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Hånd og ånd i 
Langstrup
Malervirksomheden Lys & Farve værner om det stolte fags gamle teknikker 
og materialer med unikke æstetiske resultater

Det er stolte, gamle håndværkstraditioner, der 
udfoldes og holdes i hævd i malervirksomheden 
Lys & Farves værksted i Langstrup.

Her sørger malermester Flemming Jensen 
for, at kendskabet til de gamle teknikker og ma-
terialer bevares og udvikles til glæde for kvali-
tetsbevidste kunder, der både tæller private og 
offentlige institutioner.

Som uddannet maler og konservator har han 
gennem snart 50 år uddannet 56 lærlinge i 
det stolte håndværksfag, hvis nære slægtskab 
med den egentlige malerkunst i dag er glemt 
af mange.

”I gamle dage var malerfaget jo tilknyttet 
kunstakademiet. Så blev vi til vognmalere og 
stafferingsmalere og malere, der marmore-
rer. Kalkmalerne var ikke bare malere – de 
dekorerede jo også væggene. Hele vores fag 
udspringer af dem, der drog rundt i Danmark 
på Margrethe d. Førstes tid og malede landets 
kirker. Vi bruger penslerne, vi kan farverne og 
materialerne. Vi påfører med de gamle pensler 
og teknikker, og vi laver selv farverne. Farven 
er malerens værktøj. Det er det ikke i dag, des-
værre, hvor det skal gå så hurtigt som muligt 
med rullen. Der er ingen fremtid, hvis ikke man 
kender sin fortid. Malerfaget er et smukt fag, 
når man kan det og kommer ind i det,” siger 
Flemming Jensen.

Hånd og ånd
Lys & Farve tilbyder også at løse helt alminde-
lige maleropgaver, men det sker med en indle-

velse, kunden selv får en oplevelse ud af.
Malingen blandes på stedet, og strøg efter strøg 
i forskellige farver og nuancer hjælper kunden 
til at � nde den rigtige løsning i forhold til det 
lys, der vil spille med i dagens løb.
”Kunden er selv med til at skabe, får ny viden 
og æstetisk indsigt, og det giver mig en vær-
dighed og stolthed i løsningen af en opgave. 
Meningen med malerfaget er, at man skal 
have det i hænderne. Farverigdom skabes i et 
konstant samspil mellem hånd og ånd,” siger 
Flemming Jensen.

Kalk er bedst
Et af Lys & Farves specialer er kalkning af går-
de. Flemming Jensen har undervist i kalkning 
og kalkmalerier i mange år.
Han bygger selv malingen op med kalkmørtel 
og dekorerer med de gamle danske jordfarver.
”Kalk er lavet af kalksten, der bliver brudt og 
brændt. Der tilsættes vand, og det optager ilt 
med det samme. Allerede dér er der ved at ske 
en forstening. Når man renser en væg godt ned 
og kalker den, lukkes muren ikke inde, men 
kan ånde begge veje, og så trænger kalken ind 
i stenene og kitter dem sammen. Kalk er det 
bedste materiale, der overhovedet eksisterer 
til gamle bygninger. Derfor holder vores kirker 
sig så smukt! Farvespillet i en kalket mur, der 
er våd af regn, er en æstetisk oplevelse.”
Stadig � ere gamle gårde i Nordsjælland får 
Lys & Farve på besøg.
”Og vi kan se, at det smitter fra gård til gård, 

når vi har ordnet facader med kalk,” siger 
Flemming Jensen.

Lokal forankring
Værkstedet i Langstrup er indrettet i en gam-
mel hestestald.
”Vi så med det samme en gylden mulighed for 
at bevare den gamle hestestald med de gamle 
båse og det gamle gulv. Vi malede skyer i loftet 
med kalk. Ud over kalk brugte vi kun lindolie-
maling og andre gamle materialer, der er me-
get miljøvenlige. Ikke noget med plastikmaling 
her!”
Lys & Farve føler for sin lokale forankring i 
Langstrups landsbymiljø.
En gang om måneden omdannes værkstedet til 
en hyggelig pub, hvor 50-60 mennesker i alle 
aldre mødes og hygger sig sammen.
I værkstedet kan man studere plancher og ud-
stillede genstande, der viser det gamle maler-
fags historie og teknikker.

Nyt smukt liv
”Mange gamle møbler og effekter er smukke og 
fortjener at blive restaureret og bevaret. Folk 
skal bare henvende sig, så skal vi nok hjælpe, 
uanset om det drejer sig om lakering, forgyld-
ning, marmorering eller noget helt fjerde. Re-
sultatet bliver smukt og unikt. Det kan også 
være sådan noget som en gammel trappeop-
gang, hvor vi � nder og afdækker de gamle lag 
og giver dem nyt, smukt liv,” siger Flemming 
Jensen.

Der er ingen fremtid, hvis ikke 
man kender sin fortid. Malerfaget 
er et smukt fag, når man kan det 
og kommer ind i det

‘‘

Lys & Farves værksted i Langstrup, hvor stolte, gamle 
håndværkstraditioner udfoldes og holdes i hævd.

Flemming Jensen betragter sine skydekorationer 
og forgyldninger i Frederiksberg Slotskirke.

Et af Lys & Farves specialer er kalkning af gårde.
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Disse fi ne traditioner holdes i hævd hos Lys & Farve, hvor teknikkerne benyttes 
til restaurering og renovering af bevaringsværdige bygninger, inde som ude, 

men også møbelmaling, traditionel og moderne dekoration.

Flemming Jensen yder konsulentbistand med hensyn til farvesætning, design mv. 
og benytter sig så vidt muligt kun af miljørigtige materialer.

Kalkning af KastelsmøllenMarmorering af ældre trægulv Maling og marmorering af
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