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BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN
Yttersø gårds eksteriør ble første gang fargeundersøkt i 1994 i regi av ICWCT- kurs for studenter under ledelse
av Jon Brænne (Riksantikvaren). Pga få og slitte eldste spor ble deler av resultatet sett i ettertid diskutabelt, men
et godt utgangspunkt for å komme videre.
Det har i ettertid vist seg at periode 2 da ble tolket som første periode og sporene etter periode 1 tolket som
grunningsstrøk. Fasadene var opprinnelig svært værslitt før annen og tredje gangs oppmaling. Elementene til
2. periode ble i hovedsak riktig satt sammen og tolket. Unntak var hoveddøren og portalen hvor det har vært
spesielt vanskelig å finne komplette lag. I løpet av restaureringsarbeidene påfølgende år, dukket to viktige spor
opp: En gjenbrukt underligger fra sydfasaden (endret ca 1890) og et gjenbrukt stykke av sydfasadens gesimslist.
Begge hadde kun to lag maling før de ble skiftet ut og begge fremtrer noen steder med urørt overflate. Bordet er
åpenbart fra oppunder gesimslisten og svært værslitt med bevart maling øverst og inntil og dels under raftene.
Gesimslisten har stort sett all maling i behold. Begge har partier hvor første lag kan sees utildekket av annet lag
samt søl innunder overdekkende bygningsdeler hvor fargen har ligget i fred for overmaling.
I lys av disse to bevarte bygningsdelene har undertegnede utført nye underøkelser av eksteriørets bygningsdeler. Små fragmenter er løsnet med skalpell og observert i mikroskop. En komplett lagkake av malinglag vedr.
hoveddør og portal er fremkommet ved å ta ut et lite parti av øvre dørkarm i hjørnet hvor malingskrapen
sjelden kommer ordentlig til. Forutsetter at smyget og portalen har hatt samme farge. Tilsvarende er overlysets
øvre hjørner undersøkt og tidlige lag fremkommet. Halvsøylene har vært utsatt for så mye værslitasje at lagenes
sammensetning ikke kan brukes som underlag. Det kompliserer at det har vært to perioder med mørk brun
karm. De formodentlig komplette lagene viser at portalens periode 1 har mørk brun overflate og deretter kommer periode 2 med en lysere variant, antagelig veggfargen som også er funnet på søylene. Halvsøylenes fargelag
har tidligere begrunnet mørk brun portal til pertiode 2, men brunfargen her var rest av en senere oppmaling
som tilfeldigvis ble liggende som neste sjikt over periode 2s veggfarge - resultat av skraping eller værslitasje.
Døren/overlyset derimot fremviser spor etter en første periode med mellombrun farge ( bunn+lasur: ådring)
og en mørk brun andre periode.
Et annet moment som nå er avklart er vinduenes alder. Både hoveddøren og annen etasjes vindusåpninger
viser spor i laftetømmeret etter å ha blitt utvidet i høyden med utgangspunkt i samme vindushøyde som i
første etasje. Friske sagspor gjennom øvre del av åpningen. Har bygningen i utgangspunktet hatt samme vindusformat i begge etasjer, kanskje andre vinduer? Avdekking av panel under sidegeriktene ved vestvinduet i
annen etasje viser at så lenge panelet har vært på veggen, har vindushøyden vært som i dag. Eksisterende gamle
vinduer er følgelig opprinnelige til husets oppførelse så langt tilbake som det har vært panelt. En rekke empirevindusrammer som har vært lagret på loftet har følgelig heller ikke noe med denne bygningen å gjøre, men er
sannsynligvis oppbevart for glassenes skyld.
Denne undersøkelsen har vist at Yttersøs hovedbygning har hatt to eksteriørperioder før endringen av sydfasaden i slutten av 1800-årene. Ved husets oppførelse mellom 1812 og 1821 var veggfargen lys grå med mørkere
horisontalledd, mørk brun portal og brun (ådret?) dør. Neste periodes oppmaling må ha skjedd mellom 1842
og 1854. Fra 1842 leide Treschow eiendommen av Else Bugge, enken etter Johan Fredrik Sartz. Treschow kjøpte
eiendommen i 1847. I branntaksten fra februar 1855 skrives det at huset er ”gulmalet”. Bygningen hadde da
oker fasade og terrakotta vinduer samt grå sokkellist, mørk brun dør/overlys og portalens farge som veggen
- i hovedsak slik huset er malt opp i dag. De foreslåtte fargene bør naturligvis strykes opp og justeres. Gjelder
særlig portalen og døren i første periode hvor sporene kunne vært større i utstrekning.
Til denne undersøkelsen er benyttet skalpell for avdekking. Alle avdekkede farger er avlest med Color-Eye
fargemåler og kontrollert og justert mot NCS fargevifte. Prøvene er undersøkt og dels skalpellavdekket i vanlig
Optica mikroskop uten polariseringsfilter og avfotografert i Dino-lite premier Digital Microscope med polariseringsfilter, 200x.
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AVLESTE FARGER MED VARIANTER OG TOLKNING
PERIODE 1 - 1820 AVLEST
Varierer noe etter lokalitet
GESIMS
3005-Y50R
3500-N
VEGG
2005-Y50R

2502-Y

TOLKNING

PERIODE 2 - 1850 AVLEST

TOLKNING

2502-Y

GESIMS
3020-Y40R

2020-Y50R

1502-Y 1002-Y

VEGG
3020-Y40R

2020-Y50R

GERIKTER
3020-Y40R

2020-Y50R

VINDUER
5030-Y50R

4030-Y50R

eller

GERIKTER
2005-Y50R

2000-N

VINDUER
HVIT

PORTAL/KARM
7010-Y70R

HOVEDDØR
MAHOGNY ÅDRING
BUNN 3010-Y30R eller lysere

SOKKELLIST
5502-Y

1502-Y 1002-Y
eller
0300-N
HVIT

6010-Y70R

PORTAL/KARM
3020-Y40R

6010-Y30R
Ådring

HOVEDDØR
7010-Y50R

6010-Y50R

4502-Y

SOKKELLIST
3502-Y

2502-Y

Sammenfattet er avlesingene slik:
Periode 1:
Gesims .................. Grå
Vegg ...................... Lys grå
Omramming ....... Lys grå
Vinduer ................ Hvit
Portal .................... Mørk brun
Hoveddør ............. Brun ådret
Sokkellist .............. Mørk grå

2020-Y50R

Periode 2:
Gesims ................ Oker/rosa
Vegg .................... Oker/rosa
Omramming ...... Oker/rosa
Vinduer ............... Terrakotta/rødbrun
Portal ................... Oker/rosa
Hoveddør ............ Mørk brun
Sokkellist ............. Grå
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TIDLIGERE UNDERSØKELSER
Første undersøkelse av fasadene i 1994 hadde følgende vurderinger av panel og vindusfarger:
ICWCT 1994 - Colorexamination of buildings. Workshop june 14th. 1994
B.f.90. Larvik, ”Yttersø”. Jon Brænne, Tone Olstad (Riksantikvaren).
Konklusjon:
Panel: Sandstone. 2020-Y40R
Cornice: Sandstone. 2020-Y40R
Window frames, (cornices)): Sandstone 2020-Y40R
Windows: Red Ochre, (terracotta). 4040-Y60R
Sill: Grey 2502-R
Door frames and doors?): Mahogany imitation paint
North wall panel sign GT
wood - layer 1 lead white oil (ground) J.B. 1app 1800 J.B.
”
” 2 sandstone oil
1app.1800 J.B.
North wall panel under window sign IP
wood - layer 1 grey
dark (ground?) (yesJ.B.)
thin layer
”
” 2 sandstone soft
1app.1800 (J.B.) 1st paint
North wall panel under window, sill sign IP
wood - layer 1 grey
1app 1800 J.B. first color layer dark
”
” 2 sandstone soft thin layer 1app.1800 J.B.
West wall, ground floor window, sign. JB.
wood - layer 1 white
linseed oil
ground brush 1app 1800 J.B.
”
” 2 Yellow Ochre 4040-Y60R brush
1app.1800 J.B.
Det forelå ingen branntakster da denne undersøkelsen ble gjennomført.
I 1997 undersøkte NIKUs Brit Heggenhougen halvsøylene og konkluderte med at de i tidligste periode var
malt som veggen: 2020-Y40R. Altså ikke ådret.
Ved påfølgende oppmaling av huset ble de opprinnelige råd fulgt mht. vegg, gerikter og vinduer, men portalen ble malt som veggen og døren i grått etter det nederste laget - vurdert å være tilsvarende sokkellisten.
Siden den gang e rhuset malt en gang og dette skjemaet fulgt.
Eksisterende husfarger:
Gesims/panel/gerikter syd/vest: s3020-Y50R
øst/nord: s3020-Y40R
Vinduer Syd: s4040-Y70R / s5030-Y70R / s4030-Y60R
Øst: s4030-Y60R
Nord: s5020-Y60R
Vest: s5030-Y70R
Skriftlig kilde: Branntakst 21 februar 1855.
Litr.A. Et i retning fra øst til vest opført 2 etages vaaningshuus på 1 til 1 1/2 alen høi graasteensmuur. 28 alen
lang. 16 alen bred og 11 alen høi til taget, af tømmer utvendig bordklædt og guulmalet og tækket med blaa
lakeret teglsteen.
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Alternativ 1

Alternativ 2

panel 1002-Y

Periode 1, 1817-1843: Oppført senere enn 1811, da bygningen ikke inngår på grevskapsoppmålingen 1811.
Sartz bygsler eiendommen av grevskapet frem til han skjøter til seg eiendommen i 1821 etter å ha blitt grevskapsmedeier i 1817. Antatt byggeår mellom 1817 og 1821. Skilleveggen i annen etasje trapperom/kabinett
står ferdig 1835 (signert og datert bordbit). Panel viser værslitasje før første malingstrøk. Sartz dør 1839.
Takflate: Sort glassert taksten
Gesimslist: Grå s2502-Y
Veggliv/gerikter: s1002-Y/1502-Y
Vinduer: Hvit 0502-Y
Hoveddør: s6010-Y30R ådring på lys bunn
Smyg og portal: s6010-Y70R
Sokkellist: s4502-Y
Grunnmur: Kalket gråstensmur

Grå som sokkellist?
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Periode 2: Annen maling/fargeperiode innledes mellom 1843 og 1854 . Bygningen er sannsynligvis ferdigstilt
1835, byggherren dør 1839 og enken leier eiendommen til Treschow fra 1842. Rykter sier at Willum Treschows tante brukte stedet som lystgård. Sophus Bugge utfører en akvarell av stedet i 1846. Kjøpes av Treschow i
1847 og første branntakst utføres februar 1855. Bygningen beskrives i 1855 som ”gulmalet”.
Takflate: Sort glassert taksten
Gesimslist: s2020-Y50R
Veggliv/gerikter: s2020-Y50R
Vinduer: s4030-Y50R
Hoveddør/overlys: s6010-Y50R
Portal/smyg: s2020-Y50R
Sokkellist: s2502-Y
Grunnmur: Kalket gråstensmur

Hvit eller Grå som sokkellist?
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ARGUMENTER FOR TILBAKEFØRING TIL EKSTERIØRPERIODER
Eksteriørperiode 1 (1817-1847)
Oppført som lystgård av Johan Fredrik Sartz formodentlig parallelt med at han som hovedpartner sammen
med tre andre larviksborgere kjøpte Laurvigen grevskap av danskekongen i 1817. Tidligere beskjeden landeiendom/lystgård bebygget ca 1740 etter det opprinnelige tunets nedfall, bygslet fra grevskapet av Else Bugges familie, utviklet til representativ lystgård for eier av norges største landeiendom og jernverk (Laurvigen
grevskap/Fritzøe jernverk).
Sartz var prost i Larvik, opplysningsmann, skolereformator, medlem av topografisk selskap. Representant til det første overordentlige storting høsten 1814 - beskrevet av prost Schmidt i hans dagbøker. To bevarte taler i Stortingsarkivet. I følge familien mer opptatt av politikk enn av det kirkelige. Ble fratatt eierskap
i grevskapet 1835 gjennom Treschows pantebrevovertagelse fra kongen, men beholdt Yttersø. Bybolig i det
som nå er Larvik sjøfartsmuseum på Kirkeodden.
Livet på lystgården og forholdet til byboligen er skildret med barneøyne av Sophus Bugge i hans barndomserindringer utgitt i Samtiden 1907. Akvarell av Yttersø med hage utført av Sophus Bugge i 1845 viser
den lys grå bygningen. Bygningen fremstår lys på en akvarell som ellers er preget av sterke farger.
Yttersø besto før 1850-tallet av et mindre antall bygninger. Eksisterende sidebygning har uviss alder,
men må være bygget i perioden 1820-50. Ref. Gammelmodig åttekant laftetype samt hollandsk type teglsten benyttet i den opprinnelige pipen (som i hovedhusets piper). Alle Treschows tilføyelser i 1850-årene er
oppført av moderne format tegl. Sidebygningen da og frem til ca 1870 i nakent tømmer og innvendig høy
førsteetasje med loft/knevegg. Jordkjelleren hvis murer er bevart nordøst for hovedhuset er avmerket på grevskapskartet 1811 og kan restaureres/gjenoppføres. En omtalt (takst 1855) bolig nord på tunet antas å tilhøre
denne tiden da den også samsvarer med grevskapskart. De store bygningsmassen Treschow oppførte i tegl
etter overtagelsen 1847 ble revet på 1950-70-tallet. Tunet er i dag redusert til lystgårdtidens tun.
A Representerer lystgården og lystgårdlivet. Dokumentert i Sophus Bugges barndomserindringer.
B Områdefredningen begrunnes i lystgårdperioden. Fredningen av hovedbygningen er fra 1923 og mangler
eksplisitt begrunnelse utover påpekning av arkitektoniske kvaliteter i tilhørende arkivmateriale. Bygningens
viktighet begrunnes i dag med bla. lystgårdstatusen.
C Byggherren Johan Fredrik Sartz grevskaps og jernverkseier, stortingsmann 1814.
«Opplysningsprest» (prost) - men mest politisk inklinert. Historisk setting av nasjonal viktighet.
D Uttrykk for stilstrømninger fra Eidsvoll til Larvik. Ref Sartz politiske engasjement og miljøet.
E Bygningens opprinnelige uttrykk – samsvar mellom arkitektur og fargeskjema/uttrykk. Vi antar at Yttersø
er tegnet av arkitekt J.C.Lind (død 1816) eller av hans sønn med samme navn som fortsatte farens virksomhet. Langestrands kirke fra 1818 har likhetstrekk med Yttersø og Lind utførte annet arbeide for Sartz (byboligen, oppmåling bevart).
F Bygningsmassen på eiendommen er redusert til periode 1 i omfang. Bygningene som lar seg gjenoppføre
og som er bevart tilhører alle lystgårdperioden. Alle bygninger tilkommet i Treschows eiertid er revet.
Eksteriørperiode 2 (1847-1880)
Treschow leiet eiendommen av Else Bugge (Sartz enke) fra 1842 og kjøpte eiendommen i 1847. I løpet av
første halvdel av 1850-tallet ble det oppført 500m2 driftsbygning i tegl samt et steinfjøs. Noe senere tilført et
meieri og et stabbur over jordkjelleren. Besetningen økte fra 4 kuer og 1 hest i Sartz tid, til etterhvert opptil
70 kuer på det meste i tiden etter 1850.
Yttersø ble fra 1850-tallet drevet under ledelse av en ansatt agronom (etterhvert) med hovedbygningen som bolig og en stor arbeidsstyrke, gårdsdriften ble utviklet, spesialisert og driften slått sammen med
nabogårdene. Treschows tilføyelser ble revet fra 1950 og frem til 70-tallet.
Treschows eiertid fra 1847 til 1950-tallet er uttrykk for moderne landbruk og endrede driftsformer
med dertil hørende bygningsmasse i tegl fremfor tre.
Sidebygningen omtalt som upanelt («av trær») og med en etasje pluss loft med knevegg i 1855-taksten
7

(ikke taksert før 1912) inneholdende drengestue, bryggerhus, stall og høyløe, ble i søndre og bevarte del ca
1870 endret til to etasjer innenfor den gamle bygningskroppen ved senket etasjeskille og nå flere vinduer i
annne etasje. Tømmeret ble kledt inn med tømmermannspanel (på vestsiden bevart med hon overliggere) og
malt med mørk brunrød komposisjonsmaling. Det kan se ut som dette panelet ikke ble malt opp flere ganger,
men slitt ned frem til ny paneling ca. 1950 da også stallen og høyløen ble revet. Parallelliteten mellom hovedbygningens periode to fargesetting og sidebygningens første fargeperiode er kort eller usikker.
A Eksteriøret i periode 2 samsvarer med interiørenes første malte periode Interiørene ble først malt fra 1852
og fremover til 1860.
B Samsvarer antagelig en kort periode med panelt (låvepanel/hon) og malt sidebygning fra slutten av
1870-årene.
C Noe enklere og rimeligere å videreføre ved oppmaling med eksisterende farge.
D Har etablert seg som fargen siden lystgårdens gjenoppvekkelse etter 1993.
E Representerer biedermeier-perioden som kanskje er mindre påaktet som bygning.

Over til venstre tunets bygningsmasse ca 1820-50.

Over til høyre tunets bygningsmasse ca 1850-70. Sidebygningens to etasjer fra slutten av 1860-årene.

Endelig forslag
til oppmaling.
08.06.19

8

MALINGTYPER, PRØVER OG TILSTAND FØRSTE OG ANNEN PERIODE
Alle malingrester som inngår i undersøkelsen fremstår som linoljebasert. De vesentligste kildene til første og
annet fargeskjema er ett panelbord og et stykke gesimslist funnet som gjenbruk. Tatt ned ved ompaneling av
sydfasaden og fjerning av frontgavlen ca. 1880. Begge disse bygningsdelene har nå vært eksponert for lys i flere
år og det forventes ikke ytterligere justering av gulning. Begge fremstår som særdeles gode og lesbare kilder.
Det forutsettes at det ihvertfall i periode en ble benyttet blyhvitt. Blyhvitt kan ha rødstikk og en grålig
tone og påvirkes av forurensning i luften i retning av gråhet. Produksjonsprosessen var forholdsvis uforutsigbar og produktets kvalitet dermed varierende. (ref. Pigment Compendium side 239-241). Fargeforslagets
tolkning av avlesingene tar høyde for disse usikkerhetene, men må bygge på en del skjønn. Her har NIKUs
rapport om Eidsvollsbygningens eksteriør vært til hjelp. Særlig på de to lenge eksponerte gjenbrukte bygningsdelene fra sydfasaden antas overflaten til første lag maling å være influert av annet malinglag i retning
rødtone.
Sammenligning av gesimslist, panelbord og avdekkinger på vindusrammer har ledet til en antatt skala
fra gråtoner til hvitt. Underbygges av sokkellistens mørkere gråfarge. Prøvene fra hoveddørens karm og dørens
overlys har kun vært eksponert for lys kort tid (dager). Noe justering for gulning er følgelig beregnet i tolkningen. Prøvene fra gerikter og vindusrammer ble tatt ut for et par år siden og har vært oppbevart i plastlommer.
Prøvene har vært bearbeidet med skalpell i øyesyn og enkelte i etterkant med skalpell under mikroskop. Det er ikke benyttet løsemidler ved avdekking.
Første periode eksteriørmaling er svært dårlig bevart på fasadene. Funnet av de gjenbrukte bygningsdelene
har vært vesentlig for å oppnå sikkerhet hva gjelder periodens eksistens annet enn som grunning. Periode to
er bedre bevart, men sporadisk. Finnes særlig på bygningens nordside. Vindusrammene til salsvinduet helt i
øst er best bevart. Hoveddørens karm og overlys har best bevarte fargelag i toppramme/toppkarm nærmest
østre hjørne av bygningsdelene. Prøvene er tatt ut her.
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GESIMSLIST GJENBRUKT ETTER TO PERIODER. FASADE SYD.
Gesimslist Prøve 011
Gjenbrukt som utforing innvendig vindu mot syd, trappegangen, 2 etg. Antagelig etter ny paneling av sydfasade med
rustikkpanel ca 1880/90. Nyere malinglag fra interiørperioden.
Formodentlig ble arken fjernet samtidig.
0 Treverk
1 Eksponert: 3005-Y50R / 3500-N(man.)
2 Eksponert: 3020-Y40R
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Over: Utsnitt av gesimslist, nedre profil.
Under: Utsnitt av gesimslist nedre profil.
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12
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PANEL, UNDERLIGGER. SYD. GJENBRUKT ETTER TO PERIODER.

Panel underligger. Prøve 010
Gjenbrukt som spikerslag
0 Treverk. Furet og værbitt også
under første malinglag. Maling er
bevart i toppen av bordet og
avsmalnende ned langs raftene.
Toppen beskyttet under gesimsen.
1 Spor grå grunning, også søl under
gesimslist
2 Eksponert: s2502-Y / 2005-Y50R
hb. krak. Tildekket s2020-Y10R /
1510-Y matt søl
3 Eksponert: 3020-Y40R hb. krak.
Tildekket: 3020-Y50R hb. søl

Panel, fragment fra gjenbrukt underligger. Væreksponert felt.

Panel, fragment fra gjenbrukt underligger. Tildekket felt
øverst under gesimslist. Søl.
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Over: Utsnitt av panel, øvre del av underligger. Antagelig rett under gesimslisten. Utsnittet ca. et par cm under gesimslistsporet.
Under: Utsnitt av panel samme som over med omtrent i og over
gesimslistsporet.
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Over: Første sjikt lys farge eksponert, lys grå avlest til 2502-Y. Skalpellskåret felt.
Under: Annet sjikt guloker farge eksponert, rosa/guloker avlest til 3020-Y40R. skalpellskåret.
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Over: Første sjikt lys farge tildekket av gesims, lys grå avlest til 2020-Y. Skalpellskåret felt.
Under: Annet sjikt guloker farge tildekket av gesims, rosa/guloker avlest til 3020-Y50R. skalpellskåret.
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18

19

20

SIDEGERIKTER VINDUER, 2. ETG. NORD

Midtvindu nord 2 etg. Sidegerikt. Prøve 012
0 Treverk
2 Grå grunning
3 s2005-Y50R / s2500-N
3 Oker

Vindu sal nord 2 etg. Sidegerikt. Prøve 005
0 Treverk
1 Grå grunn
2 s3005-Y50R / s2500-N

Vindu sal nord 2 etg. Sidegerikt. Prøve 006
0 Treverk
1 s3005-Y50R / s3000-N grunning
2 s 2500-N / man: s1500-N / s2000-N
33020-Y50R
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Sidegerikt 2 etg sal nord. Prøve 006
0 Treverk
1 s3005-Y50R / s3000-N grunning
2 s2500-N / man: 1500-N / 2000-N
2 s3020-Y40R/50R
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VINDUSRAMMER NORD 2 ETG.
Vindusramme sal, 2.etg. nord
Eksisterende vindu. Toppramtre.
0 Treverk
1 Innslag av hvitt/lys grått
2 s5030-Y50R / s5040-Y50R (avlest treverk)
s5020-Y40R / s5030-Y50R (bakside yngre kitt)
s4030-Y20R 7 s4030-Y50R (på kitt)
3 S 4020-Y
4 S 4020-Y20R
5 S 6010-Y10R
6 S 3010-Y10R
7 S 5502-B
8 S 5020-Y60R
9 S 4020-Y60R

Original ramme ca. 1820
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Yngre ramme ca. 188/90.

Vindusramme sal, 2.etg. nord. Toppramtre. Innslag av hvitt/grå maling. Åpenbart beliggende under terrakottafargen.
s5030-Y50R / 5020-Y40R

24

Prøver fra øvre vindusramme, øvre ramtre, sal, nord.

25

Prøver fra øvre vindusramme sal nord, kitt.
Øverst til høyre nedsiden/baksiden av yngre
kitt lagt utenpå opprinnelig kitt med tidlig
maling.

26

KARM / SMYG HOVEDDØR SYD.
Smyg/karm, hoveddør, syd.
Fragment fra toppkarm inn mot
sidekarm, østsiden av døren.
0 Treverk
1 Grå grunn
2 s3010-Y30R
3 s7010-Y70R / s6010-Y50R (a/b)
4 s4030-Y50R / s3020-Y40R

5
4ab
3

2

1
3

Over: Trestykke fra overkarm

Under: Bakside av malingflak.
Lag 1. Nederst skrapt inn i laget.
Lag 2 bak.

27

0

Smyg hoveddør, lite felt
0 treverk, friskt
1 s3005-Y20R
2 s3020-Y40R
3 s7010-Y50R

Smyg hoveddør, stort felt
0 treverk friskt
1 s4010-Y40R/3010-Y40R
2 s4020-Y40R/5020-Y30R
3 s7010-Y50R

28

Snitt gjennom malingfragment smyg.

4

1
2

3
1

29

5

2

3

OVERLYS HOVEDDØR, RAMME. FASADE SYD
Overlysramme hoveddør
0 treverk, friskt
1 grått
2 s4010-Y30R
3 s4020-Y40R/s5020-Y40R/20R
tykk, blank,snurpet. Overflate ådring?
4 s6010-Y50R matt underlag
5 s7010-Y50R blank overflate
Felt 2
0 Treverk
1 s4010-Y30R
2 s5020-Y30R

3

4
5

1/2
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Overlys, hoveddør, syd, øvre, østre
rammehjørne.
0 Treverk
1 Grå grunn
2 s3010-Y40R
3 s5020-Y40R varierende dekk, mørkere
og lysere. 6020-Y40R? Ådring?
4 s6010-Y50R underlag, matt. dekkende
5 s7010-Y70R eller mørkere blankt,
overflate

4/5

3

2

1

0
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1/2

1/2
32

3

4/5
33

SOKKELLIST VESTFASADE

Sokkellist
Eksisterende list mot vest. Kun et lite parti som
har eldre lag bevart.
0 Treverk
1 S 5502-Y
2 S 3502-Y

2

3 S2502-B
4 S2020-Y20R
5 S3005-Y80R

1

6 S3005-Y50R

34

