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Delprosjekt Haugesund
Fargeplan for Strandgata 126-140



2 3

Haugesund

Kystbyen Haugesund har mange his-
toriske minner fra en rik sagatid. Blant 
annet er seilleden gjennom Karmsundet 
fra gammelt av kalt “Kongeveien”. Gjen-
nom den seilte  konger og høvdinger 
til og fra  Kongsgården på Avaldsnes, 
Norges første “hovedstad”. I dag, 1100 
år etter, er leden fremdeles viktig. 
 Det var det rike sildefisket som ga 
byen muligheter for vekst. I 1839 bodde 
12 familer ved sundet. I dag, 170 år 
senere,  bor det ca. 32000 nord på fast-
landet, det som utgjør byen Haugesund 
i dag. Bystatus fikk Haugesund i 1854, 
samtidig som den ble en kommune.   
  Fiske og transportbehov av 
produktene satte også fart i utviklingen 
av skipsfarten, som  i 1870- åra var 
godt  etablert som egen næring. Dette 
ble byens redning i perioder da silde-
fisket forsvant. Seilskipsflåten nådde et 
høydepunkt i 1890-åra, med 238 skip. 

Etter hvert tok imidlertid sildefisket seg 
opp igjen, og nye fiskemetoder samt 
forskjellig former for industriforedling av 
produktene styrket byens næring inn i 
det 20. århundret. Haugesund er i dag 
blitt et handels- og servicesenter med et 
mer allsidig nærings-og kulturliv. Sjøens 
produkter utgjør ikke lenger det viktigste 
livsgrunnlaget. 
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Rådhuset i Haugesund, tegnet av arkitektene 
Blakstad og Munthe -Kaas

Et tilbakeblikk

Haugesunds eldste bebyggelse på 
begge sider av Smedasundet represen-
terer en rik, folkelig byggeskikk. Noe er 
bevart av denne 1800-tallsbebyggelsen, 
og hus som er revet eller brent, er 
erstattet med nye hus. Gradvis har byen 
utvidet seg fra sjøkanten og innover mot 
det som i dag er byens sentrum. Med 
regulering i 1856 fikk våningshusene 
brede gater å forholde seg til, og så 
lenge husene var lavere enn to etasjer 
pluss gesims, ble tre akseptert som 
byggemateriale.  
Mens den klassisistiske stilen preget 
den frittliggende bebyggelsen langs 
kaiene, fikk sveitserstilen og etterhvert 
jugendstilen sitt nedslagsfelt gatelangs 
i bybildet. Overgangsformer mellom de 
ulike stilartene var heller ikke uvanlig, 
særlig med nye byggemetoder og frem-
veksten av mur- og steinarkitektur.
På 1890-tallet fikk trehusene en rikere 
detaljering, og bruken av tårnmotiv og 
spir vokste fram. Derav har Haugesund 
fått tilnavnet “byen med tårnene”.
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Opprinnelige farger

Det er ikke foretatt noen systematisk under-
søkelse av historiske farger i byen, med 
unntak av vernede hus. Noe kunnskap 
kan imidlertid hentes fra håndkolorerte 
fotos og malerier, samt branntakster, men 
ellers må man anta at de tradisjoner som 
var vanlig i øvrig kystbebyggelse på 1800-
1900-tallet også gjaldt Haugesund. Med 
det følger at så lenge hus var laftet, var 
de som regel umalte. Med utvendig panel 
kom også malingen for å beskytte trever-
ket. Jordfarger med base i oker, brunt og 
jernoxyd preget nok den tidlige paletten. 
Den hvite fargen (blyhvitt) ble til å begynne 
med brukt som staffasjefarge, men vant 
popularitet som fasadefarge etter hvert som 
den ble mer tilgjengelig for vanlige folk. Da 
ble den også blandet med jordfarger for å 
skape klassisismens grågrønne, beige eller 
grå- og gulbrune nyanser, de såkalte stein-
imiterende fargene. Trearkitekturen hadde 
som tidligere nevnt de samme idealene-
som murarkitekturen. Med Titanhvitt i han-
delen rundt 1920 ble hvitt dominerende i 
store deler av vår kystbebyggelse, så også 
Haugesund, særlig  langs Smedasundet og 
på øyene. Vinduene kunne få en mørkere 
farge, mens gerikter, laftekasser og gesim-
ser som regel ble holdt lyse, eller som 
panelet. I sentrumsbebyggelsen var fargene 
etter kildematerialet å dømme mer fargerikt.

Etterhvert som andre stilarter vokste fram, særlig 
sveitserstilen, kom fargene tilbake, særlig i sentrums-
bebyggelsen.

TA  ET BLIKK PÅ OMGIVELSENE FØR DU MALER HUSET. ET BRUDD MED HELHETEN KAN ENDRE HELE GATENS KARAKTER.
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Dagens fargeidentitet -analyse

En vandring i Haugesund sentrum i 
dag viser en by der utviklingen har 
endret bygningskulturen over tid. 
Historien er lesbar, og viser en svært 
sammensatt bebyggelse, med ditto 
variert fargesetting. En by i vekst 
har vært ønskelig, men veksten 
har krevd sine ofre i den originale 
bygningsmassen.Mange trehus er 
revet, og sammen med den rester-
ende lave trehusbebyggelsen og de 
erverdige monumentalbygg i stein 
eller pusset mur, står de mer skjema-
tiske modernistiske uttrykk i betong og 
tegl, gjerne med platekledninger.  De 
mest sentrale gatene har imidlertid 
fremdeles fine innslag av eldre hus 
fra ulike stilepoker, med klassisisme, 
sveitser-og jugendstil som dominerende. 
Mange overgangsformer mellom 
disse uttrykkene er også å finne, samt 
eksempler på nordisk renessanse, 
romantikk og ikke minst funksjonalisme.  
 Som i mange andre norske byer i 
etterkrigstiden har vekslende idealer og 
økonomiske føringer vært styrende for 
utviklingen av sentrum. Dette har til tider 
skapt spennende kontraster i bygnings-
massen, men ofte er bruddene mellom 
volumene for dramatiske både i materi-
albruk, form og farge.  
 Her uttrykkes med andre ord et 
stort mangfold også i fargebruken.
Hele fargesirkelen er representert, med 
stor vekt på gule og røde toner, men 
også blått og grønt finnes. Enkelte 
farger er tunge og kraftige, mens andre 
er dempet eller tilhører pastellskalaen.  I 
tillegg finnes  materialfargene, og til slutt 
hvitfargen, som i enkelte partier domi-
nerer, i andre dukker opp sporadisk. 
Vi kan med andre ord si at fargene i 
dagens Haugesund framhever snarere 
enn demper  ”kaoset”                              
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Det observeres at byen nærmest 
slites mellom to identiteter, den 
hvite trehusbyen og det koloristiske 
sentrumsmiljøet. Det mest enhetlige 
elementet i byen er de grå skifertakene. 
Taket er husets femte fasade, og 
utgjør et viktig  element i dette bybildet, 
da særlig jugendbyggene har store 
takflater.
Problemet i Haugesunds palett i dag 
er de mange moderne, skarpe kulører 
som står i unødig stor kontrast til de 
hvite og pastellfargede husene. Disse 
kraftuttrykkene stemmer heller ikke 
med de ulike stilartenes tidstypiske 
palett. Et annet problem er manglende 
nyansert fargebruk i forhold til fasadens 
gramatikk.Med det siste menes fasadens 
oppbygging i ulike elementer, dekor, 
konstruktive ledd osv. Alt skal ha sin 
farge, og her finnes visse spilleregler 
som hører byggemåtens- og stilartenes 
egenart til. Det finnes imidlerid gode 
enkeltstående eksempler på vakkert 
oppussede hus i sentrum, der fargen 
stemmer med byggets arkitektoniske 
uttrykk. Inspirasjonen til en samlet 
fargestrategi for Haugesund må hentes 
fra disse fine innslagene. Med andre ord 
ligger svarene i byen allerede. 
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Oppsummering av analyse, 
konseptutvikling

Sentrum består i dag av en rekke elementer:

a) Arkitektoniske uttrykk: Småskala 
trehusbebyggelse i kraftig kontrast mot 
store volumer, både eldre og modernistisk 
arkitektur.

1. Trehus i ulike stilarter som
     klassisisme, jugend og sveitserstil.
2. Murhus i jugend, romantikk og 

funksjonalisme.
3. Den moderne by i ulike materialer, 

funksjonalisme.

b) Farge

Kontraster mellom den hvite trehusbyen, 
moderne kraftige farger og en mer dempet 
klassisk jordfargeskala, samt stenmaterialer, 
betong og glass. Det er store variasjoner 
i fargene, både i fargetone (selve fargen), 
og i lys/mørkhetsgrad. Forutsatt at byen 
ønsker en større helhet, er det nærliggende 
å justere fargene, da bygningsvolumene er 
kommet for å bli. 
 Den hvite by er nok en ønskedrøm for 
mange, men slik sentrum er utviklet, ligger 
denne idyllen  langt fra dagens virkelighet.  
Å fremme en eller flere andre dominerende 
farger vil også kunne oppleves som et 
kunstig grep. En særegen polykrom tendens 
er allerede utviklet i bygatene, og markerer 
byens fargeidentitet. Denne tendensen 
representerer en naturlig utvikling gjennom 
historien, og er vel verdt å følge opp. 
 Å  utarbeide en fargeplan som en 
fastlåst komposisjon er mulig for et avg-
renset område, men for et helt sentrum 
er dette vanskelig, og heller ikke ønskelig. 
Derimot vil noen begrunnede retningslin-
jer kunne rydde opp og forenkle bildet. 
Spørsmålet som ble stilt var: Kanskje ville 
byen være bedre tjent med en mer dempet  
kolorisme uten for store kontraster, integrert 
i den hvite sørlandsidyllen? Vi bestemte oss 
for at de historiske fargene måtte kunne 
være et godt utgangspunkt for utarbeidelsen 
av en litt mer lavmelt palett.
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Pilotprosjekt, Standgata 129--140

For å kunne hente kunnskap og inspiras-
jon fra byens opprinnelige fargesetting 
til en fargeplan for Haugesund sentrum, 
ble det foretatt fargeundersøkelser på 
elleve hus i Strandgata. Det ble dannet 
en prosjektgruppe med undertegnede, en 
lokal arkitekt og to lokale malermestere, 
samt en antikvar. Gatepartiet består 
hovedsakelig av to-til- treetasjers trehus 
i sveitser -og klassisistisk stil, med ett 
kraftig modernistisk brudd, en 6 etasjers 
kontorblokk. Dagens palett spenner over 
hele spekteret, med store kontraster, 
og med hvitt og rødt som dominerende. 
Prosjektgruppen  formet en hypotese  om 
at dagens bilde skjuler en mer dempet, 
men dog koloristisk, palett, noe historiske 
kilder også antyder.
    Det ble utført fargeundersøkelser 
ved hjelp av såkalte fargetrapper. Det 
innebærer en lagvis avdekking av alle 
malingslag fra huset ble malt første 
gang og fram til dagens situasjon. 
Husene i gatepartiet ble bygget relativt 
samtidig, mot slutten av 1800-tallet, 
så  man kan anta at de første lagene 
i fargetrappene tilsvarer en samtidig 
original-palett. Videre kan man se at 
noen hus i gatebildet har holdt samme 
fargetone med litt variasjon gjennom alle 
år, mens andre har vært malt med farger 
fra hele fargeskalaen. Dette har både 
med det generelle motebildet og med 
hus-eierenes holdninger å gjøre. Man 
kan også anta at de funn som er gjort 
demonstrerer typiske eksempler fra den 
opprinnelige sentrumspaletten. 
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Strandgata 130.
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Fargetrapper i pilotprosjektet

Fargeundersøkelsene i Strandgata ble utført 
ved hjelp av såkalte fargetrapper. Det er 
en lagvis avdekking av alle malingslag fra 
huset ble malt første gang og fram til dagens 
situasjon. Fargetrappene for Strandgata 
ble utført av Malermester Sjur Risanger 
fra Risanger og Sønn i Haugesund, med 
assistanse av konservator Carl Erik Buch og 
malermester Kåre Limseth.
Trappene ble fortrinnsvis tatt på fasadene. 
Helst bør man plassere fargetrapper på 
forskjellige partier av huset, både på vegger, 
dør og belistning. Det anbefales også å ta 
prøver mellom gerikt og vegg eller gerikt 
og dør, osv. for å finne ut hvilke farger 
som hører sammen. Av  ressursmessige 
grunner ble arbeidet begrenset til prøver fra 
fasadeflatene. 
Redskaper som brukes i en slik 
undersøkelse er skalpell eller annen egnet 
kniv, malingsfjerner og eventuelt lupe for 
tyding av fargelagene. 
Først pensles et rektangulært felt med  
bredde fra 5 til 10 cm med malingsfjerner, og 
øverste malingslag fjernes. Deretter pensles 
flaten igjen, og neste lag fjernes, men et par 
centimeter av det første laget blir stående. 
Slik fjernes alle lag gradvis, og hvert lag blir 
stående med et lite felt. På enkelte hus kan 
man finne svært mange lag, på andre noen 
få.
 Når alle lag er avdekket, anbefales det 
å la fargetrappen tørke ut noen uker, helst 
noen måneder, før man tyder dem. Dette 
er for å bleke misfarging som kan skyldes 
gulnet olje i malingslagene.
Selve malingsfjerningen er noe mange 
kan klare, men tydingen krever som regel 
fagkunnskap, da det kan være vanskelig å 
skille mellom de enkelte fargelag, grunninger 
osv. En fagmann vil kunne kombinere 
opplysninger om husets historie, kunnskap 
om fargetrender og malingstyper over 
tid med de funn som er gjort og plassere 
fargelagene i henhold til et referansesystem, 
som f.eks. NCS-systemet.
I de følgende avsnitt skal vi presentere de 
funn som ble gjort på hvert enkelt hus, og 
reflektere rundt funnene.

Disse fargetrappene (til høyre) er fra Strand-
gata, Fargetrappen lengst til venstre viser 
at det kan være vanskelig å skille lagene fra 
hverandre. Fargene er lettere definere i trap-
pen til høyre.
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Strandgata 134

    Eksisterende farge 

s-
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Original farge (under).
(Denne beholdes i fargeforslaget).

Nest eldste farge (over).
  

De to eldste fargene (under).
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   Eksisterende farge (over).
    

 Original farge (under).
(Denne beholdes i fargeforslaget).

Strandgata 130

s-
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s

     Original farge (under).
     (Denne beholdes ikke i fargeforslaget).

Strandgata 136

    Eksisterende farge (over).
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Historiske farger. Strandgata 123-129 og 126-140



16 17



18 19

Over: Eksisterende farger

Fargene representererer et typisk utsnitt av dagens fargesetting i Haugesund slik den er beskrevet i analysen, med den omtalte split-
telsen i bygningsmassen. Her finnes store brudd i form, ulike stilarter, og nær hele fargesirkelen er representert i bygningsmassen. Vi 
ser også den hvite tendensen som er i ferd med å bre seg, de røde fargene som blir svært dominerende og tunge i helheten, vi ser 
den dempede grønne og et par moderne skarpe farger.
Vi ser videre også eksempel på hvordan en eier markerer alle sine eiendommer i én farge, noe som skaper en blokkdannelse og 
forstyrrer gatas rytme. Sokkeletasjene gatelangs er delvis ombygget for forretningsdrift og splitter ofte husene horisontalt. Det får en 
“skjørt og bluse-effekt”. Takene i grå skifer binder det hele sammen.
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Under: Originalfargene, de første malingsstrøk.

I følge konservator Buch er husene i pilotområdet bygget nesten samtidig, i 1860--1880 årene, bildet viser et samtidsuttrykk fra den gang. Vi ser at 
originalpaletten har en mer dempet fargeskala enn paletten som representerer dagens situasjon. Den røde er for eksempel ikke så skarp og klar 
som dagens rødfarger, men jordet og brunaktig. De gamle fargene inneholder umbra, eller jordpigmenter, som oppleves som sammenbindende. 
Alle fargene har med andre ord en fellesfaktor. De ligger også nærmere hverandre i lys/mørkhetsgrad, noe som bidrar ytterligere til å styrke hel-
heten.
Den framkomne historiske paletten bekrefter vår hypotese om at Haugesund opprinnelig var en fargerik by, slik de håndkolorerte postkortene viser. 
Disse originalfargene  bør nå kunne danne et inspirasjonsgrunnlag for gatas fargepalett, og også for Haugesund generelt. Spørsmålet blir om den 
dempede, jordfargepaletten appellerer til oss i dag, eller om vår fargesmak er endret radikalt over tid, slik at den må justeres?
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Endelig fargeforslag/
Bruk av de arkeologiske funn

Hvordan skal man så bruke den 
informasjonen som er kommet fram?
Flere spørsmål vil dukke opp i en 
prosess der konseptet for den fremtidige 
fargeplan skal utvikles med utgangspunkt i 
fargearkeologi:

a) Skal man konsekvent tilbakeføre 
til originalfargene uten estetiske 
helhetsvurderinger? Hvordan forholder 
originalfargen seg til den stilart bygget 
representerer? Er den typisk for perioden, 
eller atypisk? Er det en lokal variant?

b) Skal man tilbakeføre til originalfarger, 
men ta visse friheter for å justere disse 
dersom de ikke bidrar til en god helhet i 
et større perspektiv – f.eks. i gatebildet? 
Her kan én metode være å identifisere stil 
og velge innenfor et register av anbefalte 
fargesammensetninger for stilarten. Man 
kan også velge en annen farge fra husets 
fargearkeologi dersom den  passer bedre i 
det kompositoriske grepet. Da er man lojal 
mot husets historie.

Endelig forslag til fargeplan for Strand-
gata 126–140 er basert på alternativ 
b), der den originale paletten er lagt til 
grunn, med tilføyelser av andre farger i 
enkelte partier for å skape et mer dyna-
misk gatemaleri.
Begrunnelse:
Prosjektgruppen fant de historiske 
fargene harmoniske i gatebildet. De 
demonstrerer tydelig en bit av Hauge-
sunds opprinnelige fargepalett. Fargene 
er imidlertid mer vitale i sørenden enn i 
nordenden av pilotprosjektet. Noen av 
husene i nordenden ble derfor justert 
opp fargemessig for å skape bedre 
balanse. Originalfargen bidro med 
andre ord langt på vei, men for lite til å 
oppnå en riktig god fargekompisjon  i 
det lille gatebildet. Nye farger ble valgt 
relativt fritt, delvis ut fra husenes ibo-
ende fargearkeologi, delvis med et blikk 
på typiske farger for de enkelte stilarter 
husene representerer.
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Justert originalpalett som det endelige forslag til fargeplan for pilotprosjektet.
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Alt. 2

10.0 Gjennomføring av fargeplanen.

10.1 Premisser for bruk av fargeplanen.

Fargerapporten blir levert til Haugesund 
kommune, og det er opp til represent-
anter for kommunen, gårdeiere og lokalt 
næringsliv å forvalte gjennomføringen av 
de forslag og anbefalinger som er frem-
met. Det kan også være nødvendig å 
knytte lokal fagkompetanse til prosessen.
Fargeplanen i pilotprosjektet vil kunne 
fungere som et godt utgangspunkt, da 
bebyggelsen er representativ for sentrum 
i byen. Fargene som er gitt i planen for 
er veiledende og ved oppmalingen er det 
nødvendig at prøvestrøk blir nøye vurdert i 
lokale lys- og 
størrelsesforhold av en kvalifisert person. 
Dette kan være en kunstner, arkitekt eller 
malermester som setter seg inn i hel-
heten i prosjektet. Fargen som er tatt ut 
i liten målestokk kan endre seg radikalt 
på stedet. Her ligger alltid en siste just-
eringsfaktor. Det understrekes at det er 
svært viktig at gårdeiere deltar i prosessen 
fra starten av, og at flest mulig kommer i 
gang med oppussing samtidig for å skape 
en bølge av motivasjon. Andre gårdeiere 
vil kunne stimuleres til opprustning av sine 
bygninger gjennom en aktiv dugnadsånd. 
I andre land, og også i noen norske byer, 

Dagens situasjon.
Huset er hvitmalt med hvite vinduer 
og hvitt listverk. Grå sokkel i mineralit.

Vinduer, dører og listverk:  Det ble 
illustrert på skisser av demohuset 
hvordan vinduer og dører kan 
fargesettes.  Over vises to eksempler 
med og uten kontrastmaling på listverk 
rundt vinduene. Vi ser på det øverste 
eksemplet at de mørke kontrastfargene 
kan virke dominerende i fasaden, 
da denne er relativt liten. Alt. 2 gir et 
mer balansert uttrykk i dette tilfellet. 
Dette forholdet bør vurderes fra hus 
til hus, men i følge konservatoren 
i vår prosjketgruppe, har husene 
i haugesund tradisjonelt hatt lite 
kontraster.
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som Røros og Sortland, har man stimulert til dette gjennom tildeling av gratis maling og rådgivning. 
Dette kan kommunen styre. Kommunen vil også kunne ta i bruk styringsverktøy i reguleringsplanen 
eller paragraf 72 (estetikkparagrafen) , samt utarbeide kortfattede brosjyrer som fungerer opply-
sende og veiledende.
Bevisstgjøring om fargens betydning og potensiale er nøkkelordet!
Det lokale eksempel.

“Demohuset” 
Utprøving av tanker og 

Alt 1.  Vindusfarge: S6020G50Y

Alt 2.   Vindusfarge: S7010Y90R
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FARGER OG STIL. 
Arkitektur har vært referert til som den store orden og det 
nære liv, representert som helhet og detaljer. Våre byer er 
framfor alt uttrykk for dette. Også i enkeltbygningene fi nnes  
dette forholdet. Ordensprinsippene er nødvendige for at vi 
skal kunne orientere oss og forstå omgivelsene. Vi kan si at 
arkitektur har et vokabular av komponenter som tilsammen 
utgjør helheten, analogt med skrivekunsten der setningene 
er sammensatt av ord og begreper. Det sier seg selv at valg 
av farger og fargenes innbyrdes forhold derfor er avgjørende 
for tydeliggjøringen av byggets uttrykk. I enkelte tilfeller kan  
fargen også brukes bevisst for å bryte ned denne logikken. 
De klassiske stilarter i arkitekturen har tradisjoner for 
fargesetting av fasaden som helhet, samt listverk, detaljer, 
vinduer og dører. Ved rehabilitering bør man følge disse 
prinsippene så langt som mulig. Hvert hus bør dog vurderes 
individuelt i forhold til fasadens oppbygning, samt bygnings-
og landskapsmessige omgivelser. Et godt råd er å prøve ut 
fargen på fasaden i riktig lys, da den ofte skifter karakter i ulik 
belysning og fra stor til liten. En gylden regel er at fargen blir 
lysere og mer fargesterk når den males opp på en fasade 
utendørs, og at himmelretning, lys og skygge spiller inn.
De enkelte stilarter er presentert btidligere, i kapitel 2, men 
et lite sammendrag er tatt med i dette kapitelet for å se 
særdragene i sammenheng med NCS-systemet.   

NCS fargesystem er det mest brukte i Europa. 
Elementærfargene i NCS-systemet  er  hvitt W, svart S, gult 
Y, rødt R, blått B og grønt G. Alle farger kan blandes ved 
hjelp av disse seks fargene. For å beskrive fargen brukes 
en kode.

  S 2030-    Y90R

NCS Fargekropp
I denne tredimensjonale modell 
som kalles NCS fargekropp kan 
alle tenkbare farger plasseres 
inn og derved gis en eksakt NCS 
betegnelse. For lettere å kunne 
forstå systemet deles  3D-model-
len opp i to 2D-modeller, NCS-far-
gesirkel og NCS fargetriangel.

NCS-fargesirkel
Sirkelen er et horisontalt snitt 
gjennom fargekroppens midje 
der de fi re elementærfargene er 
plassert som himmelretninger i et 
kompass. Hver kvadrant mellom 
to elementærfarger er inndelt i 
100 like store steg. I fi guren har 
kulørtonen Y90R, gul med 90 % 
rødhet markert.

NCS Fargetriangel
Triangelet er et vertikalt snitt gjen-
nom fargekroppen. I triangelens 
base fi nnes gråskalaen fra hvitt W 
til svart S, og i spissen den maksi-
male kulørthet C

Et eksempel på en NCS-kode er S 2030-Y90R. S betyr 
Second Edition og er norsk standard. Ser du en NCS-kode 
med S foran vet du at det er den siste oppgraderte versjonen. 
Den første delen av koden  -2030- beskriver nyansen og 
fargestyrken. Den har 20% sorthet og 30% fargestyrke. 
Resten opp til 100% utgjør hvitheten; dvs fargen har 70% 
hvithet. Koden Y90R kan beskrives ut fra fargesirkelen. 
Fargesirkelen består av de fi re grunnfargene rød, gul, blå og 
grønn som er plassert i lik avstand i sirkelen. Koden Y90R 
beskrives som gul (Y) med 90% rødt (R). 

HISTORISKE FARGER I STRANDGATA 126-140

NCS_NATURAL COLOUR SYSTEM (NCS)

Typiske stilfarger relatert til
NCS-systemet

Metoden for pilotprosjektet er anbefalt 
for en videreutvikling av sentrumspal-
etten i Haugesund. Der man ikke har råd 
eller tid til fargeundersøkelser anbefales 
tidstypiske farger for husets stilart. Vi 
har her kodet de vanligste stilartene i 
sentrum innenfor NCS-systemet
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KLASSISISME
Steinfargene ble utgangspunkt for trehusene, særlig 
ulike typer sandstein og kalkstein, og ikke minst den hvite 
marmoren. Lyse og klare farger, både kalde og varme, 
ble blandet av hvitt, rå umbra, grønn umbra og lys oker.
Ofte fikk panelte fasader også mønstre av imitert stein. 
Antikkens bygningsdetaljer, søyler, gesimser, kvaderhogde 
hjørnestener og pilastre ble kopiert i tre. Detaljene var 
forholdsvis knappe, og vinduene skulle opptre som hull i 
veggen, slik som i templene. Gerikter, laftekasser og gesimser 
ble derimot malt i steinfarger, i tråd med veggen, eventuelt 
noe mørkere eller lysere enn veggen for å skille seg ut.
De mest tradisjonsbundne utgavene av stilarten kunne 
ha fargesetting basert på røde og gulokerpigmenter 
Kanskje forekom dette der man ikke hadde råd til  å 
bruke den dyre hvitfargen  som ingrediens i paletten.
Andre varianter som finnes  dokumentert fra perioden er :
mørkegrå eller gråsorte panelfarger med lysere grå gerikter, 
vinduer og detaljer. Dette skulle illudere mørk sandstei eller 
kalkstein. Kjølige lysegrå toner, som kunne ha grønnaktig 
hvit eller lyse blekrøde farger på panelet var også populært.

.

EKSEMPLER PÅ FARGEOMRÅDER-
TRIANGLER.
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SVEITSERSTIL
Populære farger var rødt, dodenkopf (mørk brunrød), 
lys og mørk oker, samt grønn jord. Det var viktig at 
fargene uttrykte det konstruktive i fasaden, stolper og 
dragere. Forsiden og baksiden av huset ble til tider 
behandlet forskjellig. Fronten kunne ha opp til seks farger 
i kombinasjon, mens baksiden kunne forenkles ned til to.
Etterhvert ble blek oker, blek beige og blek grå populære 
farger, samt en noe surere blekoker. Panel og underside av 
tak ble malt i farger som illuderte ubehandlet treverk. Panelet 
ble ofte malt i en farge og alle de konstruktive ledd i en langt 
mer mettet farge, gjerne en variant av veggflaten. Ofte ble 
kjølig grått benyttet på konstruktive ledd, men dette var ikke 
så vanlig. Mørke vinduer, i umbra og grønn jord, var et forbilde 
fra gotikken, der vinduene skulle framstå som mørke hull. 
Hvite vinduer kunne også forekomme. Dører og vinduer 
kunne være ådret eller laserte. Snekkergleden ble 
enten malt i panelfargen, eller i fargen til de konstruktive 
ledd. Eventuelt ble fargen mellom panelfargen og 
kontrastfargen valgt. Mørke skygger framhevet mønsteret.

EKSEMPLER PÅ FARGEOMRÅDER-
TRIANGLER.
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JUGENDSTIL
Bygningsmaterialer i jugend var bl.a. mur, naturstein og 
skifer, men også tre. Ofte sto bygningene i ren puss. 
Etterhvert øket fargebruken, men stilen ble aldri riktig 
koloristisk. Fargene skulle snarere være lyse og luftige. 
Formuttrykket var det viktigste, men i den grad fargen ble 
brukt, hadde den ofte en egen verdi, ikke bare som sted-
fortreder med  referanser til steinmaterialer. Fargene tok 
utgangspunkt i jordpigmentene, men ble etterhvert lysnet 
med hvitt, slik at de lå nærmere pastellfargene. Populære 
farger var blek grågrønn, blek gul, blek gråblå, lys beige 
og hvit. Dersom det var behov for kontrastfarger brukte 
man de samme fargene, men byttet innbyrdes. Bruk av 
lys og gjennomskinnelighet i materialsammenheng og en 
plastisk behandling av enkelt-elementer i komposisjon, 
var andre karakteristiske kjennetegn. Overflatebehan-
dling, farger og linjeføring skulle utgjøre en helhet, og tak 
og fasader  inngikk i en skulpturelt hele. Vinduer var ofte 
hvite eller lyse, mens dørene derimot  kunne få en kraftig 
farge, som rød, blå, rødbrun eller grågrønn.

EKSEMPLER PÅ FARGEOMRÅDER-
TRIANGLER.


