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Dato:  23.06.2015  
Til:  Statsbygg Sør v/  Forvaltningssjef Jan Dyre Vaa 
Fra:  Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen 

Emne: Tollboden i Porsgrunn,                                                     
Undersøkelser av vegger i rom 107, 208 og 109/ 110/ 210  

 

1. Bakgrunn 
Mur og Mer er bedt av Statsbygg Sør om å fargeundersøke veggflater i de fredete rommene 
107, 109/ 110/ 210 og 208. Undersøkelsen er gjort i forbindelse med kommende oppussing. 
Det er bedt om en begrenset undersøkelse, der kun veggflater over brystningshøyde skulle 
undersøkes.  
 

2. Historikk 
Den nygotiske bygningen, tegnet av Halldor Børve, ble reist i 1891. Byggherre var 
Porsgrunds Brændevinsamlag, og bygningen ble opprinnelig oppført som forretnings- og 
leiegård. I 1904 kjøpte Tollvesenet bygningen og ominnredet til kontorer og 
ekspedisjonslokaler for tollbod, post, telegraf og sorenskriverkontor. Tollstedet ble nedlagt i 
1997, og Statsbygg Sør flyttet inn med egne kontorer i 19991. Bygningens eksteriør og 
utvalgte rom ble i 2011 fredet2. 

3. Tilstand og beskrivelse av vegger 
Veggene har i dag overflater som ble påført ved Statsbyggs innflytting i kontorlokalene i 
1998. Det ble da gjort omfattende oppussingsarbeider, og overflatene ble platelagt med gips 
og trukket i glassfiberstrie. Opprinnelige elementer, som brystningspanel, støpte søyler og 
himlinger ble avdekket og restaurert/ rekonstruert. Fargevalget ble trolig ikke gjort på 
grunnlag av undersøkelser, men utifra en valgt palett som representerer stilriktige farger fra 
tiden rundt århundreskiftet 18-/19003.  

4. Metode 
Fargeundersøkelsen er gjort ved lagvise avdekkinger og registrering av malingslag 
(fargetrapper) på veggflatene over brystningshøyde. Overflatene er vurdert og tolket i felt 
under normal visuell observasjon og gjennom feltmikroskop. Det er ikke tatt ut materialprøver 
for videre mikroskopi og analyse av pigment og bindemiddel. Fargetrappene er heller ikke 
satt inn i en felles kontekst med de andre elementene i rommet, da disse ikke er undersøkt.  
 

                                                
1 http://www.artemisia.no/arc/historisk/porsgrunn/storgaten.162. 
2 https://lovdata.no/static/SF/sf-20111109-1088-k6-12-01.pdf  
3 Utført av Amlie’s Arkitektkontor A/S.  

https://lovdata.no/static/SF/sf-20111109-1088-k6-12-01.pdf
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En fargeundersøkelse foregår normalt ved en sammenstilling av felt- og 
mikroskopundersøkelser med arkivsøk i form at tegninger, fotografier og skriftlig materiale. 
Undersøkelser av de enkelte elementene i et rom sammenstilles, og det er på denne måten 
mulig å gi en relativ datering av de enkelte fargeskjemaene og eventuelle ombygginger som 
har foregått i rommet siden byggestart.  
 
De registrerte fargene dokumenteres og beskrives ved hjelp av fargestandard NCS-S4. 
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. 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.  
 
På bakgrunn av de ovenfor nevnte faktorene vil normalt de enkelte fargene beskrives med 
den fargekoden som er funnet på stedet, og kan dermed variere. Når fargene senere tolkes, 
sammenstilles og skal danne grunnlag for anbefalt rekonstruksjon, vil mange av de samme 
fargene eventuelt gjengis med en annen fargekode.  
 

5. Resultater 

5.1. Rom 107, i dag møterom, tidligere div. forretningslokaler 1. etg.  
 

 
Figur 1. Rom 107. (Foto: Mur og Mer, juni 2015). 

                                                
4 Natural Color System®Index2009 
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Det ble tatt en rekke stikkprøver på alle vegger i rommet. Under dagens gulmaling på 
glassfiberstrie er alle vegger dekket av gipsplater (12 mm) over nyere tapetlag, en strukturert 
lys blågrønn vinyltapet fra 50-60-tallet. Tapetet er limet på papp og grov strie over panel. 
Panelet veksler mellom glattpanel med perlestaff og rupanel, og er trolig gjenanvendt. Det 
ble ikke gjort videre gjennomboring i panelet for å undersøke underliggende eldre lag.  
For å få en ide om generelt fargevalg ble brannmuren i sydvestre hjørnet undersøkt. Eldste 
malingslag på dette elementet kan være fra bygningens 1. periode eventuelt fra 
bruksendringen i 1904.  
I og med at rommet har hatt bemalt taktrekk, er det svært sannsynlig at veggene også har 
hatt trukne, bemalte overflater evnt. trykket tapet den første tiden. At det har vært tradisjon 
for tapet eller veggtrekk viser dessuten funn av tapet fra senere periode. 
 
 
Rom 107. Brannmur, sydvestre hjørne 

Lag Materiale Farge NCS Fase Datering Kommentar 
 

0  
Puss 

--- ---- 1 1891  

1 Seis ---- ---- 1 1891 Blank, seig 
overflate 

2 Oljemaling Gråbeige 4005-Y20R 1 1891 Minner om 
og kan ha 
samsvar 
med 
bunnfarge 
på trukket 
tak funnet i 
rommet (nå i 
glass- og 
ramme på 
vegg). 

3 Oljemaling Grønn 4010G50Y.  2   

4 Oljemaling Blå, 
grønnlig 

3010-B50G 2 1920-t?  

5 Alkyd Grønn, lys 1515-G40Y.  3 1950-60 Antas å 
være 
samtidig 
med lys 
blågrønn 
vinyltapet på 
vegg. 

6 Alkyd Gul oker.  3040-Y20R.  4 1970  

7 Plastbasert Hvit  7 1980  

8 Lateks Gul  8 1998 Hører til 
veggenes 
gipsplater og 
gulmalt 
glassfierstrie. 
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5.2. Gang- og trapperom. Rom 109/ 110/ 210 
 
Veggene i gang- og trapperom er dekket av gul lateksmaling på glassfiberstrie over 
sandsparkel. Gang- og trapperom har en påmalt brun brystning med en tilhørende 
sjablonbord i overkant mot resterende veggflate.  
 
Det ble tatt stikkprøver i 1. etasje, rom 109, nordre del. I dette området er store deler av 
veggene ompusset med nyere sementpuss. På denne pussen ble det kun funnet et eller 2 
lag hvit plastbasert maling under dagens overflater.  
 
Det er funnet opprinnelige og tidlige malingslag i selve trapperommet og i korridoren i 2. 
etasje. 
 
  

 
Figur 2. Gang og trapperom. 2.etg. mot Nord. (Foto: Mur og Mer, juni 2015). 

 

 
Figur 3. Gang, 2. etg. mot syd. (Foto: Mur og Mer, juni 2015). 
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Rom 210. Gang, 2. etg, østvegg. 

.La
g 

Materiale Farge NCS Fase Datering Kommentar 
 

0 Puss   1   

1 Oljemaling Rød 3060-Y80R  1 1891? Laget finnes kun på 
søndre del av 
østvegg i gang. 
Engelsk rød. 
Opprinnelig separat 
rom i forhold til 
trapperom? Spor 
etter trebrystning 
registrert 20 cm over 
dagens påmalte 
brystning. 

2 Oljemaling Gul 3040-Y30R/  
2020-Y30R 
(mellomting) 
 
Brystning:  
Brun,oker. 
6030Y30R/ 
6030Y40R 
(mellomting)  
 
Brystningsstr
ek: Brunsort,  
8010-Y10R.  
0,7 cm bred.  

1/2? 1891/ 
1904? 

Veggfargen over 
brystning varierer 
mye i fargeuttrykk, 
men er en gul oker. 
Opprinnelig 
brystning er 
registrert 15 cm over 
dagens brystnings-
bord. 

3 Oljemaling Blågrøn
n, lys 

2020-G30Y/ 
2020-G20Y  

3 1920/ 30-t  

4 Alkyd Grønn,  
lys 

2020-G30Y 4 1950-t I sydøstre del av 
rommet fjernes 
trebrystning og 
veggen males 
ensfarget over og 
under brystnings-
høyden.  

5 Alkyd Grå, lys 
varm 

2005-Y20R 5   

6 Alkyd Grå. 
Lys 
varm,  

 6  lysere enn det 
overliggende laget 

7 Plastbasert Gul, 
grønnli
g.  
lys 

0520-Y10R 7 1970/80-t  

8 Sandsparkel  --- 8 1998  

9 Glassfiberdu
k 

 --- 8 1998  

10 Lateks Gul 0515-Y20R  8 1998  

 



Notat 

23.06.15 6 

 

 
Figur 4. fargetrapp, rom 210. (Foto: Mur og Mer, juni 2015). 

 

 
Figur 5. opprinnelig brystning ligger høyere enn dagens.  
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Figur 6. Søndre del av rom 210. Rødt i 1. malingslag.                                                                 
Området vr opprinnelig et separat rom. 

(Foto: Mur og Mer, juni 2015). 
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5.3. Rom 208, møterom, opprinnelig restaurant  
Rommet har i dag bevart opprinnelig panelt brystning. Brystningen er brunlasert med 
sjablondekor. Himlingen antas å være opprinnelig, og har tilbakeført fargesetting utført i 1998 
gjort på grunnlag av bemalt taklerret5.  
 

 
Figur 7. Rom 208. (Foto: Mur og Mer, juni 2015). 

 
Vegger over brystningshøyde er i dag dekket av gul lateksmaling på glassfiberduk. Det er 
funnet opprinnelige og tidlige malingslag i nordøstre hjørne. I henhold til planskisse 
hengende på vegg i rom 108, 1. etasje, kan dette området opprinnelig i 1891 ha ligget i et 
sekundærrom tilknyttet brennevinsutsalgets restaurant.  Det er dog mulig at skissen ikke er 
fulgt (på grunn av himlingen), og det antas i hvert fall at veggen var integrert i det store 
rommet i 19046.  
Det er funnet få tidlige malingslag i rommet for øvrig.  
 
I og med at rommet har hatt bemalt taktrekk, er det svært sannsynlig at veggene, over 
brystningshøyde, også har hatt trukne, bemalte overflater evnt. trykket tapet den første tiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 I dag bevart innrammet prøvestykke hengende på vegg i rom 209. 
6 Opprinnelige, godkjente plantegninger har ikke vært benyttet under undersøkelsen. 
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Rom 208. Hjørnerom 2. etg, nordre del av østvegg.. 

Lag Materiale Farge NCS Fase Datering Kommentar 
 

0 Puss   1   

1 Oljemaling Grågrønn 5010-G90Y.  1 1891/1904? Grunning..? 

2 Oljemaling  Grågrønn, 
mørkere 

6005-G50-Y  1 1891/1904?  

3 Oljemaling Rosa (lilla) 6020-R10B  1 1891/1904? Lysere. 
Dekor? 

4 Oljemaling Blå 2040-R80B  2 1920-30-t?  

5 Alkyd Gul, krem 0907-Y10R  3   

6 Alkyd Grønn, lys 1010-G50Y  4 1950-t?  

7 Alkyd Grå, lys 2000-N 5 1960 (kodet på 
sydvegg) 

8 Plastbasert Hvit Ikke kodet 6 1970  

9 Glassfiberduk Glassfiberduk ---- 7 1980-t  

10 Lateks Rosa 1030-R10B 7 1980-t  

11 Sandsparkel Sandsparkel  8 1998  

12 Glassfiberduk Glassfiberduk  8 1998  

13 Gul  0515-Y20R   8 1998  

 

 
Figur 8. Fargetrapp, rom 208. (Foto: Mur og Mer, juni 2015). 
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6. Videre anbefalinger 
Tollboden, Storgt. 162 har bevart opprinnelig og tidlig romstruktur og trolig eldre overflater i 
interiørene. I dag er alle vegger dekket av gipsplater og glassfiberstrie. Resultatene etter Mur 
og Mers undersøkelser i juni 2015 er kun basert på kikkehullsavdekkinger på 
enkeltelementer. Denne typen undersøkelser vil gi svært unøyaktige resultater med henblikk 
på datering og helhetlig dekor- og fargevalg.  
Ved eventuelt senere større rehabilitering i bygningen foreslås disse overflatene fjernet og at 
det foretas en generell tilbakeføring til opprinnelig material- og fargebruk. Som grunnlag for 
denne typen rehabilitering vil det være nødvendig å gjøre en helhetlig fargeundersøkelse av 
hele bygningsmassen.  
 

 
Figur 9. Planskisse., opprinnelig. 1. etg. (Foto: Mur og Mer, juni 2015). 

 

 
Figur 10. Planskisse, opprinnelig. 2. etg. (Foto: Mur og Mer, juni 2015). 


