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Till vänster samt framsida:
Österlånggatan 37, har en
spritputs som suttit sedan
1700-talets slut. Fasaden
avfärgades senast på
1970-talet med traditionell
kalkfärg och järnvitriol.
Foto: Göran Fredriksson.
Baksida: Hippomenes 1 med
nyrenoverad fasad som
avfärgats med traditionell
kalkfärg pigmenterad med
ljusockra. Foto: Göran
Fredriksson.
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En kalkputsad fasad
kan hålla
i ett par
hundra år
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Står du i begrepp att renovera en putsad fasad? Här kan du
få några råd som kan göra jobbet lättare, kanske billigare
och kulturhistoriskt rätt. Förhoppningsvis kan några aktuella
frågor besvaras och fallgropar undvikas. Råden gäller främst
för Gamla Stan men kan tillämpas för all äldre bebyggelse.
En kalkputsad fasad kan hålla i ett par hundra
år.Ytskiktet, kalkfärgen, behöver förnyas oftare
men kan förbli i gott skick flera årtionden.
Bruket av kalkputs
Huvuddelen av Gamla Stans bebyggelse fick
sin nuvarande volym under 1700-talet men
stommarna är vanligtvis äldre. Murverk av
medeltida typ finns i många fastigheter upp
till både tre och fyra våningars höjd. En del

Fasadideal kring
1600-talets mitt.
Mästerstycke från
1664 av Jörgen
Nilsson. Tillhör
Murmästarämbetet i
Stockholm.
Höger sida: Cepheus 1
vid Stortorget med
spritputsad och kimröksfärgad fasad. Foto:
Göran Fredriksson.
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fasader förändrades under 1800-talet, särskilt vid butiksgatorna där nya butiker med
entréer och skyltfönster kom till.
Kalkputsade fasader har förekommit sedan medeltiden, men blev vanliga i
Stockholm vid 1600-talets slut. Tidigare
hade husen målats röda direkt på teglet
med vita eller ljust gråa putsade accenter,
eller vitkalkats som slottet Tre Kronor på
1500-talet. Putsen utfördes de flesta fall som
slätputs men även s.k. naggad puts där ytan
naggats som en brödkaka har förekommit, liksom spritputs med inblandning av
kalkbitar eller natursten. Under 1600-talets
senare del avfärgades de putsade fasaderna
ofta med kimrök som gav en gråblå färg.
De gråblå fasadytorna kunde dekoreras med
kontrasterande vita pilastrar och fönster
omfattningar, ibland med svarta skugglinjer.
De gula avfärgningarna med grått listverk
dominerade under 1700- och 1800-talen.
Traditionell kalkputs och kalkfärg var vanlig
långt in på 1950-talet. På 1900-talet började man blanda cement i kalkputsen som
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då blev hårdare. Kalkputs är fortfarande det
vanligaste fasadmaterialet i Stockholm.
Byggnadsverksamheten under 1950- och
60-talet med nya stommaterial krävde nya
typer av fasadmaterial och putstyper. Tilltron
till det moderna och till tekniska framsteg
gjorde att gamla beprövade metoder förkastades även när det gällde renovering av
äldre byggnader. Det fick ibland förödande
konsekvenser.
De negativa resultaten visade sig snart. Ett
utvecklingsarbete med sikte på en återgång
till kalkputs vid fasadrenoveringar påbörjades.

Kunskapen om hantverket hade till stor del
gått förlorad och många misstag begicks vid
restaurering och komplettering av gamla
kalkputsfasader. Det medförde att kalkputsen
och kalkfärgen fick ett oförtjänt dåligt rykte.
Idag finns flera konsulter, entreprenörer och
kalk- och färgtillverkare som är väl förtrogna med de traditionella metoderna och
kan tillhandahålla lämpliga material. Stockholm och särskilt Gamla Stan är idag unikt
i världen med alla sina kalkputsade och
kalkfärgade fasader.
Den gula staden
Den gula färgen har alltsedan 1700-talet
varit helt förhärskande i Stockholm. År 1699
utgick en skrivelse från överståthållaren om
att alla nya stenhus i staden skulle målas gula.
Men det fanns ett motstånd mot den gula
färgen som inte ansågs hållbar, och fortfarande under 1700-talets början förblev många
hus gråa. Tessin d.y. som var slottets arkitekt
ivrade för den gula färgen, liksom arkitekten
Carl Hårleman, som också var involverad i
bland annat slottsbygget och tillbyggnaden av
riksbanken.

Järnvitriol i kalkmjölk
stryks. Foto: Göran
Fredriksson.

Järnvitriol
Fram till mitten av 1700-talet var det vanligaste sättet att få en gul färg att tillsätta
pigmenten ljusockra eller guldockra till
kalkfärgen. Men på 1740-talet började man
använda järnvitriol för att åstadkomma gult.
Järnvitriolen var en inhemsk produkt, betyd

Höger sida: Staden
skimrar i gult. Utsikt
från Mosebacke
1787 av Elias Martin.
Beskuren. Stockholms
stadsmuseums
samlingar.
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ligt billigare än de importerade ockrorna.
Hårleman föreslog att man kunde bryta järn
vitriolen med en aning brunt pigment för att
få en mer sandstenslik kulör. Han förordade
också en svag koncentration av vitriol i kalkmjölk för att få den önskade ljusa nyansen.
Detta sätt att avfärga fasader blev så vanligt att
det skrevs in i stadens byggnadsordning 1763.
Idén med den gula färgen var inte bara att
efterlikna stenen utan också att få en ljusare
stad med en behaglig och lätt karaktär i tidens
anda. Listverk, stenomfattningar och portaler
gavs oftast en grå kulör i mörkare eller ljusare
nyans än fasadlivet. Dekorativa element i
fasaden, av natursten och puts, målades gärna
med linoljefärg. Under slutet av 1700-talet
förändrades modet så att fasaderna blev allt
ljusare och under 1800-talets första del blev
många hus nästan vita.Vid 1800-talets mitt
mörknade kulörerna åter igen. Fortfarande
var gult i olika nyanser, från ljust gulbeige till
djupt gulrött, den mest använda. Under 1920talet blev färgvariationen större.
I Gamla Stan har, med några få undantag,
den gula färgskalan bibehållits.
Det ligger ett stort kulturhistoriskt värde
i att behålla den gula färgen och att fortsätta
använda järnvitriol. Att avfärga med järnvitriol är inte svårt men kräver ett särskilt
kunnande som måste hållas vid liv. Genom
att avfärga på traditionellt sätt med kalkfärg;
våtsläckt kalk, vatten och järnvitriollösning
eller jordpigment, hålls fasaderna vackra och
traditionella och hantverket hålls vid liv.
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Järnvitriolavfärgningar åldras vackert. De
mörknar och djupnar med åren i och med
att järnet i färgen rostar. Det är därför viktigt
att göra kulören ganska ljus från början.
Järnvitriolen ger en levande yta med en
speciell lyster som inte går att ersätta med
andra gula pigment.Viktigt att veta är att om
fasaden har en vitriolavfärgning så måste man
fortsätta med vitriol annars fäster inte den
nya färgen på underlaget.
Kulturhistoriskt värde
Stockholms stadsmuseum har kulturhistoriskt
klassificerat hela innerstadens bebyggelse och
arbete pågår för hela ytterstaden. Hela Gamla
Stan och många byggnader på malmarna och
i ytterstaden har ett så stort kulturhistoriskt
värde att de är betydelsefulla inte bara för
Stockholm utan också för hela landet. Gamla
Stan är enligt gällande detaljplan ett s.k. reservat för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Gamla Stan är också av riksintresse för kulturminnesvården. Innerstadens kulturhistoriska
klassificering finns på en tryckt karta som
kan köpas på Stadsmuseet och Stadsbyggnads
kontoret.
Regelverk
I Plan- och bygglagen (PBL) står att särskilt
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inte får
förvanskas. Ändringar och underhåll skall
utföras på ett sådant sätt och med sådana
material och metoder att byggnadens särart
bevaras. I Gamla Stan får dessutom, enligt

Gamla Stan
har ett
stort kultur
historiskt
värde för
hela Sverige
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Prästgatan med
kalkfärger i olika gula
nyanser. Foto: Göran
Fredriksson.

detaljplanen, inga åtgärder göras som minskar
byggnadernas kulturhistoriska värde. Det är
därför alltid motiverat med en traditionell
behandling av fasaderna med kalkputs och
traditionell kalkfärg.
I Stockholms byggnadsordning som är en
del av stadens översiktsplan, berörs också
bebyggelsens färgskala. Här sägs att den befintliga bebyggelsen skall färgsättas enligt den
färgkaraktär som hör bebyggelseepoken till.
Färgvalet skall också göras med hänsyn till
omgivande bebyggelse.
Bygglov
För de flesta utvändiga åtgärder i Gamla Stan,
till exempel omfärgning av fasad, krävs bygg
lov. Innan fasadarbetena påbörjas skall man
därför alltid ta kontakt med Stadsbyggnads
kontoret för att kontrollera om bygglov
behövs. Oavsett om bygglov krävs för den
tänkta åtgärden eller ej måste man alltid följa
kraven i PBL som gäller särskilt värdefull
bebyggelse.
Rådgivning och åtgärdsbeskrivning
För att nå bästa resultat är det viktigt att
upprätta en åtgärdsbeskrivning innan arbetet
handlas upp. För en del byggnader har Stadsmuseet uppgifter om tidigare renoveringar
och färgsättningar som kan ge värdefulla
upplysningar inför det fortsatta arbetet. Upp
gifter finns också i Byggnadsnämndens arkiv
på Stadsbyggnadskontoret. Stadsmuseet eller
privatpraktiserande byggnadsantikvarier kan
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ge råd i antikvariska frågor. För den tekniska
åtgärdsbeskrivningen bör man vända sig till
en putskonsult som har kunskap om, och
dokumenterad erfarenhet av, äldre och kultur
historiskt värdefull bebyggelse. Har byggnaden
portal, listverk och dekorationer av sten så bör
en stenkonservator anlitas för att bedöma stenens kondition och föreslå eventuella åtgärder.
Putsanalys och färgval
Om putsen skall lagas är det viktigt att göra
en analys av putsens sammansättning. Lagning
arna skall göras med samma typ av bruk.
Putsens sammansättning är också avgörande
för vilken typ av färg som kan användas. En
traditionell kalkfärg kräver vanligen en ren
kalkputs med hög kalkhalt för att ge ett gott
resultat. Ibland måste man göra avsteg från de
traditionella materialen på grund av tidigare
olämpliga behandlingar, cementputs eller
andra tekniska komplikationer. En fabriks
blandad kalkfärg som pigmenterats med äkta
jordpigment eller järnvitriol kan då vara en
god ersättning.
Om bottenvåningen och listverket varit
målade med linoljefärg är det lämpligt att
fortsätta med samma färgtyp. Traditionell
kalkfärg fäster inte heller bra på en tidigare
oljemålad yta.
Är putsen så dålig att den helt skall knackas
ner finns alla förutsättningar för att behandla
fasaden på ett traditionellt sätt. Ett lufthårdnande kalkbruk, dvs. ej hydrauliskt, med stor
andel kalk skall då användas.
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Brända tomten
och Cassiopea 7
med en åldrad
järnvitriolavfärgning
som djupnat med
åren. Foto: Göran
Fredriksson.

Se upp med förslag om nya moderna material och behandlingar som sägs vara bra och
underhållsfria, andas, vara fuktgenomsläppliga, ”det man använder idag” och bättre än
de traditionella. Ingenting kan vara mera
rätt för ett gammalt, murat, kulturhistoriskt
värdefullt hus än kalkbruk och traditionell
kalkfärg!
Färgundersökning
Färgen, både färgtyp och kulör, är en del av
fasadens arkitektur och skall stämma överens
med utformningen i övrigt. Ofta har bygg
naden redan en historiskt riktig färg som
man kan utgå ifrån när färgsättningen skall
göras. Även om ”samma” kulör skall användas
behöver man göra en tolkning. Kulören har
genom åren åldrats och smutsats. Den kan
ha blekts, rostat eller på annat sätt förändrats.
Ibland har byggnaden en kulör som inte
stämmer överens med dess arkitektur. Då
behövs en färgundersökning. Äldre färglager
dokumenteras och analyseras för att ligga till
grund för den nya färgsättningen. Finns det
inga äldre färglager får man utgå ifrån vad
som är historiskt möjligt för just det huset.
Äldre fotografier, målningar, ritningar och
andra dokument kan ge viktiga upplysningar.
En färgundersökning kan göras av antikvarie,
konservator eller färgsättningskonsult.
Dokumentation
Vid fasadrenoveringar är det viktigt att
Stadsmuseet informeras. När putsen helt
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eller delvis knackas ner och murverket friläggs skall museet beredas tillfälle
till murverksanalys och dokumentation.
Särskilt viktigt är det i Gamla Stan där
bebyggelsen till stora delar har medeltida
ursprung bakom senare tiders fasadutformningar. Att studera murverket och
äldre puts- och färglager ger kunskap om
den allra äldsta byggnadshistorien som
inte finns beskriven i arkiv, ritningar och
skrivna källor. Rätt utförd murverksanalys
och arkivsökning kan många gånger också
förklara olika typer av skador.
Kostnader och bidrag
Den traditionella behandlingen med
lufthårdnande kalkbruk och traditionell
kalkfärg blir något dyrare än en mer slentrianmässig fasadbehandling. Materialen är
billiga och putsarbetet är det samma oavsett
putstyp. Däremot kräver avfärgningen fler
strykningar, normalt 5–7 i förhållande till
den fabriksblandade kalkfärgen som vanligen
stryks två gånger. Detta medför en viss ökad
kostnad. I gengäld blir fasaden vackrare och
om arbetet utförts med hantverksskicklighet
även hållbarare. Den traditionella behand
lingen bör inte utföras under vintern då
klimatet inte är gynnsamt för den kemiska
process som sker i puts och färg. Om arbetet
utförs traditionellt finns möjligheter att söka
statliga bidrag för s.k. antikvariska överkostnader hos länsstyrelsen. Ansökan skall göras
i god tid innan arbetet påbörjas.
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Underhåll
En kalkputsad och traditionellt avfärgad fasad
håller sig fin mycket länge – om arbetet är
välgjort. Färgen djupnar och ytan hålls ren
genom att lite av kalkfärgens yttersta lager
”offrar”, dvs. bryts ner lite på ytan. Färgen
kan hålla i 30–40 år och ibland längre om
ytan inte är särskilt hårt utsatt för väder
och vind.Viktigt är att hålla stuprör och
plåtavtäckningar i gott skick för att undvika
fuktskador.
Klotter
Idag är klotter på fasaderna ett stort bekymmer. Många metoder av klottersanering har
en negativ inverkan på putsen. Blästring och
kemikalier förstör underlaget. Ett bättre sätt
är att stryka med en tjockare färg och i flera
lager i bottenvåningen. Då kan klottret slipas
bort och när färgen blivit för tunn stryks ny
färg på. Har bottenvåningen en avvikande
utformning och färg än den övriga fasaden
kan det vara lämpligt att avfärga den nedre
delen med en fabriksblandad kalkfärg som
är tjockare och ger bättre möjlighet att slipa.
Slut gärna avtal med en putsfirma som sköter
klottersaneringen.
Plan- och bygglagen
I Plan- och bygglagens 3:e kapitel finns
följande paragrafer som särskilt rör kultur
historiskt värdefull bebyggelse:
10 § Ändringar av en byggnad skall utföras
varsamt så att byggnadens karaktärsdrag.
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beaktas och dess byggnadstekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Lag (1998:805).
12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i
ett bebyggelseområde av denna karaktär, får
inte förvanskas.
13 § Byggnaders yttre skall hållas i vårdat
skick. Underhållet skall anpassas till bygg
nadens värde från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig och konstnärlig synpunkt samt
till omgivningens karaktär.
Byggnader som avses i § 12 skall underhållas så att deras särart bevaras. Lag (1994:852).
Detaljplanenen
Gamla Stan är enligt gällande detaljplan,
fastställd 23 /12 1980, ett reservat för befintlig
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
I § 1 står bl.a. ”Åtgärd får inte vidtas som
minskar bebyggelsens eller markens kultur
historiska värde.”
Även andra delar av Stockholm har detaljplaner med ett uttalat skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Några begrepp
Fabriksblandad kalkfärg innehåller finmalen
kalksten eller finkrossad dolomit, samt förtjockningsmedel i form av cellulosa eller plast. Färgen
har god täckförmåga och behöver bara strykas två
gånger men saknar den traditionella färgens sammansättning och lyster.
Hydraulisk kalk hårdnar genom en reaktion med
vatten och blir därmed motståndskraftig mot vatten.
Det hydrauliska bruket har hög tryckhållfasthet men
har sämre förmåga att följa underlagets rörelser.
Används inte i traditionella behandlingar.
Järnvitriol (FeSo4) är en biprodukt vid järnfram
ställning och aluntillverkning. 1743 upptäckte man att
järnvitriol ger en mycket hållbar gul kulör i kalkmjölk.
Kalkcementfärg, KC-färg innehåller kalk och
vitcement. Färgen blir hårdare och fukttätare än
kalkfärg. Den bör inte användas på kalkputs.
Kalklimfärg betecknar en fabrikstillverkad kalkfärg.
Kalkmjölk blandas av kalkdeg och vatten till en vit
färg.
Kulturkalkfärg är ett produktnamn på en fabriks
tillverkad kalkfärg.
Lufthårdnande kalk hårdnar genom att ta upp
koldioxid ur luften.
Slätputs är en slät puts som är bearbetad med
rivbräda eller slev.

Spritputs innehåller ballast i form av kalkbitar, grus
eller sten som ger ytan en skrovlig eller ”bubblig”
karaktär.
Våtblandad kalkfärg är en fabrikstillverkad
kalkfärg.
Våtsläckt kalk är kalksten som bränts och släckts
med vatten. Kalken suger upp vattnet vid omrörning
och blir en kalkdeg. Används för att tillreda traditio
nell kalkfärg.
Torrsläckt kalk är släckt med en mindre mängd
vatten och bildar ett pulver. Torrsläckt kalk är
mindre smidig än våtsläckt kalk.
Traditionell kalkfärg tillreds av kalkdeg, vatten
och färgpigment. När kalkdeg blandas med mer
vatten bildas kalkmjölk, dvs vit kalkfärg.Vill man ha
en annan kulör tillsätter man kalkäkta pigment som
tål den basiska miljön som kalken skapar. Traditionell
kalkfärg blandades alltid förr på byggarbetsplatsen
men kan numera erhållas färdigblandad av vissa
producenter.
Traditionella pigment, några exempel
Ockror är i huvudsak gula jordfärgspigment som har
stor täckförmåga. De är billiga och hållbara.
Terra di Siena är ett jordfärgspigment som ger gul
brun eller rödbrun kulör.
Umbra är ett jordfärgspigment som ger bruna
eller grå kulörer.
Röda järnoxidpigment är engelskt rött, caput mortum och järnoxidrött som ger en kraftigt röd eller
rödbrun färg.
Kimrök framställs av sot. I kalkmjölk ger kimrök en
blågrå färgton.
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Naggad puts.
Kvarteret Cepheus,
Köpmangatan 3.
Foto: Göran
Fredriksson
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Stockholms Stadsmuseum
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Webbplats:
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E-post: info@stadsmuseum.stockholm.se
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Besöksadress: Tekniska Nämndhuset,
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Webbplats: www.stockholm.se/sbk
Telefon: 08-508 26 000
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Länsstyrelsen i Stockholms län
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Postadress: Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Hantverkargatan 29
Webbplats: www.ab.lst.se
Telefon: 08-785 40 00
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Länkar
Riksantikvarieämbetets Materialguide
är en faktabas för dem som arbetar med bygg
nadsvård eller fastighetsförvaltning.
http://hildebrand.raa.se/materialguiden
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Stockholms läns museums webbsidor
om byggnadsvård vänder sig till alla som
är intresserade av hus och byggnadshant
verk. Här finns även information om lagar
och bidrag, litteraturtips och länkar till
byggnadsvårdscenter.
Webbplats:
www.lansmuseum.a.se/byggnadsvard
SPBA är en sammanslutning för Sveriges

praktiserande byggnadsantikvarier.
Webbplats: www.spba.se
FIBOR är en branschförening för byggnads-

vårdsföretag.
Medlemmarna är konsulter och entre
prenörer med dokumenterad kompetens
inom byggnadsvård.
Webbplats: http://fibor.org

Målaremästarna är bransch- och arbets
givarorganisation för måleriföretagen i
Sverige. På webbplatsen finns bland annat
råd vid upphandling.
Webbplats: www.maleri.se
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