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Den eksisterende hoveddøren til Tollboden skal 
forsiktig demonteres og gjenbrukes i Trehuset 
som inngangsdør til bolig. På denne måten 
kan de fine detaljene og håndverksutførelsen 
oppleves i det nye bygget.

Den eksisterende døren til Tollboden skal 
forsiktig demonteres og gjenbrukes i Trehuset 
som inngang til offentlige funksjoner. 

Gesims tekkingen til Tollboden er i kobber. 
Innslagg av kobber brukes på Trehuset rundt 
noen vinduer. 
Kobberelementer på Trehuset vil gjenspeile 
fargepaletten til fasaden på det eksisterende 
Tollbodenbygget.

Det ble vurdert å bevare de opprinnelige 
vinduene til Tollboden, men alle vinduene er 
skiftet ut etter 2012. Noen av disse vinduene 
er i plastikk (treimitasjon) og de er ikke 
verneverdige. 

Implementering av komponenter fra Tollboden 
til fasaden til Trehuset 



Implementering av komponenter fra Tollboden 
i interiør til Trehuset 

Deler av fasade med edelpussen bevares og 
inkomporeres i byggets interiør.
De kan henges opp i hver etasje 
(eksempelvis i fellesarealer ved heis eller i 
offentlige arealer på bakkeplan). 

Dokumentasjon/utstilling som viser byggets 
og byens historie i nyere tid kan plasseres i 
offentlige arealer.



Utstilling om Tollboden i interiøret til Trehuset

Gjenbruket kan integreres i et mer 
omfattende arbeid for å dokumentere 
bygget før det rives. Dette kan omfatte 
innsamling av tegninger og historiske 
fotografier, nye oppmålinger dersom 
tegningsmateriale er ufullstendig og 
innsamling av opplysninger gjennom 
intervjuer. 

Basert på oppmålinger kan det lages et 
fysisk 3d modell av Tollboden som kan 
utstilles i Trehusets interiør. 

Utstillingen kan inneholde digital 
fortelling om Tollboden og 
gjenreisningsarkitektur. Dette kan 
innebære fotografier av eksisterende 
bygg, eksisterende tegninger, 3d 
modell, fargepalettstudier, prinsipper 
av gjenreisningsarkitektur mm.  

Materialet kan samles og leveres 
til arkiv for framtidige studier. 
Deler av materialet kan benyttes i 
utstilling i bygget om Tollboden og 
gjenreisningsbyen og om historien om 
Molde som tollsted. Denne historien 
omfatter mye interessant historie som 
kan vekke nysgjerrighet.


