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Sammendrag 
Utvalgte rom i stasjonsbygningen på Kornsjø ble fargeundersøkt av Mur og Mer i uke 43, 2013. Undersøkelsene 

ble gjort med henblikk på tilbakeføring til eldre dekor, farger og materialer.  

De to undersøkte rommene, rom 105 og 107 i 1. etasje har hatt pussede vegger med dekor og panelte 

brystninger. Mye av treelementene er fjernet, men undersøkelser av gjenværende brystning i 

stasjonsmesterens kontor, rom 107, brystningsrest og overlysvindu i adkomsthall, rom 105 viser mørke brune 

farger i varierende sjatteringer i de opprinnelige malingslagene. De dekorerte veggene i adkomsthallen har 

vært tilnærmet hvite med en rødbrun strekdekor, mens veggfargen i stasjonsmesterens kontor var rødrosa 

med en brun strekdekor. Forventede sjablonmalerier er ikke funnet.  

 I 2. etasje ble det gjort undersøkelse av 2 brannmurer i henholdsvis rom 206 og 208, dessuten en dobbeltfløyet 

dør i rom 208. Også her har det vært bruk av flerfargete overflater på treverket med mørke farger med strek- 

og sjablondekor på brannmurer.  

Funnene i bygningen gir grunnlag for tilbakeføring til 1. periode, ca. 1900-10 i de undersøkte rommene og på 

de enkeltstående elementene.  
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FIGUR 1. KORNSJØ STASJON SETT FRA BYSIDEN. (FOTO: MUR OG MER, OKT. 2013). 

1. Bakgrunn 

Mur og Mer er bedt av eier Håkon Stang om å gjøre fargeundersøkelser av utvalgte 

interiørelementer på Kornsjø stasjon.  Bygningen er fredet, og dokumentasjonen skal bidra til 

tilbakeføring og bevaring av opprinnelig fargesetting, dekor og materialbruk. Undersøkelsene 

ble utført 21.-23.10.2013. 

 

2. Historikk og generell beskrivelse1 

 1879. Stasjonen ble opprettet på Østfoldbanen (Smaaleensbanen). 

Stasjonsbygningen var da en trebygning etter typetegninger av arkitekt Blix.   

 1898. Stasjonsbygningen brenner ned. 

 1900. Dagens bygning i blankmur med pussdetaljer ble reist i 1900, tegnet av arkitekt 

Paul A. Due d.e.(1835-1919). Kornsjø stasjon ble da en viktig grensestasjon og 

tollsted, da dette ansvaret ble flyttet fra Halden til Kornsjø.  

 1900-tallet, 1. halvdel: Midtstilt tilbygg mot bysiden føres helt opp i 2. etg. Det bygges 

takoppbygg i søndre del av bygningen. 

 1900-tallet, medio: Det legges inn sanitæranlegg i separate rom i adkomsthallen 

(nordøst). Diverse vinduer og dører byttes i 1. etasje. Noe endret rominndeling 

nordvestre del. Senkning av tak i Stasjonsmesterens kontor.  

                                                             
1 Historikken er begrenset på grunn av begrenset tilgang til arkivalia. Opplysningene bygger hovedsakelig på 

fredningsdokumentene fra 2001.  
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 1988: Utbedring av hussoppangrep  - ukjent omfang, men med utspring i kjeller og 

utløpere i store deler av ytterkonstruksjonene.  

 1990-tallet (medio). Stasjonen ble nedlagt, og bygningen gikk hovedsakelig ut av 

bruk. (bortsett fra leilighet i 2. etg. sørøstre del). 

 2001. Juni: Bygningen ble solgt fra Jernbaneverket til Stiftelsen Grønne Norden v/ 

Håkon Stang. 

 2001. Stasjonsbygningens eksteriør og interiør ble vedtaksfredet 1.10.2001 i henhold 

til Kulturminnelovens  paragraf  15. Kornsjø stasjon var da en av ca. 120 

jernbanebygninger som ble fredet som et ledd i å bevare et tverrsnitt av jernbanens 

bygningshistorie2.   

 2001: Reparasjoner og omlegging av skifer på tak. 

 2011: Ny hussoppsanering + drenering. 

Stasjonsbygningen på Kornsjø er en monumental teglsteinsbygning med utvendige 

veggflater i blank tegl (malt i nyere tid) med detaljer i pusset og støpt mørtel. Eksteriøret har 

en nyromansk stil, mens interiøret er iblandet en del jugend elementer.  

Bygningen ligger i en nv/ sø akse. Den er enkelt og symmetrisk bygd, noe som understreker 

bygningens monumentale karakter. I. etasjen har en sentralt plassert adkomsthall/ 

gjennomgående vestibyle. Opprinnelig fungerte denne som venterom for 3. klasse. 

Adkomsthallen hadde inngang både mot bysiden i nordøst og mot jernbanesiden i sydvest.  I 

nordvest ligger de opprinnelige funksjonene tilknyttet jernbamedriften. Blant annet er dette 

stasjonsmesterens kontor, mens det i den sydøstre delen har vært funksjoner tilknyttet 

stasjonen som tollsted, blant annet tollmesterens kontor. De enkelte funksjonene hadde alle 

innganger direkte fra perrongen. Den samme rominndelingen gjenfinnes oppe, der 

stasjonsmesterens private leilighet lå mot nordvest, mens tollmesterens leilighet var å finne i 

sydøst. De to enhetene hadde separate trappeløp med egne innganger på bygningens 

kortsider.  

Strukturmessige endringer i interiørene 
Det har skjedd få endringer i bygningen. Den opprinnelige romstrukturen er svært godt 

bevart. Den største endringen har skjedd i adkomsthallen og i nordvestre del av 1. etasje. 

Trolig på midten av 1900-tallet, ble det etablert et toalettrom i rommets nordøstre hjørne. 

Dette førte til at hovedinngangen mot bysiden ble fjernet sammen med direkte adkomst fra 

adkomsthall til stasjonsmesterens kontor. Trolig ble den direkte inngangen til 

kvinneventeværelset også fjernet på denne tiden. Kvinneventeværelset ble da innlemmet i 

ekspedisjonslokalene. Taket i Stasjonsmesterens kontor ble senket og rommet ble inndelt i 

mindre enheter.  Samtidig med denne romendringen, eventuelt noe før, ble dørene mot 

jernbanesiden skiftet ut, mens overlysvinduene ble bevart. Ved undersøkelsene i oktober 

2013 var de sekundære veggene og senkede tak fjernet.  

 

                                                             
2 Riksantikvaren v/ M.Oftedahl: Kornsjø stasjonsbygning. Vedtak om fredning 2001, s. 3.  
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3. Metode 
Fargeundersøkelsen er gjort ved lagvise avdekkinger og registrering av malingslag 

(fargetrapper) på representative bygningselementer i de aktuelle rommene. Overflatene er 

hovedsakelig vurdert og tolket i felt under normal visuell observasjon og gjennom 

feltmikroskop. I tillegg er det tatt ut materialprøver preparert for mikroskopi under høyere 

forstørrelse. Denne typen mikroskopi gir muligheter for å gi utfyllende opplysninger om 

overflatebehandlingenes nedbrytning, pigment og bindemiddel.  

Normalt foreligger det en del informasjon om en bygning som gir sikre dateringer. Når dette 

kobles mot funn registrert i felt og kunnskap om generelle material- og stiltrender i Norge, er 

det mulig å fastsette en kronologi og en mulighet for å gi en relativ datering for de enkelte 

malingslagene.  

Tolkning og registrering av avdekkinger 
De registrerte fargene dokumenteres og beskrives ved hjelp av fargestandard NCS-S3. 

Fargekodene skal i de fleste tilfeller oppfattes som veiledende, etter som det sjelden er mulig 

å finne én NCS kode som fullstendig samsvarer med den avdekkede fargen. Dersom det er 

oppgitt to koder med skråstrek mellom, anses fargen å ligge mellom de to kodene. Det må 

også tas høyde for at de avdekkede fargene er skitne, avblekede og nedslitte. Fargene kan 

derfor i dag fremstå svært varierende og annerledes enn da malingen ble påført.  

Oljen i oljebaserte malinger gulner når den ikke utsettes for lys. Det betyr at de avdekkede 

fargene vanligvis er for varme eller gule i forhold til hvordan de opprinnelig har vært. Dette 

gjelder særlig blå og grå farger. Oljen vil blekes etter lyseksponering en tid.  

Limfarge er som regel påført matt, og har derfor en åpen struktur. Denne blir som oftest mye 

mørkere enn den var ved påføring, og endrer farge ved inntrengning av støv, skitt, sot og 

fukt.  Limfarge vil også ofte endre seg radikalt ved overmaling med annen limfarge eller med 

oljebaserte malinger. Fargekoding av gammel og overmalt limfarge kan derfor være 

vanskelig og unøyaktig og må tas med forbehold. Dette gjelder spesielt pigmenterte 

limfarger4 

På bakgrunn av de ovenfor nevnte faktorene vil i utgangspunktet de enkelte fargene i denne 

rapporten beskrives med den fargekoden som er funnet på stedet, og kan dermed variere 

(kap. 4). Når fargene senere tolkes, sammenstilles og skal danne grunnlag for anbefalt 

rekonstruksjon vil mange av de samme fargene gjengis med en annen fargekode (kap. 5).  

Definisjoner. Perioder, faser og lag. 
De enkelte elementenes overflater sammenstilles for hver enkelt periode. Definisjonen på en  

periode er overordnede fellestrekk i stil, fargebruk og materialtyper. Innenfor hver periode 

kan det være flere overflatebehandlinger på ett element, mens andre elementer har beholdt 

sin overflatebehandling i lengre tid. Det kan derfor forekomme flere faser innenfor en 

                                                             
3 Natural Color System®Index2009 
4 Limfarger som er basert på fargepigmenter eller tilsatt fargepigmenter i tillegg til krittet for å gi egenfarge. 

Dette i motsetning til hvit limfarge som bare består av kritt og lim.  
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periode. Lag betegner hver enkelt behandling som er påført elementet. Et lag er for 

eksempel sparkel under et malingsstrøk eller dekor på en tilhørende bunnfarge osv.  

 

4. Undersøkelse – Resultater 
Bygningens orientering er nordvest/sydøst. For å forenkle forklaringene i det følgende, vil 

bygningen beskrives som om den ligger orientert nord- (det egentlige nordvest) syd (det 

egentlige sydøst). Bysiden er øst, mens perrongsiden er vest. 

 

 

4.1. Rom 105, Adkomsthall 
5. Rommet er preget av å ha stått ubrukt og fuktutsatt over lengre tid. Overflatene er skitne 

og misfarget med mye malingsavfall. Pussen har mye skader.i form av materialbortfall, 

lukket og åpen bom og sprekker. Det er dessuten en mengde svinnrevner på alle vegger. 

(se fig.4) Skadene skyldes primært mekaniske belastninger og fuktvandring. Fuktigheten 

har gitt utvasking av det kalkholdige bindemiddelet i mange områder, og pussen har 

derfor i disse tilfellene en svært sandete konsistens.  

6. Malingsavflassing på treelementene viser delvis eksponerte opprinnelige/ tidlige 

malingsflater. Mye av malingen på treelementene var under undersøkelsen i oktober 

allerede fjernet helt ned til treverket 

 

 

FIGUR 2. ADKOMSTHALL SETT MOT NORDVEST. ÅPNING I NORD VENDER MOT EKSPEDISJONSLOKALENE.                                             
(FOTO: MUR OG MER OKT. 2013). 
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FIGUR 3. ADKOMSTHALL MOT SYDØST. OVERLYSVINDU OVER FORBLENDET INNGANG OG BOMHULL ETTER SENKET TAK ER SYNLIG 

ETTER REVET TOALETTROM I NORDØST. (FOTO: MUR OG MER OKT. 2013). 

. 

 

FIGUR 4. OPPRINNELIG PUSS OG OVERFLATEBEHANDLING STÅR FREMME I STORE DELER AV ROMMET. HER SEES STREKDEKOR PÅ 

ØSTRE VEGGEN. KRAKELERINGENE PÅ PUSSOVERFLATEN SKYLDES DELVIS OPPRINNELIGE NATURLIGE OPPTØRKINGSREVNER OG DELVIS 

SENERE SKADER. BRUNFARGEN PÅ VINDUSRAMMEN ER DEN OPPRINNELIGE.  (FOTO: MUR OG MER OKT. 2013). 
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4.1.2. Lagfordeling og periodeinndeling 
 

Periode 1. (1900-ca. 1940)  

Pussede vegger 
Opprinnelig var veggene pusset med en slett kalkpuss og malt i en lys beige/ 

eggeskallshvit limfarge, registrert som NCS 1515-Y20R/ 1505-G80Y med rødbrun, NCS 

6030-Y80R (s.121) strekdekor i form av en dobbelt strek som løper som en innramming av 

veggen i underkant av tak, mot hjørner, langs vinduer, dører og over brystning. Strekene er 

ubrutt, og danner helhetlige rammer – også i hjørnene. Det er ikke funnet sjablon. Det er kun 

funnet et lag strekdekor. Strekenes bredde varierer fra 3,1 cm bredde på indre strek og 3,6 

cm bredde på ytre strek. Avstand fra ytre strek til tilstøtende bygningselementer (vegg, tak 

eller annen vegg) er 9-9,5 cm. Avstand mellom ytre og indre strek varierer mellom 6-6,3 cm. 

Veggen mot syd var en pusset brannmur uten brystning, og i dette området løper 

strekdekoren helt ned til gulvet. I tillegg til billettluken i nordvestre hjørnet hadde nordveggen 

en døråpning til kvinneventeværelset i midtpartiet og en døråpning til stasjonsmesterens 

kontor i nordøstre hjørne. Den doble streken har trolig løpt som en ramme rundt disse 

bygningselementene.  

Pilastre 
Rommet har fire sementbaserte pilastre i midtpartiet. Disse er kronet av korintiske kapiteler 

under massive konsoller i gråbrun granitt, Opprinnelig var pilastrenes søyleskaft malt som 

veggen, i en lys beige/ eggeskallshvit limfarge. NCS 1515-Y20R/ 1505-G80Y. Kapitelet 

var rødbrunt (som streken på veggene), NCS 6030-Y80R. Basen var mørk brun, NCS  

7010-Y50R. Basen ble senere malt gråbrun, NCS 6005-Y50R i samme periode.  

 

FIGUR 5. PILASTER MED KORINTISK KAPITEL, SYDVEGG. KONSOLL I GRANITT.                                  

OPPRINNELIG VAR PILASTEREN LYS BEIGE MED RØDBRUNT KAPITEL.              

(FOTO: MUR OG MER OKT. 2013). 
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Vinduer og brystning 
Negative spor i puss og på overflater viser at alle vegger, bortsett fra veggen i midtpartiet 

mot syd, opprinnelig hadde en to meter høy brystning. Denne har trolig vært panelt med 

perlestaffpanel i like bredder (sees andre steder i bygningen). Det er ikke funnet brystpanel 

som med sikkerhet tilhører dette rommet.  

Fargetrapp på brystningslist og -vange sammenstilt med stikkprøver på sirkulært vindu og 

overlysvindu mot nordvest viser samme opprinnelige fargesetting. Det antas derfor at både 

vinduer og brystningens list og vange ble malt i en opak gråbrun farge. NCS  4010-Y30R.  

Deretter ble det påført et tynt brunt lag NCS 5020-Y30R med høy glans. Dette fremstår i 

dag som noe transparent, men det antas at dette skyldes nedbrytning, og at det har vært et 

selvstendig malingslag uavhengig av første malinglag. Det er uvisst om brystpanelet hadde 

avvikende farge fra de andre elementene på brystningen.  

Etter dette ble elementene malt med to faser med to-lags malinger. Det første av to-

lagsmalingene har en lys undermaling med et svært tynt toppstrøk mørk brunt, deretter et 

mer grønnlig brunt (umbra) over et lyst bunnlag (ikke mulig å kode). Disse fire oppmalingene 

antas å stamme fra før krigen, påført i perioden 1900-1940.  

Dører 
Det er en opprinnelig dør i rommet – døren som vender inn til tollmesterens kontor i syd. 

Malingen er fjernet på denne døren, og hadde ingen spor av opprinnelig maling bevart. 

Denne lot seg derfor ikke undersøke. 
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FIGUR 6. ROM 105. FARGETRAPP. BRYSTNINGSVANGE. (FOTO: MUR OG MER, OKT. 2013). 

 
FIGUR 7. BRYSTNINGSLIST. ROM 105. DE ELDSTE LAGENE ER VANSKELIGE Å AVDEKKE, MEN SAMSVARER MED             

FARGELAG PÅ BRYSTNINGSVANGEN OG VINDUENE. (FOTO: MUR OG MER, OKT. 2013). 
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Periode 2. 1950-70-tallet 
 

Pussede vegger 

Dekoren på de pussede veggene ble overmalt med en ensfarget grønn oljemaling, NCS 

3020-G20Y. Senere ble veggene malt i en lys grønnlig grå oljemaling, NCS 2005-G70Y. 

Det ble anlagt toalettrom i nordøstre hjørne. Eldste malingslag på de sementpussede 

toalettveggene var hvitt. Deretter ble veggene i dette området malt lys gule og lys rosa. 

 

FIGUR 8. TOALETTROM MOT NORDØST. (FOTO: MUR OG MER OKT. 2013). 

Vinduer og brystning 
Når det ble malt på 1950-tallet fikk brystningen en lys grønn alkydmaling, NCS 1510-G40Y. 

Mange av vindusrutene ble byttet i denne periodene, og deres første malingslag har også 

denne lys grønne fargen. Vinduer og brystning ble deretter malt hvite, NCS 05502-Y50R, og 

har stått sammen med den lys grønnlige gråfargen på veggene. 

Dører 
Dagens oljebehandlede eikedører, hovedinngang mot perrongen, stammer fra denne 

perioden, trolig satt inn på 1950-tallet5.  

 
Periode 3. 1980-90-tallet 
På 1980-90-tallet ble vinduene malt hvite. På brystningen ble det påsatt en glassfiberduk på 

plate. Denne ble påført samme hvite maling som det øvrige treverket.  Deretter ble 

glassfiberduken malt i en lys rosa maling som er samme farge som på veggene, mens 

treverket ble malt i en mørkere rosa sjattering.  

                                                             
5 Den grønnmalte døra mot vest er ikke undersøkt.  
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FIGUR 9.  NYERE DØR MED OPPRINNELIG OVERLYSVINDU.                     FIGUR 10. SIRKULÆRT OPPRINNELIG VINDU, VESTVEGG.                                           
(FOTO: MUR OG MER, OKT. 2013). 

 

Gulv 
Det opprinnelige gulvet har trolig vært eksponert i alle perioder. Gulvet har blåsorte og 

gråbeige sementfliser med geometriske blomsterrelieff lagt i sjakkmønster i midtpartiet med 

en bord bestående kun av mørke fliser i ytterkanten. Flisene er kvadratiske, 15 x 15 cm. 

Enkelte av flisene har nedslitt relieff og fremstår uten dekor. Andre fliser er skiftet ut med 

nyere fliser uten dekor. I området der toalettet lå er flisene fjernet.  

Tak 
Taket har trolig vært eksponert i alle perioder6. Taket består av perlestaffpanel i furu som er 

overflatebehandlet med en mørkpigmentert lakk eller olje med høy glans7. Det er usikkert om 

taket opprinnelig har vært oljet eller lakket. Glansgraden er ikke vurdert.  

 

                                                             
6 Unntaksvis i nordvestre hjørne der taket har vært senket. 
7 Taket er ikke undersøkt, og det er uvisst hva slags behandling taket opprinnelig har hatt. Muligvis har det vært 

behandlet med en pigmentert olje med noe mindre glans enn det i dag fremstår med.  
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FIGUR 11. SEMENTFLISER PÅ GULV, ROM 105. (FOTO: MUR OG MER, OKT. 2013). 

  

FIGUR 12. FURUTAKET ER BEHANDLET MED PIGMENTERT LAKK ELLER OLJE. (FOTO: MUR OG MER, OKT. 2013). 
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4.1.3. Oppsummering rom 105, adkomsthall 
 

Registrerte overflatebehandlinger, pussede vegger8 
Lag Materiale Farge NCS Fase Datering Periode Kommentar 

 

0 Puss --- --- 1 1900 1  

1 Limfarge Eggskallshvitt
/ beige 

1005-Y50R/ 
4010-Y10R 

1 1900 1 Bunn- Svært 
misfarget.  

2 Limfarge Brun - 
rødbrun 

4020-Y30R/ 
6020-Y80R 

1 1900 1 Dekor, strek. 
Varierende farge. 

3 Oljemaling Grønn 3020-G20Y 2  2 Uten dekor 

4 Oljemaling Grågrønn, lys 2005-G70Y 3  2  

5 Lateksmaling Hvit Ikke kodet 4 1980-t 3 Som brystning. 
Rullestruktur 

6 Lateksmaling Rosa Ikke kodet 5 1980-t 3 Som brystning. 
Rullestruktur 

 
Registrerte overflatebehandlinger,  vinduer og brystningvange+list 

Lag Materiale Farge NCS Fase Datering Periode Kommentar 
 

0 Treverk --- --- 1 1900 1  

1 Linoljemaling Grålig lys 
brun 

4010-Y30R 1 1900 1  

2 Linoljemaling Brun (oker) 5020-Y30R 2 1900-10 1  

3 Linoljemaling Sparkel -- 3 1920-40 1  

4 Linoljemaling Brun (oker), 
rødlig 

5020-Y30R  3 1920-40 1 Litt rødere. 
Laserende, høy glans 

5 Linoljemaling Brun Umbra, 
mørk 

Ikke kodet 4 1920-40 1 Laserende, høy glans 

6 Alkydoljemaling Blågrønn, lys 1510-G40R 5 1950-t 2  

7 Lateksmaling Hvit 0502-Y50R 6 1970-t 3 På brystningen ligger 
dette som første 
malingslag på  
glassfiberstrien. 

8 Lateksmaling Rosa 2020-Y80R 7 1980-t 3 Litt blåere 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Lagfordeling i nordøstre hjørne, sekundært baderom, er ikke undersøkt.  
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4.2. Rom 107, Stasjonsmesterens kontor 
 

 

FIGUR 13. ROM 107 SETT FRA ROM 106 MOT ØST.  .NEGATIVE SPOR ETTER BRYSTNING ER SYNLIG PÅ ØSTVEGGEN.                      
BEVART BRYSTNING PÅ NORDVEGG. (FOTO: MUR OG MER, OKT. 2013). 

 

FIGUR 14. ROM 107. RØDROSA BUNNFARGE MED BRUN STREKDEKOR ER SYNLIG PÅ SYDVEGGEN.                                                   
TEKNISK SKAP ER I DAG PLASSERT I TIDLIGERE DØRÅPNING TIL ADKOMSTHALL. (FOTO: MUR OG MER, OKT. 2013). 
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4.2.1. Beskrivelse av dagens situasjon 
Rommet har i dag opprinnelige kalkpussede vegger i store deler av rommet. Det er 

opprinnelig trepanelt tak (som i rom 105) og trepanelt relativt lav brystning på nordveggen9. 

Vinduene i nedre del er en nyere ramme delt i 3 ruter med opprinnelig buet vindusrute i øvre 

del. Døråpning mot syd er forblendet med en nyere type sementpuss, og er delvis erstattet 

med et teknisk skap. Samme type sementpuss gjenfinnes i tilknytning til den buede åpningen 

mot vest10. Det antas derfor at forblending av døråpning er samtidig med etablering av den 

buede åpningen. Gulvlist mangler, men negativt spor på brystningen viser at rommet har hatt 

20 cm høye gulvlister. Det er spor etter tidligere nedforing av tak. Alle veggoverflater er svært 

skitne og slitt med rester etter flere perioders malingslag.  

4.2.2. Lagfordeling og periodeinndeling  
 

Periode I.  (1900-ca 1940) 

Pussede vegger  
Opprinnelig var veggene kalkpusset og malt i en rødlig rosa limfarge, NCS 4030-Y70 R. 

(s.65)  med en mørkere rødbrun dobbeltstrek, NCS 6030-Y40R/ Y70R (s.74). Strekene 

løper som en uavbrutt bord/ ramme i underkant av tak, rundt vinduer, dører og i overkant av 

brystning. Det er ikke funnet spor etter bruk av sjablonbasert dekor11 .  

Mål: Bredde ytre strek: 3 cm. Bredde indre strek: 2,5 cm. Avstand fra ytre strek til 

tilgrensende elementer (tak, brystning, vegg): 8 cm. Avstand mellom strekene: 5 cm.  

                                                                  

FIGUR 15. MØRK BRUN DOBBELT STREK LØPER SOM UBRUTT RAMME/ BORD PÅ DEN RØDROSA                                                 

BUNNFARGEN PÅ ALLE VEGGER. DET OPPRINNELIGE TAKET  SEES OGSÅ PÅ BILDET.                                                                                      
(FOTO: MUR OG MER, OKT. 2013). 

 

                                                             
9 Mangler mål. 
10 Og for øvrig på vegg bak det sekundære toalettrommet i adkomsthallen. 
11 I kombinasjon med strekdekor forekommer vanligvis sjablonbasert dekor i denne perioden.  
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Direkte på den rosa limfargen følger et yngre dekorlag. Dette malingslaget har en lys gråblå 

bunn med brun strek (0,8 mm bred). Det er kun begrensede synlige spor etter denne 

dekoren på vestveggen. Muligvis har dette vært en kvadermaling, da strekene kan følges 

både vertikalt og horisontalt midt på veggen. (se fig. 16). Fargene er ikke kodet. 

 

 

                                                                                          
FIGUR 16. LAG 2, VEGG: LYS BLÅGRÅ BUNN MED BRUN STREK.                                                                                                                             
KAN VÆRE RESTER ETTER KVADERMALING SOM VAR EN MYE ANVENDT                                                                                                          

DEKORFORM FREM MOT 1920.  (FOTO: MUR OG MER, OKT. 2013). 

 

Brystning 
Brystningen er bevart på nordveggen. Denne er panelt med stående perlestaff med like 
bredder og har profilert brystningslist med skråstilt brystningsbord.  Gulvlist mangler. 
(negativt spor viser 20 cm høyde.). 
Sammen med de rødrosa veggene ble brystningen opprinnelig malt ensfarget i en grålig lys 

brun linoljemaling, NCS 3020-Y20R12. Denne malingen finnes både på brystningspanel, 

brystningslist og skråpanel mot vegg.  

Senere i samme periode ble brystningen malt i et flerfarget system i brune nyanser: 
Brystningslist: Brun, NCS 5030-Y40R.  
Brystningspanel (vertikale bord): Lysere gulbrun, NCS 4030-Y30R. 
Skråstilt brystningsbord mellom brystning og pusset vegg: Gulbeige, NCS 1510-Y20R. 

                                                             
12 Minner om  første fargelag i adkomsthallen, men fremstår her noe lysere..  
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FIGUR 15. BRYSTNINGSPANEL. LAG 2, EN GULBRUN LINOLJEMALING HAR STÅTT SAMMEN MED EN MØRKERE BRUN FARGE PÅ 

BRYSTNINGSLISTEN SOM BLE AVSLUTTET MED ET LYST SKRÅBORD MOT VEGGEN. (FOTO: MUR OG MER OKT. 2013). 

 

Tak 
Taket hadde samme type mørkpigmentert olje/lakk som i rom 105.(se fig. 13). 

Gulv og vinduer 
Gulv og vinduer er ikke undersøkt i rommet.  

 

Periode 2 (1950-70-tallet) 

Pussede vegger og brystning 
Direkte på dekorlagene ligger en lys gul alkydmaling. Dette er et malingslag uten dekor, og 

veggene stod trolig sammen med en lys blå maling på brystningen (lag 7). 

Veggene ble deretter malt hvite med en blå brystning.   

Periode 3 (1970-90-tallet) 
Pussede vegger og brystning 
Vegger og brystning ble helsparklet. Veggene fikk en gråhvit, deretter hvit syntetisk maling 

med rullestruktur, mens brystningene ble malt hvite i flere lag.  
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4.2.3. Oppsummering rom 107, Stasjonsmesterens kontor 
 

Registrerte overflatebehandlinger, pussede vegger 
Lag Materiale Farge NCS Fase Datering Periode Kommentar 

 

0 Puss --- --- 1 1900 1  

1 Limfarge Rosa, 
rødlig 

4030-Y70R 1 1900 1 Bunn 

2 Limfarge Rødbrun, 
mørk 

6030-Y40R/ 
6030-Y70R 

1 1900 1 Dekor, strek 

3 Oljemaling? Lys blå Ikke kodet 2 1910-20 1 Bunn 

4 Oljemaling? Brun Ikke kodet 2 1910-20 1 Dekor, strek (kvader?) 

5 Alkyd Lys gul Ikke kodet 3 1950-70 2  

6 Alkyd Hvit Ikke kodet 4 1950-70 2  

7 Lateks Hvit Ikke kodet 5 1980-90 3  

8 Lateks Hvit Ikke kodet 6 1980-90 3  Rullestruktur 

 
Registrerte overflatebehandlinger, brystning 

Lag Materiale Farge NCS Fase Datering Periode Kommentar 
 

0 Treverk ---- ---- 1 1900 1  

1 Linoljemaling Gråbeige 3020-Y20R 1 1900 1  

2 Linoljemaling Gulbrun*,  
Brun 
gulhvit 

4030-Y30R 
5030-Y40R 
1510-Y 

2 1900-10 1 Gjelder brytningspanel. 
*Brystning er 3-farget i 
denne perioden. 
Brystningslist/horisontalt 
element: Brun, 5030-
Y40R. Skrå plate mot 
vegg: Gulhvit, 1510-Y. 

3 Linoljemaling Grønn 3040-G20Y 3 1940-t 1  

4 Sparkel Gulhvit  4 1950-t 2  

5 Alkydmaling Gulhvit 1010-Y10R 4  2  

6 Alkydmaling Blå, lys Ikke kodet 5 1960-t 2  

7 Alkydmaling Blågrønn 2010-B30G 6 1970-t 2 Litt grønnere 

8 Alkydmaling Gulhvit Ikke kodet 7 1980-t 3  

9 Alkydmaling Hvit Ikke kodet 7 1980-t 3  

10 Alkydmaling Gråhvit Ikke kodet 8 1980-t 3  
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4.3. Dør 208/211 i rom 208, stue 2. etasje.  
 

 

FIGUR 16. DOBBELTFLØYET DØR SETT FRA ROM 211. (FOTO: MUR OG MER, OKT. 2013). 

Undersøkelse 
Dør 208/211 er en dobbeltfløyet fyllingsdør med 3 profilerte fyllinger i hvert dørblad. Før 

undersøkelsen var malingen delvis fjernet på døren og fullstendig fjernet på geriktene. Det 

antas at dør 208/ 209 har samme lagoppbygning som den utvalgte døren. Gerikt tilhørende 

denne døren ble derfor undersøkt i stedet. Det ble laget fargetrpper og prøvestikk på stedet. 

Det er ikke tatt prøver for mikroskopi av døren.  

Resultater 
Fargeundersøkelsen viser at døren opprinnelig ble malt i en grålig lysbrun linoljemaling, NCS 

3020-Y20R. Dette malingslaget finnes på gerikt, ramtre og fris.  

Neste fargelag viser tre samtidige nyanser av brunt i 2. fase: 

 

mailto:hilde.berntsen@murogmer.no


Mur og Mer prosjekt/ rapport nr. 11/2013. Kornsjø stasjon. Fargeundersøkelse av adkomsthall, tollm. kont.og enkelte elementer i 2. etg. 
 

23 
Mur og Mer. Org.nr. 999 541 119. Storgt. 20, 3256 Larvik. Tlf. 92 880 113. hilde.berntsen@murogmer.no. www.murogmer.com 

 Gerikt, ramtre og fris: Mørk brun. NCS 6030-Y10R 

 Profilert list mellom ramtre og fylling: Brun, NCS 5020-Y30R 

 Speil (fylling): Lys brun, NCS 4020-Y20R 
Disse fargene har høy glans.  

Senere fargelag er alle hvite-gråhvite nyanser.  

 

  

FIGUR 17. DØRBLAD. DØR 208/211. FLERFARGET I FASE 2.            FIGUR 18. GERIKT. DØR 208/209. BRUNT I FASE 2.           
LYSERE GRÅBRUNT, LYSERE LAG ER SYNLIG SOM FØRSTE BEHANDLING – MINNER OM 1. MALINGSLAG PÅ TRE ELEMENTER I ROM 105 

OG 107.  (FOTO: MUR OG MER, OKT 2013). 

 

Oppsummering, dør 208/211. Registrerte overflatebehandlinger 
Lag Materiale Farge NCS Fase Datering Periode Kommentar 

 

0 Treverk   1 1900 1  

1 Linolje-
maling 

Gerikt, 
ramtre+fris: 
Gråbeige 
  

  
3020-Y20R 
 

1 1900 1  

2 Linolje-
maling 

Gerikt, ramtre 
+ fris:  
 
Speil: Brun 
(oker) 
 
List mel 
ramtre og 
fris.Brun 

Gerikt, ramtre + 
fris: 6030-Y10R 
 
Speil: 4020-Y20R 
 
 
 
List: 5020-Y30R 

2 1900-10 1 Høy glans (60-
80) 

3 Linolje-
maling 

Hvit Ikke kodet 3  2  

4  Hvit Ikke kodet 4  2 Høy glans 

5 Sparkel Lys gul Ikke kodet 5  3  

6 Alkyd Lys grå Ikke kodet 5  3  

7 Alkyd Hvit Ikke kodet 6  3  

8 Alkyd Hvit Ikke kodet 7  3  
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4.4. Brannmur, rom 208, Stue 2. etasje.  
 

Undersøkelse 

Rommet har en dekorert brannmur i det sydøstre hjørnet. I likhet med veggene er denne 

tildekket av utlektede plater, og ble kun delvis åpnet for undersøkelse. På grunn av tildekking 

av vegger og gulv har det ikke vært mulig å relatere brannmuren til lagfordelingen på de 

andre bygningselementene i rommet.  

  

FIGUR 19. BRANNMUR ROM 208.                                                              BRANNMUREN HAR HATT DEKOR I DE TO FØRSTE FASENE.   
(FOTO: MUR OG MER, OKT 2013)             (LAG 1-4 MARKERT MED RØDT I BILDET). 

Resultater 

Det er funnet spor etter to dekorlag. Brannmuren ble opprinnelig malt i en rødrosa (trolig) 

limfarge, NCS 4050-Y80R med en 10 cm bred mørkere rødbrun (NCS 5030-Y70R) 

bord/ramme som trolig løper langs hele ytterkanten av brannmuren13.  

Direkte på det rødrosa laget ble overflaten malt med en linoljemaling. Bunnen er lys sur gul 

med en grønn 0,4 cm bred strek. Streken befinner seg 2 cm fra dagens listverk. 

 

 

                                                             
13 Usikker bredde og ikke klarlagt avstand til vegg på grunn av manglende tilgjengelighet.  

1 

3 

4 

2 
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Oppsummering. Registrert lagfordeling. brannmur, rom 208 
Lag Materiale Farge NCS Fase Datering Periode Kommentar 

 

0 Puss  --- 1 1900 1  

1 Limfarge? Rød  1  1 Bunnfarge 

2 Limfarge? Rødbrun 5030-Y70R 1 1900-10 1 Ramme/bord for lag 1. 
(10 cm bred (fra 
dagens list). 

3 Oljemaling Gul, 
grønnlig 

0520-G70Y 2 Før 1950 1 Bunnfarge 

4 Oljemaling Grønn 4030-G30Y 2 Før 1950 1 Strek på lag 3.            
0,4 cm bred. 

5 Oljemaling Gul Ikke kodet 3 Etter 
1950 

2  

6 Oljemaling Gråhvit Ikke kodet 4 Etter 
1950 

2  

7 Lateks(?)maling Hvit Ikke kodet 5 1970-80 3 Høy glans 

8 Lateks(?)maling Hvit, 
rødlig 

Ikke kodet 6 1980-90 3 Rulletekstur 

 

 

4.5. Brannmur, rom 206, stue 2. etasje 
Undersøkelse 
Brannmuren befinner seg i det nordøstre hjørnet. Området har delvis eksponert 2 faser 

opprinnelig og tidlig dekor. Det er gjort farge- og materialregistrering. Dekoren er ikke 

avtegnet eller målt opp.  

Resultater 
Brannmuren har vært dekorert i 1. og 2. fase. Første dekorlag har ikke vært mulig å avdekke 

fullstendig. Det ser ut til å ha vært samme type fargesetting og dekor som på brannmuren i 

rom 208. Bunnfargen var en rødrosa trolig limfarge NCS 4050-Y80R med en mørkere 

rødbrun bord/ramme, NCS 5030-Y70R.  

Fase 2 har hatt en rik dekor. Denne dekoren står i dag hovedsakelig framme, og kan 

stilmessig dateres til perioden 1900-10. Bunnfargen er en grønn linoljemaling, NCS 3040-

G20Y. På denne bunnen løper en olivengrønn ramme/ bord i ytterkant, NCS 5030-G30Y 

avgrenset av en mørk grønn strek, NCS 6030-G10Y mot midtpartiet. Parallelt med denne 

streken løper ytterligere en lysere olivengrønn/ lys brun strek innenfor, NCS 3020-Y. Det er 

hjørnesjabloner i form av palmetter og akanthus i de øvre hjørnene. Disse er sammensatt av 

to farger, rødt, NCS 4050-Y80R og blå, NCS 3020-B30G. Den blå sjablonen bryter en 

tilsvarende blåfarget tynn strek vertikalt og horisontalt. (se fig. 20-21) 
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FIGUR 20 

 

FIGUR 21. HJØRNESJABLON I RØDT OG BLÅTT SOM BRYTER BLÅ STREK. TIDSTYPISK 1900-10. (FOTO: MUR OG MER, OKT.-13) 
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Lagfordeling og periodeinndeling. brannmur, rom 206 
Lag Materiale Farge NCS Fase Datering Periode Kommentar 

 

0 Puss --- --- 1 1900 1  

1 Limfarge? Rød 4050-Y80R 1 1900 1 Bunnfarge. Samme 
farge som brannmur i 
rom 208. 

2 Limfarge? Rødbrun 5030-Y70R 1 1900 1 Ramme/ bord for lag 
1. 

3 Oljemaling Grønn 3040-G20Y 2 1900-10 1 Bunnfarge 

4 Oljemaling Olivengrønn 5030-G30Y 2 1900-10 1 Ramme for lag 3 

5 Oljemaling Grønn, mørk 6030-G10Y 2 1900-10 1 Strekdekor på lag 3 

6 Oljemaling Olivengrønn, 
lys 

3020-Y  1900-10 1 Strekdekor på lag 3 

7 Oljemaling Blå, lys 3020-B30G 2 1900-10 1 Strek + sjablon på lag 
3 

8 Oljemaling Rød 4050-Y80R 2 1900-10 1 Sjablon på lag 3. Litt 
bleket. 

9 Oljemaling Olivengrønn, 
lys 

3020-Y 3 1920-t 2  

10 Oljemaling Grønnlig gul, 
lys 

2020-G70Y 4 1930-50-
t? 

2 
 

Stoplet overflate. Litt 
blekere enn koden. 

 

 

 

4.6. Generelt 
Rom 216, trapperom.  
Det er ikke gjort undersøkelser i dette rommet, men enkelte overflatiske stikkprøver tyder på 

at det har vært utstrakt bruk av pigmentert lakk eller olje. Trolig har de enkelte elementene 

hatt forskjellige treimiterende valører som har stått framme samtidig.  

Dør, eksteriør.  
Stikkprøver på utgangsdør på nordveggen viser at moderne maling ligger på en grunning 

direkte påført tidlig overflatebehandling. Eikedørene har trolig opprinnelig vært oljet. 

 

 

 

 

 

 

mailto:hilde.berntsen@murogmer.no


Mur og Mer prosjekt/ rapport nr. 11/2013. Kornsjø stasjon. Fargeundersøkelse av adkomsthall, tollm. kont.og enkelte elementer i 2. etg. 
 

28 
Mur og Mer. Org.nr. 999 541 119. Storgt. 20, 3256 Larvik. Tlf. 92 880 113. hilde.berntsen@murogmer.no. www.murogmer.com 

 

5. Anbefaling av tiltak 
5.1. Generelt 
Kornsjø stasjon har sin opprinnelige rominndeling med enkelte interiørelementer intakt. Den 

senere tid har mye maling på treverk blitt fjernet. Det har dessuten blitt foretatt innkassing og 

platelegging av hele rom. Dette sammen med fjerning av treelementer som brystninger, 

gerikter og gulv vanskeliggjør en helhetlig fargeundersøkelse der alle elementer 

sammenstilles for oppbygging av fargehistorikk. På grunn av denne mangelfulle lesbarheten 

er en helhetlig autentisk tilbakeføring av fargesetting, dekor og materialer i bygningen ikke 

fullt mulig. 

Adkomsthallen og Stasjonsmesterens kontor har likevel tilstrekkelig bevart av opprinnelige 

og tidlige malingslag, og på bakgrunn av funnene gjort i oktober 2013 anbefaler derfor Mur 

og Mer en generell tilbakeføring av materialer og farger til bygningens 1. periode.  

5.2. Pussarbeider i rom 105 og 107 
Pussflatene er antikvarisk verdfulle. Det er behov for en del pussutbedringer i rommene, men 

til tross for mye skader er det viktig å bevare så mye som mulig av det opprinnelige 

materialet. Det gjøres derfor lokale flekkreparasjoner fremfor fjerning av puss på hele 

veggflater. I områder med forvitrete pusspartier og åpen bom fjernes materialet. Den 

opprinnelige pussen er en kalkpuss. Denne repareres med tilsvarende mørtel: En ren 

våtlesket kalk tilsatt sand i forholdet 1 del kalk : 3 deler sand.  Pussen bygges opp i 3 sjikt i 

form av to grovpuss- og et finpussjikt. 14 Finpussjiktet skal ha en korngradering på < 2 mm. 

Overflaten skal være slett, og bearbeides ved hjelp av brettskuring. Det er viktig at det 

tilstrebes en overflate på den rekonstruerte pussen som tilsvarer den opprinnelige. Pussen 

ettervannes. Og utføres i temperaturer varmere enn + 5ºC for å sikre en god herdeprosess. 

Kalkpuss trenger oppimot 2 måneder for å gjennomkarbonatisere ved gode temperatur- og 

fuktforhold.  

God leverandør for våtlesket kalk er Einar Stange A/S i Oslo. Disse leverer også sand til 

finpuss arbeider. Eventuelt fås sand fra lokale leverandører.  

5.3. Malingsarbeid 
Alle overflater som skal males må rengjøres før oppmaling for å gi god vedheft mellom eldre 

og ny overflate. Nye pussreparasjoner må være ferdig herdet.  

Mur og Mer anbefaler at det settes opp prøveoppstryk av de ulike fargene før man maler, 

siden det kan være behov for å justere farger og glans på stedet.  Under malingsarbeidet bør 

det settes igjen referansefelt på representative bygningselementer der eldre malingslag er 

bevart. Plassering av disse feltene dokumenteres før feltene males over.  

 

                                                             
14 Innvendig puss er ikke analysert, men kun vurdert visuelt. 

mailto:hilde.berntsen@murogmer.no


Mur og Mer prosjekt/ rapport nr. 11/2013. Kornsjø stasjon. Fargeundersøkelse av adkomsthall, tollm. kont.og enkelte elementer i 2. etg. 
 

29 
Mur og Mer. Org.nr. 999 541 119. Storgt. 20, 3256 Larvik. Tlf. 92 880 113. hilde.berntsen@murogmer.no. www.murogmer.com 

5.3.1. Limfarge på pussede vegger 

Forarbeid 
De pussede overflatene i rommene var opprinnelig malt med limfarge. Disse overflatene er i 

dag nedbrutt, skitne og misfargede. Disse overflatene må derfor vaskes ned med varmt 

grønnsåpevann og rekonstrueres med ny limfarge. 

De pussede overflatene seises med grønnsåpe (150 g grønnsåpe : 1 liter vann). Det seises 

flere ganger for å oppnå et jevnt sugende underlag. Eventuelt kan det benyttes en oljeseis 

som lages ved en tynn blanding av kokt linolje, oxanolje og white spirit i forholdet 1:1:1.  

Tilberedelse/ utførelse 
Limfargen blandes på stedet ved hjelp av lim, kritt og pigment, der krittet leskes i 1 døgn før 

det kan benyttes. Limfargen påføres i ett strøk, og fordrives med bred pensel på større flater. 

Hvis det benyttes animalsk lim som bindemiddel (hare-, ben- eller hornbasert) tåler 

overflatene mye. Hvis malingen er basert på celluloseklister vil overflatene tåle noe mindre 

belastning.  Normalt vil den tørkede limfargeoverflaten ha en porøs og matt struktur. Hvis det 

animalske limet benyttes i oppvarmet tilstand, vil det oppnås en glans oppimot 35-40.  

5.3.2. Linoljemaling 

Forarbeid 
De trebaserte elementene i bygningen var opprinnelig malt i linoljemaling. Dette er nå 

generelt fjernet med varmluftspistol. Hvis det fortsatt er områder med bevart maling, så skal 

løse partier av denne skrapes i vedretningen. Maling som sitter fast skal bevares. Det er 

viktig å benytte skarpe malerskraper slik at risikoen for skader på profiler og jevne overflater 

minimeres. Etter skrapingen slipes overflatene forsiktig i vedretning med fint sandpapir (120-

150).  

Alle overflater vaskes med salmiakkvann eller kraftvask. Bruk av sparkel begrenses til et 

minimum.  

Utførelse 
Malingen påføres i tynne lag. Normalt har linoljemaling svært god dekkevne, og det kan være 

tilstrekkelig med et grunningsstrøk fortynnet med 10-15% white spirit eller terpentin, og 

deretter ett malingslag. Det kan likevel være nødvendig med opptil 3 påføringer. Dette 

vurderes etter behov.  

Det er viktig at malingen påføres tynt for å unngå spenninger. Alt malerarbeid skal utføres 

med pensel i tynne lag. 

For å oppnå høy glans tilsettes malingen 5-7% Benarolje (tidligere brukte man standolje).  

Svenske Ottosson Fargmakeri AB (www.ottossonfarg.com) leverer god plastfri linoljemaling 

med naturlige tørrpigmenter. 

På brannmur i rom 206 seises underlaget med en oljeseis (se 5.4.1, forarbeid for limfarge) 
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5.4. Valg av farger og materialer ved oppmaling 
Generelt anbefales en tilbakeføring til fargesetting fra periode 1, fase 2 på treelementene. 

Eldste lag funnet på mange av elementene er en grålig beige til grålig brun farge. Det er 

mulig at denne malingen har stått framme, eventuelt har dette malingslaget kun vært brukt 

som en slags grunning før de reelle fargene ble påført. Fargesetting fra periode 1, fase 2 er 

godt bevart på de fleste elementene, og er tidstypisk for tiden da Kornsjø stasjon stod 

ferdigstilt og 10-20 år frem i tid. Den dekorerte pussen anbefales tilbakeført til periode 1, 1. 

fase. Strekdekoren er her velbevart. Trolig har det vært sjablondekor knyttet til strekene i 

form av border eller hjørnesjabloner. Det er dog ikke funnet spor av dette, og kan derfor ikke 

anbefales.  

På grunnlag av undersøkelser av farger brukt i interiørene og kunnskap om farger brukt i de 

ulike periodene gis det anbefalinger om valg av farger og malingstyper i tabellene nedenfor. 

Det anbefales bruk av tradisjonelle pigmenter, materialer og teknikker: 

5.4.1. Rom 105, Adkomsthall 
Bygningselement Farge NCS-

fargekode 
Materiale Periode 

Brystningspanel15 Brun, 
gullig, 
høy glans 
60-80. 

4030-Y30R Linoljemaling I 

Brystningslist Brun, 
høy glans 

5020-Y30R Linoljemaling 1 

Brystningsvange Brun, 
høy glans 

5020-Y30R Linoljemaling 1 

     

Sokkellist (20 cm bredde 
fra gulv)16 

Brun, 
høy glans 

5020-Y30R Linoljemaling I 

Vinduer Brun, 
høy glans 

5020-Y30R Linoljemaling I 

Dører17 Brun, 
høy glans 

5020-Y30R Linoljemaling I 

     

Vegg, bunnfarge Hvit18 0500-N Limfarge I 

Vegg, strekdekor Rødbrun 6020-Y80R Limfarge I 

Pilaster, skaft Hvit 0500-N Limfarge 1 

Pilaster, kapitel Rødbrun 6020-Y80R Limfarge 1 

Pilaster, base Mørk 
brun 

7010-Y50R Limfarge 1 

 

 

                                                             
15 Panelfargen er ikke funnet. Brystningen fargesettes derfor tofarget som i rom 107, der panelet ligger litt lysere 

enn på brystningslisten.  

16 Males som øvrige treeleementer.  
17 Males som øvrige trelementer 
18 Det er forsøkt å separere laget, der overflaten er undersøkt under mikroskop. Det er ikke funnet klare rester av 

pigmenter i laget. Det anbefales derfor at det settes opp en ren limfage uten pigmenttilsetting. Dette vil gi en 

tilnærmet hvit overflate.  
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5.4.2. Rom 107, Stasjonsmesterens kontor 
Bygningselement Farge NCS-

fargekode 
Materiale Periode 

Brystningspanel Brun, 
gullig. 
Høy 
glans 

4030-Y30R 
 

Linoljemaling I 

Brystningslist Brun, 
høy glans 

5030-Y40R Linoljemaling 1 

Brystningbord (skrått) Brun19, 
høy glans 

5030-Y40R Linoljemaling 1 

Sokkellist  
(20 cm bredde fra gulv)20 

Brun, 
høy glans 

5030-Y40R Linoljemaling I 

Vinduer Brun21, 
høy glans 

5030-Y40R Linoljemaling I 

Vegg, bunnfarge Rosa, 
rødlig 

4030-Y70R Limfarge I 

Vegg, strekdekor Rødbrun 6030-Y70R Limfarge I 

 

5.4.3. Brannmur, rom 206 
Det anbefales tilbakeføring til fargesetting fra periode 1, fase 2, ca. 1900-10.  

Brannmuren var rikt dekorert på denne tiden. Det er brukt sterke klare farger bundet i linolje. 
Strekene slås med linjal. Sjablonen tegnes av og det lages tilsvarende. Arbeidet utføres av 
dekormaler. Fargesettingen er som følgende: 
 

Element Bindemiddel Farge Fargekode Merknad/ forklaring 
 

Bunnfarge Linoljemaling Grønn 3040-G20Y  

Ramme Linoljemaling Olivengrønn 5030-G30Y  

Strekdekor Linoljemaling Grønn, mørk 6030-G10Y  

Strekdekor Linoljemaling Olivengrønn, 
lys 

3020-Y  

Strek + 
Sjablon 

Linoljemaling Blå, lys 3020-B30G Sjablon lages på stedet 

Sjablon Linoljemaling Rød 4050-Y80R Sjablon lages på stedet 

 

Etter avtegning av dekorens fjernes den eksisterende overflaten ved nedskraping av løs 

maling. Pussreparasjoner gjøres ved ren kalkmørtel i forholdet 1 del kalk : 3 deler sand. 

Overflaten seises før oppmaling. 

5.4.4. Brannmur, rom 208 
Det er vanskelig å gi en riktig anbefaling for tilbakeføring på bygningselementet, da 

brannmuren var lite tilgjengelig under undersøkelsen. Hvis denne brannmuren skal 

tilbakeføres til samme tid som brannmuren i rom 206 kan likevel fargene fra 2. fase 

                                                             
19 Brystningsbordet er registrert som opprinnelig hvitt/ lys beige. Dette virker likevel ikke helt troverdig i relatert 

til den øvrige fargesettingen. Bordet foreslås derfor malt som brystningslisten for øvrig.  
20 Farge på gulvlist er ikke funnet. Denne foreslås malt som brystningslist.  
21 Vinduet er ikke undersøkt, men foreslås malt som hovedelementene i brystningen, brunt.  
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anbefales. Oppmalingen er gul bunn med en grønn strekdekor – det er uvisst hvilken 

avstand strekdekoren har til vegg og tak eller hvorvidt det har vært sjabloner i bord eller 

hjørner.  

 Gul bunn: NCS 0520-G70Y, linoljemaling 

 Grønn strek: NCS 4030-G30Y, linoljemaling.  (0,4 cm bred) 
 

  

5.4.5. Dør 208/211. rom 208 
Det anbefales tilbakeføring til fargesetting fra periode 1, 2. fase. Bygningselementet hadde 

da en fargesetting bestående av 3 nyanser brunt. Fargefordelingen blir som følgende:  

Element Materiale Farge NCS Datering Kommentar 

 

Gerikt Linolje-

maling 

Mørk brun, 

(grønnlig 

stikk)  

6030-Y10R 1900-20 Høy glans  

(60-80) 

Ramtre Linolje-

maling 

Mørk brun 

(grønnlig 

stikk) 

6030-Y10R 1900-20 Høy glans 

Fris Linolje-

maling 

Mørk brun 

(grønnlig 

stikk) 

6030-Y10R 

 

1900-20 Høy glans 

Profil 

mel. 

Ramtre 

og fylling 

Linolje-

maling 

Brun  5020-Y30R 1900-20 Høy glans 

Speil 

(fylling) 

Linolje-

maling 

Lys brun 4020-Y20R 1900-20 Høy glans 
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5.5. Behandling av andre elementer 
 
Behandling av granittelementer 
Granittkonsollene i rom 105 er i god teknisk stand, men den er skitten og skjoldete.  Mur og 
Mer anbefaler å benytte damprens for å løse skitt og fett. Denne metoden er skånsom og har 
god effekt ved at overflateskitt løses og fjernes i vanndamp uten bruk av kjemikalier.  
 
Behandling av sementfliser 
Sementflisene kan også renses med damprens. Eventuelt kan det benyttes en svak 
oppløsning salmiakk i vann (2-3%). 
 
Behandling av tak 
Taket i rom 105 og 107 er i svært god tilstand, men skittent. I utgangspunktet kan det være 
tilstrekkelig kun å rense dette. Dette gjøres tørt med godt sugende bløte svamper.  Hvis det 
er aktuelt å etterbehandle, kan dette gjøres med en kokt linolje, en alkydolje eventuelt en 
blanding av disse. Oljen «skummes på» ved hjelp av en fordriver. Dvs at mediet påføres ved 
raskt å påføre penselen frem og tilbake uavhengig av vedreting. Når skummingen gir seg 
etter 2-3 minutter fordrives det forsiktig i vedretning. Glansen justeres ved antall påføringer, 
og det er viktig at hvert lag tørker opp før neste påføring.  
 

5.6. Krav til høy kompetanse innen antikvarisk håndverk 
Kornsjø stasjon er en fredet bygning med bevarte opprinnelige elementer. Dette stiller derfor 

høye krav til håndverkerne som skal utføre rehabiliteringsarbeidet. Disse bør ha god 

kjennskap til og erfaring med tradisjonelt håndverk. Malerne må være kjent med bruk av 

linoljemaling og bruk og fremstilling av limfarge. Malerne bør kunne ha tilstrekkelig kunnskap 

om disse bindemidlene og bruk av tørrpigmenter for å kunne blande malingen og tilpasse 

den på stedet. Murhåndverker bør ha kunnskap om tradisjonell kalkmuring, kalkens 

egenskaper, fremstilling av kalkmørtel og påføringsmetoder. Grunnleggende 

håndverkskunnskap er dessuten forståelsen for en tilpassing til det eksisterende antikvariske 

materialet.  

 
FIGUR 22.  KORNSJØ STASJON CA. 1900.                                                                                                                                                
(FOTO: UKJENT. INVENTARNR. JMF 015630. KILDE: WWW.DIGITALTMUSEUM.NO) 
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