
Farver på udvendigt træ,  
porte, døre og vinduer m.m. 
 

 
 
1: Hvid linoliemaling af zinkhvid og titanhvid 
2: Engelskrød 
3: Gul okker 
4: Hollandsk grøn (Berlinerblå og guldokker) 
5: Lys ultramarinblå/lavendelblå 
6: Brændt umbra 
7: Skifergrå (kønrøg og zinkhvidt)) 
8: Sodsort/kønrøg 
 

Bindemidler/malingstyper 
 
Som nævnt betyder overfladebehandlingens stoflighed meget for farvernes 
udtryk, men derudover skal overfladebehandlingen på både murværk og træ 
have optimale tekniske egenskaber, det vil sige at regn og fugt skal kunne 
komme hurtigt væk fra overfladerne. 
 

De tre malingstyper der opfylder disse tre krav – at have en smuk overflade-
karakter og lysrefleksion, der beriger facaderne og byen – at have gode 
tekniske egenskaber overfor fugt – og at have en god og lang holdbarhed og 
dermed mindst mulig vedligeholdelse, er: 
 

Pudsede facader på murværk og bindingsværk:  
 Hvidtekalk og kalkfarver 
 

Bindingsværkstømmer: 
 Linoliemaling eller kalkkaseinfarver 
 

Træ (vindskeder, porte, vinduer, plankeværker m.m. 

 Linoliemaling 
 

Læs mere om disse tre malingstyper på www.nysted-bevaringsforening.dk  
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Pas godt på Nysted 
 

 
 

Nysteds farveskala  
 

Af Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Center for Bygningsbevaring i Raadvad 
 
I foråret 2011 har Nysteds Bevaringsforening, Guldbordsund kommune og 
en række andre foreninger i Nysted sat fokus på udviklingen af Nysteds 
historiske bymidte. Som led i dette er Center for Bygningsbevaring i 
Raadvad i gang med en Byrumsanalyse af bymidten for at kunne påpege 
stærke og svage sider ved bykernens bygninger og byrum. 
 
Én af de stærkeste sider ved Nysteds arkitektur er husenes forskellige farver, 
der giver gaderne et livligt og varieret udtryk. Men farverne er også et svagt 
punkt i byens æstetiske udtryk, fordi opfattelsen af farverne og dermed 
facaderne, er afhængig af den stoflighed, det vil sige den lysrefleksion, 
farverne har. 
 
For blanke overflader gør farver og facaderne skinnende og kunstige, for ru 
overflader står for grove og grimme. Stofligheden skal være som en svanefjer 
– frem for en blank køleskabslåge.  
 
Næste problem for de mangefarvede, spraglede facader er selve farvernes 
kulør. De skal være klassisk smukke, afdæmpede og ikke skrigende.  
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Facadefarver 
 
Hvis vi starter med selve farverne, så viser Byrumsanalysen, at byens facader 
er præget af 8 facadefarver, hvori der indgår 8 klassiske pigmenter: 
 

Facadefarver 
1: Hvidtekalk 
2: Lys Engelskrød (Hvidtekalk + engelskrød) 
3: Lys Rød okker (Hvidtekalk + rød okker) 
4: Lys Gul okker (Hvidtekalk + gul okker)  
5: Lys Grønjord (Hvidtekalk + grønjord) 
6: Lavendelblå /lys ultramarinblå/ (Hvidtekalk + ultramarinblå) 
7: Skifergrå (Hvidtekalk + kønrøg/sodsort) 
8: Gammelrosa (Hvidtekalk + rød okker + brændt umbra) 
 

 
 
Denne ret spraglede facade-farveskala er typisk for gamle havnebyer i Dan-
mark, idet byens søfolk dels var vant til at male deres skibe i flere farver, dels 
blev de inspireret af farverige byer i fremmede havne og dels har de forment-
lig også bragt pigmenter, der var svære at skaffe i Danmark, f.eks. Ultra-
marinblå og grønjord, med hjem. 
 

En del huse i Nysted har kalket facaderne med den gul-orange jernvitriol-
kalk. Denne er imidlertid ikke en ’original’ farve, men indført i 1970-erne. 
 
Kursus 
Nysteds Farveskala gennemgås på et ’Vedligeholdelseskursus’ i Nysted den 
15. marts kl. 19 i Sejlklubben. Her vil deltagerne også prøve at fremstille 
farverne selv. 
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Facadefarver på bindingsværkshuse 
 

 
 
1: Hvidtekalk på tavl og tømmer 
2: Lys rødokker - på tavl og tømmer 
4: Lys gul okker – på tavl og tømmer 
5: Brændt umbra i kaseinfarve på tømmer 
6: Sodsort /kønrøg i kaseinfarve på tømmer 
 

´ 
 

Efter gammel Lollandsk-Falstersk tradition skal man kalke bindingsværk 
over tavl og tømmer – i byerne kan opstreget bindingsværk dog godt 
forekomme. 
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