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I forbindelse med mitt diplomarbeid med temaet
”Farger i arkitektur” dro jeg på ekskursjon. Turens
høydepunkter var de avtalte møtene med ulike
fagpersoner innenfor min diploms tematikk, som
går på eksteriørfarger i eksisterende bebyggelse og
fargeplanlegging.
STO C K H O L M
Reisen gikk først til Stockholm, der jeg fikk møtt Åke
Svedmyr, utdannet arkitekt ved KTH i Stockholm,
som har arbeidet med fargesetting i flere tiår. De
fleste av hans oppdrag er i Stockholm, og derav har
han svært god kompetanse på fargesetting i eldre
bebyggelse og kunnskap om de ulike pussede
fasadene som byen har å by på.
For å møte Karin Fridell Anter reiste jeg ut til
Uppsala og fikk nyte godt av hennes kunnskap
som forsker og forfatter. På vår byvandring i
Uppsala kommenterte og diskuterte vi ulike byggs
fargesetting. Et godt eksempel på hvordan fargene
kan ”bedra” oss, kan en se på fotoet under, et
hus som jeg med en gang oppfattet som lilla. Ved
nærmere undersøkelse ved hjelp av NCS Colourpin
og index viste det seg at bygget har følgende
notasjon: NCS S 3010 — R. Notasjonen beskriver
en farge med 30 % sorthet, 10 % kulørthet og med
en rød kulørtone. Altså ingen blålig komponent
overhodet som kunne tilsi en lilla farge.

Bildeserie fra Gamla Stan. Til venstre: Pusset fasade med direkte sollys. I
midten: Samme fasade uten direkte sollys. Til høyre: Akvarell for å gjengi
opplevelsen. I løpet av turen fant jeg ut at gouache vil gjengi fasadefarger
bedre, på grunn av sin dekkende evne. I akvareller skinner papiret gjennom.

O S LO
Jeg hadde på forhånd sett meg ut Vålerenga, der
den lave trehusbebyggelsen er akkompagnert av en
fri og individualistisk fargesetting.

Utsnitt fra fargeregistreringer i Danmarks gate, der jeg registrerte gateløpet.

Jeg hadde avtalt et møte med Jane Våge i Kristin
Jarmund arkitekter, og fikk høre om hvordan deres
kontor bruker farger som en del av sin prosjektering.
BERGEN

Boligområde i Uppsala.

NCS Index i bruk

Etter besøket hos Anter fikk jeg vite at Skeppsholmen
hadde en utarbeidet fargeplan, så jeg gikk ut til øya
og tok dette inn over meg. Kirken er det lyseste
bygget på øya, og ellers er de fleste bygg holdt i en
gultone på grunn av områdets fargehistorie.
Gamla Stan har et fargespekter som reflekterer de
mulighetene en har med visse typer pigmenter. Her
er det et stort spekter av gule, oransje og rødlige
fasader, typsiske jordfarger.

I Bergen fikk jeg en hel dag sammen med Grete
Smedal, som arbeider med fargesetting og blant
annet har fargesatt Longyearbyen på Svalbard. Det å
få se hvordan hennes arbeidsmåte fortoner seg, ved
å ta i bruk blant annet collage og deretter utarbeide
en hovedidé for området det gjelder. Deretter å
ta i bruk NCS album for å finne de nyansene og
kulørtonene som trengs for å oppfylle hovedidéen.
Dette ga meg stor hjelp og ikke minst inspirasjon til
mitt videre arbeid med min diplomoppgave!
Jeg ønsker å takke Afag for støtte til ekskursjonen.
Bjørg Helene Andorsen, NTNU

