt utsätter man sig för en hel 
del ohälsosamma ångor genom den nära kontakten med lösningsmedel.  
 Framtagning av färgtrappor är ett tidskrävande arbete och kan i vissa fall 
innebära två till tre dagars hårt arbete. Ett alternativ är att alternera mellan 
att enbart använda skalpell och att använda lösningsmedel. Detta skyndar på 
arbetet men ökar samtidigt risken för att något lager missas.42 Som nämndes 
i avsnittets inledning är det fördelaktigt att kombinera friläggningen med 
färgsnitt, då det på så vis är lätt att kontrollera att alla lager kommit med.  

38. Hædersdal, Ebbe: Om att förstå ett hus – den dynamiska modellen, Lund 1999, s. 47. 
39. Struers EpoFix Resin, vilken blandats under omrörning i cirka 2 minuter med Struers Epofix 
Hardener enligt proportionerna 15:2. 
40. Hædersdal 1999, s. 47. 
41. Aanensen, Brænne & Drange 2011, s. 440–442. 
42. Hædersdal 1999, s. 45. 
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Figur 5. Exempel på ingjutet färg snitt 
med identifikationslapp. 
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Val av provställen
Till att börja med krävs en noggrann 
analys av det aktuella elementet för 
att kontrollera att det verkligen är 
ursprungligt (se s. 14). I regel är 
elementens övre partier mer väl-
bevarade, då dessa vanligtvis inte 
utsatts för samma mängder vatten 
som de nedre delarna. På putsfasader 
är partierna under utkragande 
element som omfattningar eller 
gesimser ofta bra ställen att ta prover 
på. Oavsett om provtagningen rör 
en putsfasad eller en fönsterbåge 
är dock en analys av hela elementet 
den springande punkten för valet 
av provställe. Likaså är det viktigt 
att ta flera oberoende prover för att 
kontrollera att provet inte är taget på 
ett reparerat parti.43

 Ofta är partierna runt gång- eller 
hörnjärn särskilt välbevarade. Det är 
 dock klokt att inte ta proverna alltför 
nära dessa, eftersom rostutfällningar 
annars lätt skulle kunna tolkas som en 
del av pigmentet och därmed leda till 
att felaktiga slutsatser dras. 

Dokumentation och arkivering av prover och information
För att varje provtagning ska kunna sägas vara utförd på vetenskaplig basis 
krävs noggrann dokumentation för samtliga färgsnitt. Varje färgsnitt ska 
protokollföras och förses med ett för projektet unikt id-nummer. För att 
protokollföringen inte ska bli för omständlig i fält bör den inte omfatta mer 
uppgifter än vad som är absolut nödvändigt. I den här undersökningen har 
följande uppgifter noterats: fastighetsbeteckning, datum, byggnadselement, 
metod/verktyg samt namn och telefonnummer för den som utfört 
provtagningen. Allt material kommer att arkiveras på ett och samma ställe för 
att finnas tillgängligt för framtida undersökningar av materialet.44    

43. Lange 1996, s. 126. 
44. Fornsalens arkiv i Visby. 

Figur 6. Ett enkelt sätt att märka ut prov tag -
ningsstället är att skriva provets id-nummer på 
en postitlapp, samt en liten pil som visar prov-
tagningens exakta position. Bilden kan samläsas 
med informationen i prov tagningsprotokollet för 
att exempelvis få reda på vilket av byggnadens 
fönster det gäller (för större byggnader kan det 
vara lämpligt med ytterliggare ett fotografi som 
visar detta). 



Den färgarkeologiska undersökningens källkritik
Som nämnts i avsnittets inledning ger inte färgsnitt en exakt återgivning av 
kulörer. Färgsnitten kan alltså inte användas som referens för att återskapa en 
specifik kulör. För detta krävs friläggning av färgskikt genom färgtrappor eller 
motsvarande. Med den metod som tillämpats i denna undersökning torde 
dock denna felkälla vara i stort sett eliminerad. 
 Färger som har linolja som bindemedel kan gulna avsevärt då de inte 
exponerats för ljus (vilket alltså även gäller när färgskikt har varit täckta av 
andra färgskikt). För att återställa kulörerna har alla färgsnitt i undersökningen 
exponeras för solljus i minst en vecka innan de analyserats. För fullt tillförlitlig 
färgåtergivning skulle proverna behöva exponeras ett par månader, vilket av 
tidsskäl inte varit möjligt.45 En allmän förutsättning, som avhandlats tidigare 
i uppsatsen, är naturligtvis kunskapen om det element ur vilket provet tas. 
Utöver riskerna med elementens ålder som tidigare nämnts finns även risken 
att ett äldre byggnadselement flyttats från ett byggnadsobjekt till ett annat. 
Återigen är det viktigt att ta del av all tillgänglig kunskap som finns om 
undersökningsobjektet. 
 Det är viktigt ha i åtanke det mörkertal som utgörs av alla de byggnads-
element vilka avlägsnats och därför inte går att undersöka färgarkeologiskt. I 
Visby är detta särskilt viktigt att betänka då det kommer till putsfasader, vilka 
är mer sällsynta än andra element (se s. 27). Det är därför särskilt viktigt att 
understryka vikten av att använda och samläsa flera olika källmaterial.    
 När det sedan gäller den okulära tolkningen av färgsnitten föreligger 
förstås ytterligare en rad risker. Om elementet tvättats eller/och slipats mellan 
strykningarna kan det vara svårt att skilja mellanstrykningar från slutstrykningar.46 

Detta kan även vara missvisande då ett smutslager ofta används som ett sätt att 
mäta tid, det vill säga att färgen varit exponerad en längre tid eller vice versa. 
Om en puts blivit målad med oljefärg mörknar det underliggande lagret, vilket 
kan leda till misstolkning.47 Denna risk får anses vara tämligen liten när det 
kommer till Visby, med tanke på den rika kalkproduktion som fanns i staden 
under tidsperioden. Färgsnittens innersta lager är i regel en grundering. Under 
1800-talet användes ofta gulockra som pigment i grunderingar. Grunderingen 
kan vid okulär mikroskopisk analys ofta särskiljas från slutstrykningsfärgerna då 
de för det mesta är betydligt tunnare än slutstrykningslagren. De saknar också 
ofta det sprickmönster som uppstår då färgen under längre tid exponeras för 
väder och vind. Avsaknaden av smutslager kan indikera att det är fråga om en 
grundstrykning.48

45. Kjellström 2004, s. 31.
46. Lange 1996, s. 126. 
47. Ibid 1996, s. 126.
48. Aanensen, Brænne & Drange 2011, s. 443. 
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Klassificering av kulörer
För att göra det möjligt att dra generella slutsatser utifrån de färger som 
har funnits har det varit nödvändigt att klassificera färgernas kulörer efter 
lämpliga så kallade färgord. För att sakligt kunna resonera om kulörerna 
har trivialnamn som ”himmelsblå”, ”gräsgrön”, ”kungsblå” och så vidare 
inte använts. De kulörer som presenteras i tabellerna har därför betecknats 
efter deras grundläggande kulörord (grön, orange, gul och så vidare), och 
eventuell nyans (mörk eller ljus).49 Att benämna dem efter pigmentkulörer 
vore att tillskriva de okulära färgsnittsanalyserna alltför stor trovärdighet, då 
skillnaderna mellan kulörer på den uppstrukna färgen och den som observeras 
i färgsnittet är alltför stor.50 De schematiska illustrationerna grundar sig i första 
hand på ett urval framskrapade färgskikt, vilka mätts in med hjälp av NCS. 
Genom att använda tjänsten ncs navigator 51, har kulörkoderna enkelt kunnat 
omvandlas till digital form. I Adobe Photoshop har dessa sedan kopierats och 
placerats i de schematiska illustrationerna.   

49. Fridell Anter, Karin (projektledare): Ljus- och färgbegrepp och deras användning, Syn-tes Rapport 3, 
Konstfack 2011.  
50. Hædersdal 1999, s. 84–87. 
51. http://www.ncscolour.com/sv/ncs/ncs-navigator/ (maj 2013). 



III. Fältstudierna – de tre byggnadstyperna

Detta avsnitt utgörs av sammanställningar av resultaten från fältunder-
sökningarna. Nedan ges en inledning till kapitlet med olika erfarenheter och 
iakt tagelser som gjorts under fältarbetet.  
 En av uppsatsens ursprungliga frågeställningar var att utreda huruvida 
det var möjligt att påvisa lokala skillnader mellan innerstadens olika be-
byggelseområden. Under arbetet med den okulära inventeringen visade det 
sig att detta skulle bli svårt, då flera studieområden helt enkelt inte innehöll 
tillräckligt mycket bevarat originalmaterial att bygga undersökningen på. 
Samtidigt var frågeställningen osäker i och med att Visby innerstad redan i sig 
är ett tämligen litet geografiskt  område. Det generella problemet i fält visade 
sig främst bestå i avsaknaden av ursprungliga putsfasader. Detta var särskilt 
påtagligt hos de mindre enfamiljshusen, vilket i sig var problematiskt eftersom 
många av dessa fastighetsägare inte själva bor i husen och därför ofta var svåra 
att få kontakt med. 
 Förklaringen till putsfasadernas fåtalighet är förmodligen att skadade 
putsfasader sällan repareras partiellt utan att putsen knackas ner i sin helhet. I 
många fall lämnas emellertid gesimserna orörda eller lagas partiellt.52 I flera fall 
har även fönsterbågarna bytts ut eller renskrapats, medan karmarna lämnats 
orörda. Många dörrar från tidsperioden tillverkades i ek, vilket under senare 
tid resulterat i att ett förhållandevis stort antal ursprungliga dörrar renskrapats, 
varefter de lackats eller oljats, och har av detta skäl inte kunnat undersökas.   

Tabellerna
Tabellen som presenteras för varje byggnadstyp visar en sammanställning 
av de kulörer som återfunnits hos byggnadernas olika element i arbetet med 
fältundersökningen. Merparten av resultaten grundar sig på färgsnittsanalyser 
medan ett mindre antal grundar sig på okulära analyser i fält genom skrapning 
eller på äldre bevarat originalmaterial. Det innersta färglagret visas först, 
därefter redovisas de färglager som sannolikt förekommit under den aktuella 
tidsperioden. Som mest redovisas tre färglager. Mer information om de 
enskilda proverna kommer att finnas i provprotokoll och fotodokumentation 
från fältstudierna i Fornsalens arkiv.

52. Denna slutsats har dragits dels genom tre års observationer som boende i Visby innerstad, dels 
genom samtal med praktiserande antikvarier och hantverkare på Gotland. Orsaken tycks i de flesta fall 
vara att murarfirmor sällan lämnar garanti på partiellt omputsade/reparerade fasader. Motsvarande be-
handling tycks däremot sällan tillämpas då det kommer till byggnadernas snickerier.     
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MINDRE ENFAMILJSHUS

I Visby finns drygt 500 bulhus,53 av vilka cirka 370 uppfördes mellan 1720 och 
1820. Lejonparten av de mindre bulhusen härrör från sent 1700-tal. I och med 
den goda tillgången på lokalt producerad kalk under 1800-talet reveterades 
många av de mindre enfamiljshusen. Ett skäl till att reveteringarna fick ett 
sådant genomslag är troligen att de som arbetade med kalkframställningen 
ofta var de som bebodde de mindre enfamiljshusen.54 Ett annat skulle kunna 
vara att byggnadsordningarna föreskrev det.55 

53. Bulhus är det gotländska ordet för vad som i övriga Sverige benämns som skiftesverkshus. 

54. Rehnström, Jörgen, byggnadsantikvarie vid Länsmuseet på Gotland. Personlig kommunikation, 
2013-04-05. 
55. Samtliga byggnadsordningar från 1800-talet förordade användandet av sten för uppförandet 
av nya byggnader i innerstaden. Trots detta är stenbyggnaderna från denna tid ytterst få i alla 
byggnadskategorier, men bland de mindre enfamiljshusen i synnerhet. Om husen trots detta uppfördes 
i trä skulle de ”förses med kalkrappning”, det vill säga att de skulle reveteras.  
 

Figur 7. Johan Kahl, 1891. Denna vy av S:t Nikolaigränd med blicken åt norr visar en bebyggelse som 
idag till stor del är riven. Det solbelysta gula huset till vänster är ett exempel på hur gatufasaderna förr 
ofta avfärgats medan de övriga lämnades oavfärgade (detta fenomen har dock inte behandlats i denna 
undersökning). Merparten av fönstren har den för byggnadstypen karaktäristiska ljusbruna kulören, 
vilket även gäller deras omfattningar (som av allt att döma sannolikt var av trä). Notera de ljusare 
fönsterluckorna och den bruna fönsterbågen strax till höger i bild.  
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 Många av de små husen byggdes 
också ut med ett så kallat ”bakbygge” 
varpå takfallet mot bakgården fick 
en flackare takvinkel. Beträffande 
gatu  fasaderna, som varit föremål 
för undersökningen, var det under 
1800-talet främst reveteringarna som 
gav dem dess nya karaktär. Oftast 
gjordes detta med stänkputs, i somliga 
fall med slätputs runt fönstren och 
dörren. Putsen var även en avsevärd 
standardhöjning då de annars dragiga 
bulhusen på så vis tätades. 
 Inventeringen visar på att ett 
stort antal dörrar bytts ut under 
andra halvan av 1800-talet, samt att 
många fönster byttes ut vid tiden 
kring sekelskiftet 1900. Ytterligare 
en förnyelsevåg tycks ha skett 
under 1940-talet, då en påfallande 
stor del av snickerierna stilmässigt 
hör hemma i denna tid (detta har i 
flertalet fall kunnat verifieras genom 
litteraturstudier, se Hansson, 2002). 
Byggnadstypen återfinns främst i 
området på Klintarna, längs Nygatan 
samt Södra och Norra Murgatan.  

Puts och fasaddetaljer
Som nämndes i inledningen till 
detta avsnitt har de fysiska under-
sökningselementen i denna kategori 
varit ytterst fåtaliga. Desto bättre 
ställt är det emellertid när det kommer 
till de ikonografiska källorna. Det 
var just de pittoreska miljöerna i den 
folkliga bebyggelsen som ofta fick stå 
motiv för konstnärerna. Kahl är en av 
dem som särskilt ägnade sig åt dessa 
motiv. 
 Fasaderna som avbildats visar på 
en påfallande homogen färgskala av 
vittgrått och gult. Även färgsnitt s  -

Figur 8. En akvarell från 1870-talet av Kahl med 
det humoristiska namnet ”Visby slott”, efter slotts-
ruinen som tornar upp sig bakom det lilla huset. 
Liksom andra verk i Kahls tidiga konstnärsskap är 
bilden inte så tydlig som de senare verken. Dock 
är det rimligt att anta att det lilla husets reveterade 
fasad var gul och att planket till höger var rött. 
Fönstrens och dörrens kulörer är däremot allt för 
otydliga för att anses tillförlitliga.    

Figur 9. Färgsnitt från putsen, Bägaren 4, 
1800-talets senare hälft. Färgsnittets kulörskala 
återspeglar de fasadkulörer som återges i 
det ikonografiska materialet. SEM-analysen 
(se bilaga) visar, något förvånande, att man 
pigmenterat även de vita färglagren med bly, 
zink- eller titanvitt. De inskrivna pigment-
innehållen är antaganden utifrån SEM-analysen. 
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ana lys erna visar på en motsvarande 
kulörskala. I den okulära inven-
teringen visar det sig också att 
byggnadstypens fasaddetaljer i större 
utsträckning än övriga typo logier 
varit gjorda i trä. Det gällde i stort 
sett alla fasaddetaljer som återfanns. 
Fönsteromfattningar tycks i de flesta 
fall ha varit bruna. Detta syns tydligt 
i det ikonografiska materialet, men 
även i färgsnittsanalysen. Ett fåtal 
gesimser av trä finns idag bevarade. 
De som undersökts har varit gula 
eller vita. I ett fall (Bägaren 4) har 
det också varit möjligt att samläsa 
kulören på gesimsen med putsens 
kulör (se bilaga). Analysen visar att 

Figur 10. En något senare avbildning (signerad 
H.D) av Norra Murgatan (jämför med Kahls 
på s. 3). Konstnärens  sätt att arbeta med 
skuggning gör att det inte går att uttala sig 
om de element som inte är solbelysta. Det 
andra huset på vänster sida ger uttryck för den 
kontrasterande färgsättningen av puts och 
gesims som återfunnits på Bägaren 4. Liksom i 
Kahls avbildning är det närmaste huset gult med 
röda fönster och fönsterluckor.  

Figur 11. Norra Murgatan 1909. Byggnaden närmast till vänster visar ett exempel på de många 
kraftiga omfattningar som putsades i början av sekelskiftet, vilka Berlin 1920 hade beskrivit som 
oproportionerliga och missprydande, en åsikt som i detta fall inte är svårt att sälla sig till… Bilden 
visar också (förutom de polykroma fönstren till vänster) på en variation i fasadytornas materialitet, 
med en grov spritputs på gatans högra sida och mjukare slätputs på dess vänstra. 
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det funnits en kontrast mellan dessa 
två element där gesimsen periodvis 
varit gul medan putsen varit vit 
och vice versa. Detta är unikt för 
byggnadstypen. Det är dock viktigt 
att påpeka att långt ifrån alla hus 
inom typen hade gesimser. 

Fönster
Det har visat sig i såväl det ikono-
grafiska materialet som i fältstudierna 
att det funnits en tradition att måla 
fönsterbågar och karmar i olika kulörer. 
Ett exempel på detta är återigen 
Bägaren 4, vars fönsterkarmar under 
en lång period varit zink- eller blyvita 
(cirka 10 ommålningstillfällen, se 
bilaga). Fönsterbågarna var ursprung-
ligen röda (troligen järnoxid). I övrigt 
tycks fönstren ha varit antingen 
bruna eller röda, eller ljust blågrå. 
Samtliga kulörer har återfunnits i 
både det ikonografiska materialet och 
i färgsnittsundersökningarna. Den 
blågrå kulören tycks ha uppnåtts på två 
sätt: antingen genom iblandning av 
ytterst få färgstarka pigmentkorn i en 
bas av zinkvitt (se bilaga), eller genom 
en mer blandad, smutsigare gråvit färg. 
Inget av dessa pigment har detekterats 
i SEM-analysen. Sannolikt beror det 
på att de blå pigmentkornen är för få 
för att identifieras i backscattern och 
de skulle sålunda behöva punktskjutas. 
En möjlig förklaring till att de 
smutsigare grå lagren inte detekteras 
kan vara att de består av organiskt 
material (exempelvis kimrök eller kol). 
 Utöver de ovan nämnda kulörerna 
före kommer även jordfärgernas 
brungula nyanser samt ett inslag av 
kraftfullt blå (se exempelvis målning 

puts f.detaljer fönster dörr

1

2

3

4

Figur 13. Färgsnitt från dörromfattning och dörr 
Klinten 9. Dörromfattningen har troligen fått 
sin kulör från bränd eller obränd ockra. Dörrens 
innersta lager skulle kunna vara grönjord, 
struket i cirka sex lager i olika generationer (se 
bilaga). Det vita i de yttre lagren är zinkvitt, 
därefter blå moderna, syntetiska pigment.  

Figur 12. Schematisk uppställning av fyra 
färgkombinationer som återfunnits på mindre 
enfamiljshus. Notera att fasaddetaljer hos denna 
byggnadsstyp ofta var av trä. 
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Figur 16. Lönngren, Carl Ewald (1839-1902), sent 1800-tal. Vy mot söder, Norra Murgatans slut, troligen 
sent 1800-tal. Bilden visar ett kraftfullt gult hus i förgrunden med kraftigt blå fönster. En liknande blå kulör 
återfinns hos fönstren på Östermur 11. Konstnären har här valt ett långt ”skärpedjup”, vilket ökar återgiv-
ningens tillförlitlighet. Kulörerna ser ut att kunna vara relativt oförändrade om man ser till ringmurens, 
himmelns, gräsets och stenarnas kulör. På höger sida syns två högre gavelfasader sticka upp ur den annars 
låga bebyggelsen, en gul och en gråblå.    

Figur 14. Kahl 1881, Klinten. Två tydliga exempel på användandet av den blågrå kulören för fönster (jämför 
med röken från skorstenen och den blå himmeln som tittar fram i molntäcket). Figur 15. Fönsterlucka 
från Klinten 8, 1800-talets senare hälft. Fönsterluckan togs ner på 1960-talet och har sedan dess förvarats 
inomhus. Bakom den tunna listen i mitten – som fotografi visar tillkom i 1900-talets början – återfinns 
ett färglager vars kulör i stort sett motsvarar den nuvarande. Mellan de två gråblå färggenerationerna 
finns ett gröngrått färglager (grönjord?).
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Byggnadsobjekt Byggår Puts Fasaddetaljer

Östermur 13

Bägaren 4

Östermur 11
Klinten 8
Klinten 9
Låset 10

Porten 1
Tunnbindaren 10

1800-talets 
senare hälft
1800-talets 
senare hälft
sent 1800-tal
ca 1850
sent 18o0-tal
1800-talets 
senare hälft
1880-tal (?)
sent 1800-tal

utbytt

gul

utbytt
gul
utbytt
gråblå

utbytt
utbytt

-

grågul*

vit*
ej u.
brun
-

utbytt
utbytt

-

vit

-
vit
utbytt
gul

-
-

-

vit

-

utbytt
gråblå

-
-

-

gul

vit
-
brun
-

-
-

-

vit

vit
-
brun
-

-
-

Mindre enfamiljshus: puts, fasaddetaljer, fönster och dörrar

Byggnadsobjekt Fönster Dörrar

Östermur 13

Bägaren 4

Östermur 11
Klinten 8
Klinten 9
Låset 10
Porten 1
Tunnbindaren 10

svart

vit
f.båge: röd
ljusblå/vit*
gråblå
brun
röd*
utbytt
utbytt

ljusblå/vit

röd

utbytt
-
mörkgrön

brun
rödbrun

gul

vit
ljusblå/vit
grön
grön
gråblå
brun
-
-

röd

vit
ljusblå/vit
grön
gråblå
rödbrun
-
-
-

grön

gröngrå

utbytt
-
mörkgrön

brun
grön

blå

grå

utbytt
-
mörkgrön

brun
rostbrun

Figur 17. Det innersta färglagret visas först, därefter redovisas de färglager som sannolikt 
förekommit under uppsatsens avgränsade tidsperiod. Som mest redovisas tre färglager. 
? innebär att uppgiften är osäker.
 * innebär att fönstren är från tidigt 1900-tal.
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på nästa sida). Denna typ av blå fönster tycks emellertid inte ha förekommit 
i någon större omfattning. Kanske var det egentligen så man önskade att 
fönstren skulle se ut, då de blå pigmentens höga pris gjorde att de flesta istället 
nöjde sig med ljusare nyanser eller den ovan nämnda gråblå?  

Dörrar
Dörrarnas kulörer tycks i regel ha varit antingen i samma kulör som fönstren 
eller mörkare, det omvända förhållande har inte observerats i något fall i 
undersökningen. Jordfärgerna dominerar. Ockra, grönjord och järnoxid. Det 
ikono grafiska materialet visar också att de mindre plankdörrarna ofta var 
rödmålade eller tjärade. 



STÖRRE ENFAMILJSHUS
Bebyggelsen i 1800-talets Visby 
illustreras ofta av de voluminösa, 
klassicistiska större enfamiljshusen 
som kom att byggas under tids-
perioden.56 Den här typen av 
enfamiljshus förekommer i förhåll-
ande vis hög koncentration över i stort 
sett hela innerstaden med särskild 
betoning på de norra stadsdelarna, 
öster om botaniska trädgården. 
 Byggnadstypen skulle kunna 
brytas ner i mindre underkategorier 
beroende på olika utförande och 
fasad  behandlingar, men har i 
denna uppsats behandlats som en 
byggnads typ. Orsaken till detta 
är det inte anses troligt att färg-
sättningarna skulle variera i en 
mätbar grad, då de som uppfört 

byggnaderna (byggherrar, arkitekter, 
hantverkare) sannolikt i stort sett 
utgjorts av samma personer, eller 
åtminstone hört till samma sociala 
och ekonomiska kontext.    
 Majoriteten fasader utformades 
i en strikt, symmetrisk klassicism, 
med kraftiga gesimser och omfatt-
ningar, och hög sockel i puts eller 
kalksten. Somliga försågs med både 
gesims och omfattningar, andra 
enbart med gesims. En del fasader 
gestaltades i nyrenässans med rikt 
profilerade fönsteromfattningar och 
takfotsgesimser. Mot sekelskiftet 
bygg  des en del tidigare mindre hus i en 
enklare klassicism med stänkputsade 
fasader och slätputsade omfattningar 
i fasadliv (exempelvis Slupen 2 och 
Apoteket 3). 

56. Exempelvis Hallberg 2002. 
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Figur 19. Fregatten 18, puts. Ett tydligt exempel 
på bruket av kimrök kring sekelskiftet (lagret näst 
längst ner). De svarta partiklarnas oregelbundna 
splintform talar för att kalken delvis pigmenterats 
med träkol, vilket var en billigare variant av kimrök. 
(Paulsson, 1934, s. 67) Den nuvarande gula 
avfärgningen tillkom under 1960-talet (fastighets -
ägaren, personlig kommunikation, 2013-04-23).  

Figur 18. Johan Kahl, 1873. Biskopsgatan med 
blicken söderut. Byggnaderna till höger illustrerar 
den tidsperiodens ljusa färgkaraktär.
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Figur 20. Några av de insamlade putsproverna. 
Kulörer har i övrigt mätts in på plats. För samtliga 
kulörinmätningar har det varit nödvändigt att 
skrapa av den yttersta, mest nedbrutna ytan innan 
inmätning med NCS.

Puts och fasaddetaljer
Det tvistas ofta om huruvida puts, 
gesimser och omfattningar hos 
det sena 1800-talets klassicistiska 
fasader avfärgats monokromt, eller 
om gesimser och omfattningar 
markerats med en avvikande kulör. 
Det är känt att delar av det sena 
1800-talets flerbostadshusarkitektur 
ofta avfärgades med endast en kulör, 
vilket berodde på att en ”bottenfärg” 
i fasadlivet skulle ge fasaderna 
ett oroligt intryck i och med den 
rika fasadutsmyckningen.57 Det är 
dock inte helt  belagt i vilken grad 
detta avspeglade sig i de mindre 
bostadshusen. Någon motsvarande 
effekt uppstår inte på de mindre 
klassicistiska husen, där det tydligt är 
murytorna som dominerar fasaderna. Denna genre av flerfamiljsbostadshus- 
arkitekt ur förekommer i stort sett inte i Visby. Skulle detta då betyda att de 
klassicistiska enfamiljshusens fasader inte avfärgades monokromt?
 Resultaten från undersökningen visar att merparten av byggnadstypens 
fasader hade omfattningar och gesimser i en avvikande kulör, dock inte alla. 
Det är också tydligt att de omfattningar som varit i trä haft en annorlunda 
färgsättning än de som varit i puts. Materialet har med andra ord haft en 
betydelse för valet av kulör.
 Det som haft störst betydelse för stadsbilden är att ett större antal byggnader 
haft gråblå fasader, ofta avfärgade med kimrök. Detsamma gäller gesimser 
och omfattningar som även de ofta var blågrå. Många putsfasader var även 
gula, antingen monokromt avfärgade eller i kombination med vitt. I de 
flesta fall ligger byggnaderna med långsidan emot gatan och har en centralt 
placerad nisch i vilken trappan och entrédörren finns placerad.58 Genom att 
studera äldre fotografier har det i flera fall konstateras att nischernas väggar 
accentuerats med en avvikande kulör. Detta har också kunnat konfirmeras i 
två fall i fältundersökningen (se Skeppet 3 och Skölden 6).      

57. Broberg, S, Paues, C: Färgsättning av putsfasader i Stockholm 1880-1930, examensarbete utfört vid 
KTH, sektionen för arkitektur, avdelningen för formlära, Stockholm 1973, s. 34. 
58. Byggnadsordningen från 1818 föreskriver att ”Envar nya hus hädanefter anläggas, bör det åligga den 
byggande att vid fasaden åt allmänna gatan iakttaga en tjenlig indelning at port och fenster, och att långsidan af 
byggnaden alltid anlägges åt gatan”.  
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puts f.detaljer fönster dörr

Figur 21. Schematisk illustration över fyra 
alternativa färgsättningar som återfunnits hos 
de större enfamiljshusen. För fasaddetaljerna i 
exempel 1 är fönsteromfattningarna av trä, medan 
gesimserna är putsdragna. En för byggnadstypen 
idag tämligen sällsynt kombination, då många 
tidigare träomfattningar istället putsdragits. Där 
träomfattningen finns kvar är i regel både gesims och 
omfattningar vitmålade.

2

1

3

4

Figur 22. Kräklan 8. Sannolikt ockrafärgad 
dörr i kombination med fönster målade med 
grönjord (för SEM-analys, se bilaga). De yttersta 
lagrens homogena sammansättning tyder på att 
moderna, syntetiska pigment använts. 

Fönster
De större enfamiljshusens fönster 
redovisas i tabellen med endast en 
kulör. I praktiken har prover tagits 
både på fönsterkarm och fönsterbåge 
för att undersöka huruvida det 
funnits en tradition att måla dessa i 
olika kulörer. I många fall har bågen 
renskrapats någon gång medan 
karmen i regel lämnats, vilket har lett 
till att främst karmar har undersökts. 
I de fall som både båge och karm 
kunnat analyseras har kulören varit 
densamma. För att undersöka den här 
typen av kulörskillnader är de äldre 
fotografierna väl lämpade. På så vis 
har ett stort antal byggnader kunnat 
studeras, av vilka en knapp handfull 
byggnader med olika kulörer hos 
bågar och karmar påträffats. Att inga 
exempel påträffades i fält studierna 
av den här byggnadstypen var därför 
inte oväntat. 
 Kulören, eller snarare nyansen, 
hos fönstren har varierat lite över 
tidsperioden, men har i stort sett 
hållit sig till de brunröda eller gröna 
till gröngula kulörerna. I den tidigare 
delen av undersökningsperioden 
har fönstren i många fall varit i 
mörkare grönt eller ljusa varianter 
av gulbrunt, brunrött, gröngult. Mot 
sekelskiftet målades många fönster 
ljust röda, mörkt gröna eller gulgröna. 
I undersökningsperiodens slutskede 
tycks många fönster allmänt ha målats 
en aning ljusare än tidigare och ofta 
med ett inslag av mycket ljust blått. 

Dörrar
Liksom fönstren har dörrarna kunnat 
studeras genom äldre fotografier. 



Eftersom byggnadstypens dörrar ofta är placerade i nischer är det emellertid 
sällan som de syns i bild. De flesta dörrar som kunnat observeras har varit 
monokroma. Ett fåtal har haft två kulörer, där fyllningarnas ramar haft en 
avvikande kulör. Det vill säga att cirka 90% av dörrarnas yta haft en kulör 
medan fyllningarnas kulör avvikit. Undersökningen har emellertid fokuserat 
på att enbart utreda dörrarnas huvudsakliga kulör, då det skulle kräva ett 
merarbete, och fler ingrepp, vilket inte ansetts motiverat. Sannolikheten för 
att finna polykroma dörrar bedömdes vara för liten. 
 Bland de kulörer som återfunnits har de ljusare gula och orange färgerna 
dominerat. Inslag av mörkt grönt har förekommit på dörrar liksom på fönster. 
Ett antal bruna och beigegula färglager har även återfunnits. Efter sekelskiftet 
dominerar röda dörrar, men också ett antal mörkt gröna förekommer. SEM-
analyserna visar på att det mest är jordfärger som använts: grönjord, järnoxid 
och ockra. De vita pigmenten utgörs av zinkvitt eller bariumsulfat.  

Figur 23. Oskar Bergman, Norra Kyrkogatan 1924. Skärpan och detaljeringen i målningens förgrund 
ökar återgivningen av de två närmaste husens tillförlitlighet. Valörerna i skuggningen av fasader och 
gata visar inte på några direkta kulörskillnader. De solbelysta byggnaderna längre bort är emellertid mer 
tvivelaktigt återgivna. Byggnaden till höger, Santa Maria 12, är ett exempel på hur gesims och fasad kunde 
avfärgas monokromt. Den färgarkeologiska undersökningen visar på att byggnaden i ett tidigare skede var 
avfärgad i en ljusare och mer kulörstark gul. De båda parallella byggnaderna i förgrunden illusterar en av 
skillnaderna mellan de mindre och de större enfamiljshusen, där det mindre har fönsteromfattningar (trä) 
i en gulbrun kulör med gråblå fönsterbågar. Hos det större huset på andra sidan gatan är både fönsterkarm 
och fönsterbågar gulbruna. 
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59. Restaureringsrapport för fastigheten Silverhättan 1; Visby, Dnr 579, 2002,03.05, Länsmuseet på Got-
land, J. Gardelin.
60. Ibid 2002. 
61. Div. anteckningar om Tranhusgatan 25 i Visby, (Kräklan 8), Tor Sundberg, Fornsalens arkiv, kapsel: 
Kräklan.   
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Byggnadsobjekt Byggår Puts Fasaddetaljer

Kannan 1
Tunnan 3
Kräklan 2
Silverhättan 1
S:ta Maria 12
Berget 21
Biskopen 12
Trossen 1
Klockaren 7
Kräklan 8 
S:t Klemens 1
S:t Nikolaus 8
Fiskaren 5
S:t Nikolaus 17
Skeppet 3 

Flintan 4
Pallisaden 10
Fregatten 18
Vinkelhaken 9
Slupen 2

Apoteket 3
S:t Klemens 10
Skölden 6

Burmeister 7
Hammaren 1 

1860-tal
1860-tal
1860-tal
1860-tal
1860-tal
1870-tal
1877
1877
1879
ca 1880 
1880-tal 
1884
1884
1888
1889

Sent 1880
1890
1891
1895
1903

1903
1911
1911

1911
1922

utbytt
utbytt
utbytt, gul?
”oxidröd”
gul
utbytt
gul
grå
utbytt
gul
utbytt
mörkt gul
utbytt 
utbytt
ej undersökt 
(röd dörrnisch)
utbytt
gråblå 
blågrå
utbytt
gul, 

gråblå, 
utbytt
gråvit 
(blågrå dörrnisch)
gul
utbytt

utbytt
utbytt
gråblå  
”kimröksblå”
gul
-
gul
vit 
utbytt
vit (?)
gråblå (?)
ej undersökt
utbytt
utbytt
ej undersökt

vit
grå (omf.trä)
gulbrun (0mf.trä)
utbytt
gul (ritsade omf.)

gråblå (ritsade omf.) 
utbytt
vit

vit
-

-
-
-
-
gul
-
-
grå
-
-
-
grå
-
-
-

-
grå
gulvit
-
vit
-
gråblå
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
gul
-
-
-
-
-
-
-

-
-
röd
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
blågrå
-
gul
-
-
grå
-
-
-
-
-
-
-

-
gulbrun
gröngul
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
vit
-
-
-
-
-
-
-

-
grå 
röd
-
-
-
-
-
-

-
-

Figur 24. Det innersta färglagret visas först, därefter redovisas de färglager som sannolikt 
förekommit under uppsatsens avgränsade tidsperiod. Som mest redovisas tre färglager. 
? innebär att uppgiften är osäker.   

Större enfamiljshus: puts och fasaddetaljer



39

Figur 25. Det innersta färglagret visas först, därefter redovisas de färglager som sannolikt före-
kommit under uppsatsens avgränsade tidsperiod. Som mest redovisas tre färglager. 
? innebär att uppgiften är osäker.   

FönsterByggnadsobjekt

mörkgrön
röd  
svart/mörkgrön?
utbytt
gulbrun
gulbrun
utbytt
utbytt
ljusröd
gröngul
utbytt
mörkgrön 
ljusröd
brunröd 
röd
gul 
grå 
utbytt
gröngul 
mörkgrön
ljusgrön 
ej undersökt
röd 
ej undersökt
vit/ljusblå

Kannan 1
Tunnan 3
Kräklan 2
Silverhättan 1
S:ta Maria 12
Berget 21
Biskopen 12
Trossen 1
Klockaren 7
Kräklan 8 
S:t Klemens 1
S:t Nikolaus 8
Fiskaren 5
S:t Nikolaus 17
Skeppet 3 
Flintan 4
Pallisaden 10
Fregatten 18
Vinkelhaken 8
Slupen 2
Apoteket 3
S:t Klemens 10
Skölden 6
Burmeister 7
Hammaren 1

mörk gulbrun
mörkbrun
röd
-
röd
ljusgrön
-
-
roströd
vit
-
rödbrun
svart/mörkgrön
vit
gröngul
beige
gröngul
-
röd
ljusblå
ljusgrön
-
ljusröd
-
-

röd
mörkbrun
brun
-
mörkgrön
röd
-
-
ljus rödblå
beige
-
gul
ljus gulröd
ljusblå
grön
gulgrön
grå
-
vit
-
-
-
-
-
-

Entrédörr

mörkgrön
ljusgul
utbytt
ljusröd 
orangegul
gul
röd
utbytt
ljus brungul  
orange 
gul  
utbytt
beigebrun
beigebrun
gröngul 
utbytt
utbytt
utbytt
troligen utbytt
mörkgrön
grön 
ljus blåvit
röd
utbytt
utbytt

mörkt gulbrun
gulbrun
-
gul
ljust gröngul
gul/beige
rödbrun
-
gråvit
ljusbrun
gulgrön
-
gulgrön
grön
brunröd
-
-
-
-
mörkgrön
beige/vit
grön
brun
-
-

gråbrun
-
röd
röd
röd
röd
svart/mörkgrön?
-

gul
röd
-
röd
blågrön
gröngul
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Större enfamiljshus: fönster och dörrar
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FLERFAMILJSHUS

Kring sekelskiftet skedde en omfattande byggnadsverksamhet i Visby 
innerstad. Det var under denna tid som många av innerstadens större 
flervåningshus kom att uppföras.63 Byggnadstypen återfinns främst i 
innerstadens centrala delar men förekommer även som inslag i områdena med 
enfamiljsbostäder. Dessa har i större utsträckning än övriga byggnadstyper varit 
arkitektritade. De flesta ritades av lokala arkitekter, även om en del byggnader 
ritades av arkitekter från fastlandet. Huruvida detta påverkade byggnadernas 
färgsättning är emellertid en fråga som lämnas obesvarad. Bortsett från S:t 
Klemens 10, som ritades av Ewe Melin, har alla de arkitektritade byggnaderna 

62. Färglagret tycks innehålla flera strykningar, vilka toppats av en lack eller fernissa. Skulle kunna 
tyda på att det är en ådermålning. 

63. Blomgren, Fredrik: De arkitektoniska vidundrens tid, Gotlänningens förlag, Visby 2012. 
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Figur 26. Förslag till ombyggnad av Trafiken 11, signerad 
K. Romin, 1911 (ritning i fastighetsägarens ägo). Förslaget 
slopades men färgsättningen är dock fortfarande en god 
illustration över hur byggnadstypen kunde färgsättas (se 
exempelvis Gråbrodern 4:1).          

som undersökts ritats av lokala arkitekter där Karl Romin, Carl Gustaf Staberg, 
och dåvarande stadsarkitekt Nils Börring hör till de mest produktiva.64 Som 
tidigare nämnts i uppsatsen var ritningarna ofta vackert utförda i akvarell. För 
somliga av de undersökta byggnaderna har det på så vis varit möjligt att studera 
hur arkitekterna föreställt sig färgsättningarna. I en del fall har byggmästaren 
eller byggherren frångått arkitekternas intentioner medan de i andra fall fått 
stort genomslag. 

Puts och fasaddetaljer
Fasadernas kulörer tycks främst ha rört sig kring ljusa varianter av framförallt 
gul, men även glåblå eller bruten vit. En aning oväntat har två byggnader visat 
sig ha haft en tämligen kraftig roströd kulör. Kulörstyrkan kan emellertid ha 
tilltagit även efter det att färglagren putsats över genom att pigmentet rostat. 
Notabelt är också att dessa två är det äldsta, respektive det yngsta av de 
undersökta objekten. 
 Inga av de undersökta bygg naderna har varit monokroma, utan omfatt-
ningar och ges imser har i samtliga fall av färgats vita.   

Fönster
Liksom hos de större en-
familjs  husen har karm och 
båge haft samma kulör. Poly-
kroma fönster har inte kunnat 
obser  veras på något objekt i 
varken de svartvita fotografi-
erna eller i annat ikonografiskt 
material. Det har även visat 
sig i färgsnittsanalyserna att 
bågarna i mindre utsträckning 
ren skrapats. Detta skulle kun-
na bero på att måleriarbeten 
i större utsträckning utförts 
av pro fes sionella hantverkare, 
vilka sålunda inte varit lika 
benägna att avlägsna all gam-
mal färg som de privata fastig-
hetsägarna. De kulörer som 
dominerat är brun till brun-
röd och röd, samt grön till 

64. Ibid 2012. 



41

Figur 29. Detta förslag till ombyggnad av Trafiken 
15 av K. Romin 1906 blev troligen utgångspunkt 
för projektet. Fönstren och porten målades 
emellertid i zinkvitt och därefter i titanvitt 
(se bilaga 1) innan Romins bruna färgsättning 
utfördes. (Ritning i fastighetsägarens ägo.)   

Figur 28. David Ahqvist, troligen 1930-
tal. Målningen visar byggnadens gårdssida, 
vilken utseende mässigt i stort sett mot svarar 
gatu fasaden. Färgsnittet ger stöd för de för 
byggnadstypen avvikande vita fönstren. (Tavla i 
fastighetsägarens ägo.)    

svartblå. De prover som analyserats 
i SEM visar att det återigen är fråga 
om jordpigment, främst järnoxid. 

Dörrar
I de flesta fall där det har varit möjligt 
att undersöka både fönster och dörrar 
har dessa i regel haft samma kulör 
från innersta till yttersta färglagret. 
Dörrarna tycks ha haft en än tydligare 
dominans av rött än fönstren. I flera 
fall har färgsnittsanalyserna pekat på 
att det varit fråga om det organiska 
pigmentet krapplack (se bilden till 
vänster). Det har även visat sig att 
flera dörrar slutstrukits med lack 
eller fernissa. Även koboltblå har 
före kommit enstaka gånger (se b i-
laga, Skepparen 1). SEM-analyserna 
pekar på att övriga röda och gröna 
pigment sannolikt är olika varianter 
av jordpigment, såsom järnoxid, 
grönjord eller ockra.

Figur 27. Dörren på S:t Olof 31, från 1906. 
Nederst syns det innersta färglagret, vars 
sprickbildning och pigmentfördelning talar för 
att den röda kulören sannolikt utgörs av det 
organiska pigmentet krapplack.  
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Flerfamiljshus: fönster och dörrar

Figur 31. Det innersta färglagret visas först, därefter redovisas de färglager som sannolikt 
förekommit under uppsatsens avgränsade tidsperiod. Som mest redovisas tre färglager. 
? innebär att uppgiften är osäker.   

Byggnadsobjekt Byggår Puts Fasaddetaljer

Specksrum 11 
S:t Nikolaus 9 
Berget 23
Skepparen 1 
S:t Olof 31
Muggen 1
S:t Olof 14 
Skepparen 6
Trafiken 15
Gråbrodern 4:1
S:t Nikolaus 13
Valvet 6  
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Figur 30. Det innersta färglagret visas först, därefter redovisas de färglager som sannolikt förekom-
mit under uppsatsens avgränsade tidsperiod. Som mest redovisas tre färglager. 
? innebär att uppgiften är osäker.   

Flerfamiljshus: puts och fasaddetaljer
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puts f.detaljer fönster dörr

Figur 33. Schematisk illustration över fyra 
alternativa färgsättningar som återfunnits hos 
de undersökta objekten inom byggnadstypen. 
Samtliga fasaddetaljer har varit slätputsade 
gesimser, omfattningar eller lisener.   

1

2

3

4

Figur 32. Originalritning från 1912 över S:t 
Nikolaus 13. Förslaget är ett resultat av samarbetet 
mellan Staberg och Romin. Den färgarkeologiska 
undersökningen visar att byggmästaren i stort 
sett följt färgsättningsförslaget med gul puts, 
vita gesimser, svagt röda plåtarbeten och gröna 
fönster. Dörren accentuerades emellertid med 
en röd kulör.

Figur 34. Dörren på Skepparen 6. Ett typiskt 
exempel för färgskalan hos flerfamiljshus-
ens fönster och dörrar. I detta fall valde 
fastighetsägaren att vid den senaste resta-
ureringen (1996) återgå till den färgsättning som 
finns på den kolorerade orginalritningen. Längst 
ner syns en ljus grundering, därefter träet. Den 
nuvarande färgen är emellertid kulörsatt med 
ett syntetiskt pigment, vilket ger ett stummare 
intryck än de äldre linoljefärgerna.      

Figur 35. Framskrapad puts på Specksrum 11. 
Den rödaktiga avfärgningen är sannolikt från 
omkring 1860. Det senare, gula lagret, som 
syns i bildens nedre kant hörrör troligen från 
tiden kring sekelskiftet. Byggnadens placering, 
bakom det flitigt avbildade konstnärsmotivet 
Kruttornet, har gjort att det ofta figurerar i 
målerier. De flesta av dessa är från tiden kring 
sekelskiftet och visar en ljust gul fasad med vita 
fönsteromfattningar.      
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DEN JURIDISKA REGLERINGEN 
AV INNERSTADENS FÄRGSÄTTNING 

Eftersom den juridiska regleringen idag en grundläggande faktor för stadens 
färgsättning, har det ansetts befogat att ge en kort beskrivning av vad detta 
innebär i praktiken.  
 Det är dock inte bara i modern tid som färgsättning varit föremål för juridisk 
reglering genom byggnadsordningar eller krav om bygglovansökan. Ett de 
mer kända historiska exemplen på detta är hur den dåvarande slottsarkitekten 
Nicodemus Tessin efter sin Italienresa 1699 initierade ett ”kungligt brev”, 
vilket förordade att alla hus i Stockholm skulle avfärgas gula.65 Den sydländska 
färgtrenden fick på så vis juridiskt fäste i den svenska huvudstadens fasader. 
Men hur har färgsättningen egentligen styrts i Visby? Även här har ju funnits 
juridiska regleringar av byggnaders färgsättning i äldre tid. Avsnittet inleds 
därför med en sammanfattning av de äldre byggnadsordningar som kan ha 
påverkat stadens färgsättning under tidsperioden.  
 Den första som haft betydelse är den från 1818. I sjunde artikeln, ”Om hus 
och byggnader”, fjärde paragrafen står följande att läsa om stadens färgsättning:

 Ej må hus och plank hädanefter med annan än ljus färg anskaffas.

Denna formulering gällde även i byggnadsordningen från 1852 och ändrades 
först i och med byggnadsordningen 1876. Paragrafen tycks då närmast vara en 
reaktion mot den förra och omskrivs här i den 25:e paragrafen i tredje kapitlet 
”Om Stadens bebyggande och byggnaders underhållande”:       

 Byggnad må utvändigt ej strykas med oblandad hvit färg, utan bör färgen 
 lämpas så, att han icke blir för ögonen menlig eller besvärlig.

Detta är en oförändrad formulering från Stockholms byggnadsordning från 
1874.66 Orsaken var att det från medicinskt håll ansågs att de reflektioner 
som de ljusa fasaderna gav upphov till kunde vara skadliga för ögonen. 
Färgsättning omnämns därefter varken i 1903 års byggnadsordning eller i 
byggnadsordningen från 1936. 
 Med tanke på att överträdelse av byggnadsordningens bestämmelser 
redan 1818 straffades med ”böter från och med fem till fem hundra kronor”1 
skulle det finnas skäl att tro att de följdes relativt väl. Det har länge funnits 
en föreställning om att inga fasader i Visby avfärgats vita, vilken åtminstone 
delvis grundar sig i de äldre byggnadsordningarnas ovan nämnda paragrafer. 
I den senaste byggnadsordningen står det: ”husen var aldrig kalkvita”.67 Men 
kan man verkligen lita på Visbybornas laglydighet?  

65. Fridell Anter & Enberg, 1997, s. 138. 

66. Svensk författningssamling nr 25 1874, Kungl. Maj:ts nådiga Byggnadsstadga för rikets städer Given 
Stockholms Slott den 8 maj 1874 3 kap. § 30. 
67. Hallberg, 2010 s. 51.
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 Jon Brænne återger i färgavsnittet i Gamle Trehus – historikk, reperasjon, 
vedlikehold ett liknande förhållande angående ”Byggningsloven” för Oslo där 
”departementet innarbeitet ett forbud mot å male husene ut mot gaten hvite, 
lys gule eller lys røde”. Orsaken var densamma som för byggnadsordningen för 
Stockholm 1874. Brænne menar emellertid att detta var ”sovande paragrafer”, 
då färgarkeologiska undersökningar och ikonografiskt material visat på en 
långt större mångfald.68    
 Det är också en del spörsmål som inte preciseras i byggnasordningarnas lakon-
iska paragrafer. Vad räknades till exempel 1852 som en färg? Många byggnader 
och plank behandlades exempelvis med tjära, vilket troligtvis inte ansågs vara en 
färg, och omfattades därmed inte av byggnadsordningen. Ansågs rödfärg, som 
ofta tycks ha använts för plank och mindre utbyggnader, vara en färg? 
 
Byggnadsordningen från 2010
Dagens byggnadsordning hör till detaljplanen för Visby innerstad som vann 
laga kraft 2010-03-26. Den drygt 80 sidor långa skriften är en rikt illustrerad 
vägledning för fastighetsägare och andra som står inför en ombyggnad, eller 
liknande av någon av innerstadens byggnader. Den är inte, likt de äldre 
byggnadsordningarna, uppbyggd av kapitel och paragrafer, utan erbjuder 
istället behjälplig information, snarare än juridiska påbud. 
 Som nämnts i uppsatsens inledningskapitel råder det förhöjd bygglovplikt 
för all bebyggelse i innerstaden, vilket ställer krav på bygglovansökan vid all 
typ av omfärgning av innerstadens byggnader. Byggnadsordningen ägnar 
färgsättning ett särskilt avsnitt där stadens färgkaraktär under äldre tid 
beskrivs. Juridiskt föreskriver byggnadsordningen att:

 – Den färgskala som har hävd i innerstaden ska användas som riktmärke
    vid omfärgningar.

 – Vid omfärgning ska val av kulör och färgtyp stämma överens med  
    byggnadens karaktärsdrag och anpassas till stadsbilden.

 – I första hand bör traditionella färgtyper och pigment användas.

Eftersom varje bygglovansökan behandlas separat finns utrymme för dialog 
mellan fastighetsägare och myndighet. Generellt ligger tyngdpunkten i 
praktiken i första hand på det sista av de ovan nämna kraven.69        

68. Aanensen, Brænne & Drange, 2011 s. 439. 
69. James, Maria, kommunantikvarie, Region Gotland. Personlig kommunikation, 2013-04-07.
 



IV. Sammanfattande analys och diskussion 
Fältstudierna har visat att det funnits både likheter och olikheter mellan 
de undersökta byggnadstypernas färgsättningar. Gemensamt är att de mer 
eller mindre utgått från samma uppsättning pigment. Främst jordfärger. 
Det som skiljer sig är hur dessa färger har använts på fasaderna, vilket visar 
på att det funnits särskilda ordningar för hur färgsättningen sett ut hos de 
olika byggnadstyperna. Det har också blivit tydligt att materialen haft en 
påverkan på kulörvalen. De putsade större enfamiljshusens gesimser och 
omfattningar avfärgades antingen vita eller följde den övriga fasadens kulör 
(gul eller ljusblå). De mindre enfamiljshusens fasaddetaljer, som oftast var av 
trä, följde istället de övriga snickeriernas kulör. Om dörr och fönster hade 
olika kulör, var det fönsterkarmen som styrde omfattningens kulör. Karmen 
och omfattningen bildade på så vis en enhet, medan bågens kulör kunde vara 
fristående. Detsamma tycks gälla för de hus med gesimser (i de fall då dessa 
också var av trä). Gesimserna kunde då antingen följa fönstrens eller fasadens 
kulör, eller gavs en helt egen, vilken till skillnad från de större enfamiljshusens  
gesimser då inte var vit eller grå. Det är också tydligt både i det ikonografiska 
materialet och i resultaten från fältstudierna att förbuden mot vita fasader, likt 
i Norge, var ”sovande paragrafer”. En mycket vanlig färgsättning för mindre 
enfamiljshus var vit fasad med brungula eller gråblå snickerier. De arkitektritade 
flerbostadshusen som uppfördes kring sekelskiftet, med sina ljusa gråblå 
eller gula fasader, hade en tydligt arkitektoniskt bunden fasaduppbyggnad 
med spritputs i murytorna och slätputs runt muröppningar som fönster och 
dörrar. Kanske var det deras tydliga arkitektoniska auktoritet i staden som låg 
till grund för den våg av förvanskande slätputsade omfattningar på mindre 
bostadshus som Karl Berlin reagerade mot i slutet av 1910-talet? (Merparten 
av dessa omfattningar har idag återställts.) 
 Det finns förstås också en del färgsättningar som förekommit hos alla tre 
byggnadstyperna, men även andra, som bara återfunnits en gång. Som nämnts 
ovan är det framförallt bruket av pigment som legat till grund för den generella 
färgsättningen. Jordfärger som ockra, grönjord, järnoxid (engelskt rött) var 
vanliga, därtill kommer kimröken (ofta uppblandad med träkol). Alla dessa 
pigment hör till de på den tiden billigaste på marknaden. Endast i ett fåtal fall 
har dyrare pigment använts, vilket då har varit koboltblå. Det tycks alltså inte 
finnas något tydligt samband mellan status i form av ekonomiska tillgångar 
och valet av färg och kulör. Kanske ansåg man att byggnadernas yttre inte 
behövde konkurrera med de påkostade interiörerna som ofta förekom på 
Gotland under tidsperioden. 
 Användandet av de giftiga pigment som ofta brukades under under  1800 - 
talet och början av 19o0-talet har varit ytterst begränsat. Särskilt är den ringa 

46



47

 betydelse som blyvitt tycks ha haft i Visby anmärkningsvärd, då dess egenskaper 
som färgstoff svårligen överträffas. Det finns dock flera möjliga orsaker till detta. 
Den mest troliga är förmodligen att man avstod eftersom luften var kraftigt 
förorenad, dels av den centralt belägna hamnen, dels av kalkugnarna som var 
utplacerade mitt i staden. De svavelvätehaltiga föroreningarna skulle annars 
ha resulterat i att den vita färgen grånat, en effekt som avstyrdes genom att 
man istället använde exempelvis zinkvitt. Eftersom havets blotta närvaro höjer 
halterna av svavelväte i luften, borde denna förklaring kunna anses vara rimlig.
 Resultaten från den okulära inventeringen visar även på ett inte bara ur 
kulturhistorikt eller arkitektoniskt synvinkel ohållbart förhållningssätt till 
stadens ytor utan även ur ett ekonomiskt och miljömässigt resursperspektiv. 
De fasadytor som slås ner skulle förmodligen i de flesta fall tjäna många år 
till om restaureringens utgångspunkt hade varit att bevara så mycket tjänligt 
material som möjligt, istället för att eftersträva den homogenitet som så ofta är 
motivet för omputsningarna. Även om ersättningsmaterialen är anpassade för 
bebyggelsen och uppfyller byggnadsvårdens normer, kräver deras framställning 
enorma mängder energi. I förlängningen skövlas de gotländska skogarna alltså 
delvis på bekostnad av att oersättliga kultur- arkitekturhistoriska ytor också 
försvinner. Jag vill mena att det krävs något av ett paradigmskifte i denna fråga. 
Inte enbart för att tillgodose behovet av adekvat förvaltning av Visby innerstad, 
utan även för behandlingen av det ofantliga europeiska bebyggelsearv som 
idag till stor del står inför en upprustning. Kulturvården skulle här kunna göra 
stora landvinningar genom att tillhandahålla resurssparande och ekonomiskt 
underbyggda metoder.  
 Ett problem som åskådliggjorts under arbetet med uppsatsen är den 
otillräckliga dokumentation av färger som återfunnits vid antikvarisk 
medverkan. Merparten arkivmaterial har av denna anledning inte kunnat 
användas som källmaterial till uppsatsen. Detta trots att många av objekten 
skyddas som byggnadsminnen. En enkel metodik för dokumentation skulle 
sannolikt avhjälpa bristerna. Ett gott alternativ skulle förmodligen vara den 
svenska standarden för provtagning från kulturobjekt som använts i denna 
uppsats. En tillämpning av standarden skulle kunna ske med omedelbar verkan, 
vilket åtminstone delvis skulle mildra de förluster i fråga om källmaterial som 
går förlorade under de pågående putsrestaureringarna.
 Som antikvarie kan det ibland vara svårt att motivera användandet av ett 
visst material, då det kanske är tvivelaktigt ur miljö eller hälsosynpunkt. 
Inom byggnadsvården hör dessa material främst till måleriets avdelning. 
Blyvitt, blymönja, kromgult och arsenikfärger är några av de giftiga pigment 
som användes under 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Om resultaten från 
fältstudierna visat på ett bruk av den här typen av kulörer skulle dess eventuella 
användning i praktiken bli starkt begränsad. De flesta pigment som återfunnits 
hör emellertid till de ofarliga färgstoff som brukats i tusentals år. Stig W:son 



Bergman skriver i Hantverkets bok måleri (1934): ”Gemensamt för alla – eller 
de flesta – jordfärgerna är en i praktiken mycket viktig egenskap, nämligen 
deras stora beständighet”. Som tidigare nämnts har forskning visat på att 
människor i regel uppskattar de traditionella färgerna mer än de syntetiska. 
Kan man då anta att folk i regel skulle måla om mer sällan om de traditionella 
färgmaterialen användes? I så fall skulle en implementering av projektets 
resultat vara fördelaktigt ur flera perspektiv. En begränsning av pigmenten 
skulle onekligen ge stadsbilden en estetiskt sammanhållen karaktär, vilket 
skulle stärka stadens identitet. Man kan förstås tycka att detta verkar en aning 
överdrivet i en världsarvsstad som Visby. Jag menar att det tryck som staden 
utsätts för i form av turism ger upphov till en ökad känslighet i fråga om 
trovärdighet. Resultaten från undersökningen skulle därmed kunna användas 
för att såväl hjälpa till att konsolidera stadens historiska trovärdigt som för att 
på ett estetiskt sätt skapa en harmonisk framtida färgkaraktär.   
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V. Slutsats
Det har i föregående avsnitt avhandlats hur Visbys generella färgsättning 
såg ut tidsperioden 1860 till 1930. Men hur ansluter egentligen den gamla 
stadens färgsättningar till dagens? Den för stadsbilden största förändringen är 
onekligen de många fler gråblå, kimröksavfärgade fasader som fanns i staden 
under tidsperioden. Kanske var Karl Berlins betraktelse trots allt inte enbart en 
återgivning av den gotländska atmosfärens färg utan också en bild av den stad 
som han kommit för att ställa till rätta. En kulör som tycks ha haft begränsad 
användning under tidsperioden, men som idag är ett vanligt kulörval, är röd 
eller rosa. Gjutaren 1, Briggen 3, Laboratorn 10 och S:t Nikolaus 17 är några 
exempel på starkt miljöskapande byggnader från tidsperioden som nyligen 
avfärgats kraftigt röda eller rosa. Den färgarkeologiska undersökningen visar 
på två exempel där rosa eller rött förekommit under tidsperioden. Båda pekar 
på en tämligen kraftig, roströd kulör, och båda hör till kategorin flerfamiljshus. 
I övrigt återfinns röda eller rosa färgskikt oftare i färgsnittens senare lager, 
vilket skulle kunna dateras till tiden kring 1940- eller 1950-talen (se exempelvis 
färgsnittet på s. 26).
 Den gula och vita färgkaraktären är i övrigt välbevarad. Beträffande fönstrens 
och dörrarnas kulörer syns idag en större variation än under den undersökta 
tidsperioden. Grön, ljusgrå, röd är vanliga kulörer, men även svart, djupblå 
och turkos.  Svart har förkommit bland de tidigare lagren i färgsnitten men 
hör inte till de vanligare kulörerna. Svarta fönster förekommer idag särskilt 
ofta i innerstadens  södra delar. 
 Den förmodligen tydligaste skillnaden för fasadernas mindre element är att 
materialens betydelse för färgsättningen inte längre har någon hävd. Detta 
illustreras tydligt av att alla de omfattningar och gesimser som undersökts, idag 
är vita eller mycket ljust grå. Samtidigt har många omfattningar som tidigare 
varit av trä under senare tid ersatts av putsdragna listverk. Även de  tidigare 
polykroma fönstren hos de mindre enfamiljshusens har ändrat karaktär till 
att idag istället ofta vara monokroma. Traditionen lever emellertid kvar, men 
i avsevärt mindre skala. Även behandlingen av gjutjärnsgallren i främst de 
större enfamiljshusens dörrar tyder på en avvikelse från hur de tidigare såg ut. 
Istället för att skiljas ut genom en egen, ljusare kulör, målas de idag i regel i 
samma kulör som resten av dörren. 
 Undersökningen visar hur färgsättningen hänger samman med den lokala 
arkitekturen och byggnadstraditionen. Färgsättningen förklarar på så vis 
både stadens och den enskilda byggnadens historia, vilket jag anser är en av 
grundpelarna för det byggnadsantikvariska arbetet.  
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Figurförteckning
Figur 1.  Johan Kahl, 1891. Norra Murgatan med blicken mot söder. Gotlands Fornsals magasin. Foto: 
M. Laserna, 2013-03-10 

Figur 2. Två prover placerade i Riksantikvarieämbetets svepelektron mikroskops vakuumkammare. 
Foto: Riksantikvarieämbetet genom målerikonservator Kathrin Hinrichs Degerblad, 2013-05-03

Figur 3. Foto (beskuret) ur Falck, Valdemar: Visby förr i tiden, Hanseproduktion AB, 1988 samt Johan 
Kahl, 1898. S:ta Gertrud, mot norr. Gotlands Fornsals magasin. Foto: M. Laserna, 2013-03-10 

Figur 4. Färgsnittsverktyg. Foto: M. Laserna, 2013-03-10 

Figur 5. Exempel på ingjutet färg snitt med identifikationslapp. Foto: M. Laserna, 2013-04-26   

Figur 6. ”Val av provställen”, Klinten 8. Foto: M. Laserna, 2013-05-30  

Figur 7. Johan Kahl, 1891.  Gotlands Fornsals magasin. Foto: M. Laserna, 2013-03-10 

Figur 8. Kahl, Johan, 1870-talet. Gotlands Fornsals magasin. Foto: M. Laserna, 2013-03-10 

Figur 9. Färgsnitt från putsen på Bägaren 4, 1800-talets senare hälft. Foto: M. Laserna, 2013-05-06 

Figur 10. H.D, 1900-talets första hälft. Gotlands Fornsals magasin. Foto: Max Laserna, 2013-03-10 

Figur 11. Norra Murgatan 1909. (http://130.237.186.140/vft/data/b0790.htm, hämtad 2013-04-19)

Figur 12. Schematisk illustration över fyra alternativa färgsättningar som återfunnits på de undersökta 
mindre enfamiljshusen. 

Figur 13. Färgsnitt från dörromfattning och dörr, Klinten 9. Foto: M. Laserna, 2013-04-27

Figur 14. Kahl 1881, Klinten. Gotlands Fornsals magasin. Foto: M. Laserna, 2013-03-10

Figur 15. Bevarad fönsterlucka 1800-talets senare hälft, Klinten 8. Foto: M. Laserna, 2013-05-30

Figur 16. Lönngren, Carl Ewald (1839-1902), sent 1800-tal. (www.stadsauktion.se/1112/113727-carl-
ewald-lonngren-oljemalning/?k=alla) hämtad: 14-03-2013.

Figur 17. Tabell över kulörer som återfunnits på de mindre enfamiljshusens puts, fasaddetaljer, 
fönster och dörrar

Figur 18. Johan Kahl, 1873.  Gotlands Fornsals magasin. Foto: M. Laserna, 2013-03-10

Figur 19. Fregatten 18, puts. Foto: M. Laserna  2013-04-27

Figur 20. Några av de insamlade putsproverna. Foto: M. Laserna,  2013-05-26

Figur 21. Schematisk illustration över fyra alternativa färgsättningar som återfunnits på de undersökta 
större enfamiljshusen. 

Figur 22. Färgsnitt från dörr respektive fönster, Kräklan 8. Foto: M. Laserna, 2013-04-27

Figur 23. Oskar Bergman, Norra Kyrkogatan 1924. (http://media.auktionsverket.se/E206/stor/1625.
jpg?d=20120612154100&) hämtad: 2013-03-14

Figur 24. Tabell över kulörer som återfunnits hos större enfamiljshus: puts och fasaddetaljer

Figur 25. Tabell över kulörer som återfunnits hos större enfamiljshus: fönster och dörrar

Figur 26. Förslag till ombyggnad av Trafiken 11, signerad K. Romin, 1911. I fastighetsägarens ägo. 
Foto: M. Laserna, 2013-04-17

Figur 27. Dörren på S:t Olof 31, från 1906. Foto: M. Laserna, 2013-04-27 



Figur 28. David Ahlqvist, troligen 1930-tal. Målning föreställande gårdssidan Trafiken 15. I 
fastighetsägarens ägo. Foto: M. Laserna, 2013-04-17 

Figur 29. Detta förslag till ombyggnad av Trafiken 15 av K. Romin 1906 blev troligen utgångspunkt 
för projektet, fastighetsägarens ägo. Foto: M. Laserna, 2013-04-17

Figur 30. Tabell över kulörer som återfunnits på flerfamiljshusens puts och fasaddetaljer.

Figur 31. Tabell över kulörer som återfunnits på flerfamiljshusens fönster och dörrar.

Figur 32. Originalritning från 1912 över S:t Nikolaus 13. Förslaget är ett resultat av samarbete 
mellan arkitekterna Staberg och Romin. Fastighetsägarens ägo. Foto: M. Laserna, 2013-04-17

Figur 33. Schematisk illustration över fyra alternativa färgsättningar som återfunnits hos 
flerfamiljshusen.

Figur 34. Dörren på Skepparen 6.  Foto: M. Laserna, 2013-04-27

Figur 35. Specksrum 11, puts. Foto: M. Laserna, 2013-03-25
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Bilaga I
I bilagan presenteras resultaten från SEM-analyserna av de 20 färgsnitt 
som i undersökningen identifierades som representativa för respektive 
byggnadstyp. Varje analys är försedd med viss information om det aktuella 
provet (fastighetsbeteckning, byggnadselement och id-nummer). Id-numren 
har varit desamma genom hela projektet. För ytterligare information om 
de enskilda proverna hänvisas därför antingen till provtagningsprotokollen 
eller till Riksantikvarieämbetets SEM-logg (projektnamn: ”Visbys färger”). 
Längst upp till höger på varje sida anges till vilken av de tre byggnadstyperna 
byggnadsobjektet hör. 
    



BÄGAREN 4, fönsterkarm (id 090)

Svavel, bly, zink, titan.

Ett av de få färgsnitten där bly ligger 
tydligt utplacerat i mappingen. Det är 
också anmärkningsvärt många lager 
zinkvitt innan ett lager blyvitt uppträder 
(först efter sju generationer zinkvitt). 
Notera även hur markant kulörtheten/
vitheten ökar i skikten med titanvitt 
(ytterst innan det gröna). Det gröna 
skikt som syns längst till höger torde 
höra till de yttre gröna lagren, då det 
inte synts i något av kontrollsnitten. 
Dess placering skulle kunna bero på att 
grön färg letat sig in bakom färglagren 
genom en generalspricka i färglagren.  

Mindre enfamiljshus



Mindre enfamiljshus



BÄGAREN 4, fönsterbåge (id 091)

Det röda lagret (innerst) innehåller järn, kisel, kalcium 
och något svavel, vilket innebär att det skulle kunna 
vara järnoxid. De vita lagren, som även innehåller 
ett mindre antal mycket blå pigmentkorn, utgörs av 
zinkvitt. Anledningen till att de blå pigmentkornen inte 
detekterats är att de procentuellt sett utgör en för liten 
del av färgsnittet.      

Mindre enfamiljshus



BÄGAREN 4, gesims (id 094)

Zink, bly, titan, magnesium, kisel.

Zinkvitt, blyvitt, titanvitt. Det som ger 
det blyvita lagret de zinkvita deras 
gula kulör är troligen kisel, vilket 
tyder på att det innehåller jordbundet 
pigment, möjligen ockra. 

Mindre enfamiljshus



BÄGAREN 4, puts (id 095)

Arsenik, bly, kalcium, zink och titan.

Något förvånande har kalkputsen pigmenterats för att få olika 
typer av vita pigment. Det innersta gula lagret skulle kunna vara 
ockra. 

Mindre enfamiljshus



ÖSTERMUR 13  
fönsterkarm 
(id 080)

Kisel, svavel 
arsenik, kalcium. 
Både det svarta 
lagret (innerst) 
och det gula 
nästföljande 
lagret innehåller 
arsenik. Innehållet 
av kalcium i det 
innersta lagret 
skulle kunna 
tyda på att det 
är bensvart. Dock 
skulle det krävas ett 
innehåll av fosfor 
för att säkerställa 
detta. Avsaknaden 
av kalium skulle 
kunna tyda på att 
det inte är ett träkol 
(vilket inte skulle 
ha detekterats i 
SEM då det är 
organiskt). Det 
gula, nästföljande 
lagret skulle 
kunna vara ett 
auripigment 
dels med tanke 
på innehållet av 
arsenik och dels 
på kulören. Detta 
är dock mycket 
osäkert. Det 
röda färglagret 
skulle kunna vara 
järnoxid. 

Mindre enfamiljshus



Mindre enfamiljshus

KLINTEN 9, dörr (id 098)

Zink, järn,titan, kalcium, kalium, svavel, kisel.

Troligen grönjord. Pigmentet kan enligt Kumlien 
(1986, s. 115) ha en skiftande sammansättning, 
men innehåller främst järn, kisel och aluminium. 
Grönjorden är laserande och har liten täckförmåga, 
vilket skulle kunna förklara de tjocka färglagren.      



Mindre enfamiljshus

KLINTEN 9, fönsterbåge (id 100)

Aluminium, kisel, järn, zink, svavel.

Aluminiumsilikatet och järnet tyder på att det  
är ett jordpigment. Avsaknaden av mangan 
tyder på att det förmodligen inte är umbra, 
och inte heller mörkockra. Det skulle däremot 
kunna vara ockra (”rödockra”). 



KRÄKLAN 8, dörr (id 074)

Zink, aluminium, kisel, järn, kalcium.

Grundämnessammansättningen visar på att det är fråga om ett jordpigment. 
Avsaknaden av mangan tyder på att det troligen inte är fråga om umbra, 
snarare skulle det kunna vara olika former av röd och gul ockra. 

Större enfamiljshus



KRÄKLAN 8, fönsterkarm (id 075)

Aluminium, kisel, järn. 
Sammansätt ningen (järnaluminiumsi-
likat+järn) talar för grönjord.

Större enfamiljshus



SLUPEN 2, dörr (id 057)

Spektrum 3

Spektrum 4

Summering
spektrum

Spektrum 2

Spektrum 3

Spektrum 4

Spektrum 2

Spektrum 5

Spektrum 5

Punktskjutning på ett pigmentkorn i 
det blå skiktet (spektrum 3) indikerade 
barium, kalcium, kobolt, vilket skulle 
innebära att det rör sig om koboltblått. 
I spektrum 2, som sköts i fältet strax 
brevid pigmentkornet, detekterades zink, 
barium och kalcium. Kobolt är sannolikt 
den kulörgivande komponenten.  

Större enfamiljshus



SKEPPET 3, dörr (id 060)

Aluminium, kisel, järn, kalium.

Avsaknaden av alimuniumsilikat i det 
röda skiktet torde tyda på att det är 
en järnoxid. Det gulgröna färgskiktet 
skulle kunna vara grönjord.

Större enfamiljshus



APOTEKET 2, fönsterbåge (id 052)

Bly, arsenik, svavel, barium. 
Skulle kunna vara det giftiga, gröna 
pigmenetet kejsargrönt alternativt Scheeles 
grönt eller Schweingrün (Paulsson 1934, s. 
62).

Större enfamiljshus



KANNAN 23 
dörr (id 023)

Aluminium, kisel, järn, kalcium.

En grundning av zinkvitt. 
Järnaluminium silikatet i 
kombination med järn talar för 
grönjord. Det röda färglagret 
skulle kunna vara järnhydroxid, 
med krita som fyllnadsstoff. 

Större enfamiljshus



SILVERHÄTTAN 1, dörr (id 110) 

Grundning av zink och kalcium, vilket tyder på att krita förmodligen använts 
som fyllnadsstoff i zinkvitt. Aluminium + kisel: aluminiumsilikat, järn och 
svavel. De inre röda och gula lagren är förmodligen olika ockrapigment. 

Större enfamiljshus



TRAFIKEN 15, fönsterkarm (id 045)

Zink, titan, barium, järn, svavel

De innersta lagret utgörs av zinkvitt, 
vilket följs av titanvitt. Notera den ökade 
täckförmågan i det titanvita färglagret.   

Flerfamiljshus



TRAFIKEN 15, dörr  (id 046)

Zink, titan, kalcium, järn, barium, svavel 

Liksom på fönstren utgörs det innersta 
färglagren av zinkvitt.

Flerfamiljshus



S:T OLOF 14, dörr  (id 049)

Zink, järn, kisel, kalcium, 
aluminium, svavel 

Det innersta lagret 
är sannolikt krapp   lack 
(organiskt). De följ-
ande gula färglagren 
inne håller någon form 
av jord pigment, vilket 
skulle kunna vara ockra, 
och därefter röd ockra 
eller järnoxid.   

Flerfamiljshus



SKEPPAREN 6, dörr  (id 019)

Antimon, järn, kalcium, svavel, titan, zink

Sammansättningen av järn, kalcium och svavel 
skulle kunna betyda att det är järnoxid. Det giftiga 
pigmentet antimonvitt användes inte mycket i 
Sverige, men skulle kunna ha tillsatts som bas för 
järnoxiden. (Paulsson 1934, s. 53, 101, 141) 

Flerfamiljshus



MUGGEN 1, dörr (id 035)

Zink, svavel, järn, kalcium

Skulle kunna vara järnoxid. Järn-
oxid var ofta en restprodukt vid 
svavelsyreframställning (Kumlien 
1986, s. 94), vilket skulle kunna 
förklara svavelförekomsten. 

Flerfamiljshus



SKEPPAREN 1, dörr (id 040)

Punktskjutningen i det blå skiktet 
(spektrum 1) visar på kobolt, vilket 
tyder på att det förmodligen är 
koboltblått. Det gröna skiktet (spektrum 
4 och 5) visar på ett innehåll av järn, 
zink, kalcium, aluminium och kisel, 
vilket skulle kunna tyda på grönjord(?).    

Flerfamiljshus


