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Smertu gård: oppmåling, registrering og tegning av stavbygget

I Norge har vi bygd stavbygg i muligens mer enn 4000 år. Om vi sier at det vestlandske 

- og det nord-norske grindbygget var utgangspunktet som ble etterfulgt av langhuset, 
så utgjør i dag bindingsverkshuset, den moderne boligen det siste leddet i rekken i 
utviklingen av stavbygget. Men i mellom disse to ytterpunktene har vi en stor 

variasjoner av ulike typer av stavbygg. Vi kan tidfeste både stående bygninger og de vi 
finn under jorda, men eksakt når bygningstypen ble innført som en ny variant og som 

overlappet tidliger modeller, vet vi ikke. I nord-Norge har vi skjelterskjåen, på Hadeland 

finner vi fotingsrøstet og rundt om i hele landet finner vi sveitserrøstet. Disse 

stavkonstruksjonene har en eller flere fellesnevnere, men det viktisgste er selvsagt 
staven som en fungerende stolpefunksjon til å bere last ned til fast grunn. 
Takkonstruksjoner og avstivningsmetoder varierer i utførelse og form, men om vi 
beveger oss utenfor vår landegrense og tar turen rundt om i Europa, vil vi finne 

fellesnevnere til våre bygg i den germanske bygningstradisjonen som også vi hører til.

Endringer i driftsform og nye behov på gården kan ha tvunget frem nye løsninger, men 

også ny teknologi og påvirkning fra andre kulturer har bidratt til forandringer.

I dette avsnittet vil jeg registrere, måle opp og tegne stavbygget i målestokk der man 

kan se detaljene og jeg har de fleste oppriss i 1:20 målestokk.   
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Sørveggen Nordveggen

Vestveggen Østveggen

- Fasadebilder av laftetbygg/stavbygg:
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-Planskisse 1:100

utarbeidet av Torstein Jakobsen i 2011

Denne plaskissen utarbeidet jeg i 2011 i forbindelse med eksamen i 
bygningshistorie. Det er interessant å studere andre personers vurderinger av 
samme objekt, og hvordan han/hun objektivt har prøvd å fremstille sin 
dokumentasjon og registrering. Bildet ved siden av er et fragment fra en SEFRAK 
registrering som ble utført i 1989 og supplert i 1992, på vegne av Østfold 
Fylkeskommune. Her må det sies at det er Fylkeskommunen selv som har befart 
eiendommen og utarbeidet planskissen.

Det er som sagt ikke viet mye tid til oppmålingen her, og man har i 
tillegg klart å plassere nordretningen 100 º i gal retning.

Vi ser at stavbygget er anført som vedskjul, men med et for lite 
areal i forhold til den faktiske størrelsen.

Ofte kan ikke SEFRAK registreringen være til annen nytte enn å 
sammenlikne 20-30 års gamle bilder opp mot det man ser i dag, og 
på dette området er nytteeffekten stor.
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Oppmålingen viste forbausende 
lite avvik i grunnplanet og i 
diagonalretningen. Til tross for at 
bygningen har fundamentering av 
punktvis gråstein i hjørner i midten 
av 2 av 3 vegger. Prosentsteinmur 
i sement til vestveggen er et 
resultat av en utglidning pga mye 
jord - og vesketrykk, og dette er 
den mest utsatte siden sommer 
som vinter siden det her er motfall 
mot muren. Jeg har sett mye snø 
på denne siden og dermed mye 
avrenning mot bygningen i 
smelteperioder.

- Plantegning 1:40
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Stavoppriss må forstås i perspektiv fra senter av innvendig bygg. Jeg har 
hatt noen fine timer inne i stavbygget, hvor jeg har målt opp og tegnet inn 
registreringene sittende på en trestubbe. Litt kaffedrikking har det også blitt 
tid til mens jeg har filosofert og prøvd å visualisere prosessen som 
handverkerne utførte den gang stavbygget ble oppført. Muligens rundt 1850, 
men også mot nyere tid da bygningen måtte restaureres og her er vi inne på 
1950 tallet og rundt 1990 tallet. Flere av de senere utbedringstiltakene kan 
leses ut fra de ulike typer av stående kledning som finnes på bygget. 
Overflatene «taler» og viser oss spor i de ulike materialen, og her kan vi lese 
hvilke sag som har vært brukt når stokken har blitt til taktrobord og stående 
kledning.

- Stavoppriss av vegger med forklarende tekst, 1:20

Egenskaper ut fra statikkdelen:

Det første man merker seg er at sperrebind og sperrelunnen ikke
er i modul i forhold til stavene. Last fra tak og til sperrer fordeles 
jevnt på topsvill, men ujevnt fordelt fra toppsvill som berer gjennom 
nedbøying til hjørnestav, stav og opplagringspunktet i kamnovvegg,
og de sist nevnte berer gjennom trykk. Skråstrevere i stavbygg
har som sin hovedfunksjon og ta opptredende vindkrefter og ikke 
aksialkrefter som føres fra tak, men i østveggen er skråstreveren 
ikke satt i system 1:2, slik som er vanlig, men står noe mer i lodd
og vil derfor kunne ta opp noe aksial trykkraft fra tak. 
Østeveggen er definitivt den veggen som har hatt minst bygnings-
skader og dette med variasjon på helningsvinkel til skråstrever
kan være en delårssak til det. Vestveggen viser klare tegn til 
utglidning en gang i tiden, hvor hjørnet mellom sør og vestveggen
har hatt en omfattende reparasjon antakelig rundt 1950 tallet. 
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- Stavoppriss av sørveggen mål 
1:20. (Skrivefeil på tegningen, det 
står "østvegg" beklager dette!)

Sperrene som er felt ned på 
sperrelunnen kan defineres som 
saksesperre. Dette heng sammen 
med at sperrene er felt sammen på 
halvved i toppen ved mønet og er 
herved helt låst ved 
dymling(treplugg) Ordet 
saksesperre vil noen kunne 
reagere på, da man innenfor 
forskningsmiljøet bruker 
benevnelse saksesperre på gotiske 
sperrebind, der en undersperre 
krysser motsatt undersperre som 
begge er festet i nedre del av 
oversperren(Overgurten)

Det er uansett bare morsomt med 
slike utfordringer innen 
terminologibruk og benevnelser 
skal være gjenstand for 
diskusjoner.
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- Detaljtegning av takløsning i mål 1:20.

Oppriss av tilstøtende bygning utført som kamnovlaft, og 
denne utgjør vegg nr. 4, men dette er ikke en del av 
stavdokumentasjonen. 

Denne delen av bygningen er dokumentert i en tidliger 
prosjektoppgave innen bygningshistorie i 2011.

Egenskaper ut fra statikkdelen:

Sperren er felt ned i sperrelunnen ca 20 cm fra toppsvilla, noe
som gjør at tyngdepunktet fra taklast som føres ned fra tak til 
sperre og til sperrenunnen ikke gir direkte punktlast på 
toppsvilla. Denne konstruksjonstypen fører en mer utadrettet kraft 
mot toppsvill og den øvre del av stavveggen, noe som gjør det 
helt nødvendig og ha en sterk låseforbindelse i toppsvill mot 
tilstøtende toppsvill. Sperrelunnen vil ikke kunne påføres
like mye nyttelast som man ellers kan i et sperrebindsystem der 
sperren er felt inn i sperrelunnen på yttersiden av toppsvilla.

Det vi ellers kan si om konstruksjonsdelne er følgende:
- spikerslagene stiver av vegg og tak og sammen med 
panelet utgjør de til sammen en skive som kan ta krefter i sitt 
plan. Når vi har stående kledning der minste tykkelse er 
1 tomme og opp mot 1 1/2 tommer, så fungerer dette i prinsipp
som en stav. Spikerslagene også takåslekt kan også ta 
opptredende strekk belastninger.
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Bildet viser detaljer fra 
østveggen. 

Staven i bildet stammer 
muligens fra hovedhuset/
våningshuset som er fra år 
1700. Takkonstruksjonen på 
hovedhuset og bryggerhuset 
inkl. tilbygget er identisk i 
utførelse. Lik stav er observert 
på loftet til våningshuset, og 
denne stammer sannsynligvis 
fra en ombygging. Stavene har 
tapp i endene, og ut fra det jeg 
har klart å se er disse 1/3 av 
bredden på stokken. 

Bildet viser detaljer fra sør - 
og vestveggen. 

Topp -og bunnsvill er rydd med 
ryarbile, men ikke 
dimmensjonert, slik at en 
tydelig ser rot og topp.

Det er lagt kubbing over 
bunnsvill, mot skråstrevere for 
å sikre mot utgliding. Dette er 
en sekundær løsning i forb. 
med reparasjonsarbeider der 
bunnsvill i sørveggen har hatt 
råteskader og bygningen har 
mistet stabilitet.

Alle staver og skråstrever som er undersøkt i dette stavbygget er rydd med øks. Utvendig stående kledning 

er i "nyere" tid byttet ut enkelte plasser i stavbygget. Stående kledning som vises på flere bilder er saget på 
en stor sirkelsag/gårdssag, og bordene er 1" tykke og i varierende bredder fra ca.140mm - 230mm. Bordene 
er også kantet. Både gammel og nyere kledning vil bli beskrevet nærmere i kapitel 3.

Bildet viser hjørneløsning mellom 
nord -og østveggen

Bildet viser en dobbel bunnsvilløsning, 
der 1.bunnsvill er låst inn i 
kamnovlaftet til hovedbygget. 
Overpåliggende bunnsvill er låst i en 
utpåliggende svill mot .nordveggen og 
danner et omfar for å låse bygget, og 
låsing er gjort ved dobbel svalehale. Vi 
ser at 1. bunnsvill er skjøtet på et vis, 
men som bildet viser er dette en høyst 
tvilsom løsning.

Bildet viser sørveggen. Skråstrevere er 
satt i system 1:2, og dette stemmer ut 
fra målinger som kan sees på 
tegningen "stavoppriss sørveggen". 
Skråstrever har tapp i endene, og 
tappbredden er 1/3 av bjelkebredden. 

Skråstrevere er viktige stavelementer i 
stavbygg og disse skal ta opp 
opptredende vindkrefter.



Bildet viser overgang 
fra sørveggen og 
vestveggen.Denne 
delen av stavbygget 
viser hovedårsak til  
omfattende 
reparasjonsarbeider, 
og antakelig utført før 
1950 tallet. I enden av 
bunnsvilla på 
sørveggen finner vi ut 
at den har hatt store 
råteskader og råten er 
kappet vekk, slik at 
svilla ikke lengre er 
låst i svilla på 
vestveggen. og to 

ulike metoder for mekanisk 
saging
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Her ser vi tydelig 
oppsprekking av 
grunnmur, og vi ser og 
skadet bunnsvill med 
kompenserende tiltak 
som er gjort ved 
reparasjonsarbeidet. 
Det er felt inn en lask 
under hjørnestolpen, 
og sannsynligvis fordi 
det måtte tas av råte i 
bunn av hjørnestolpen 
også.

Løsningen ser vi ved at det støpt en prosentsteinsmur i sement 
langs med vestveggen, men selv denne har nå omfattende      
skader i det samme hjørne. representerer hele tre tidsepoker 

Bildet viser overgang 
mellom øst - og 
nordveggen Dette er 
restene etter en fransk 
låsskjøt hvor 
underliggende bunnsvill 
har gått i oppløsning. Det 
er tydelig for stor 
fuktpåkjenning mot 
bunnsviller på dette 
stavbygget. 

Bildet viser overgangen mellom 
nord - og vestveggen. Jeg har 
en tese om at bindhakene er en 
sekundær løsning, i og med at 
vestveggen har vært gjennstand 
for en omfattende 
restaureringsjobb. Hjørnet har 
mest sannsynlig vært forbindet 
med svalehale forbindelse som 
øvrige hjørneløsninger er utført 
med på dette stavbygget.



Bildet viser  detalj fra 
østveggen og "rot" 
enden, og hvordan 
takløsningen er løst 
på stavbygget. 3 av 4 
sperrer på tilbygget 
er gjort slik dette 
bildet viser. Det er 
bare gavlsperrebindet 
som ikke har sperra 
nedfelt i 
sperrelunnen, mens 
øvrige har det. 
Sperra fører last ned 
på sperrelunnen og 
trykkpunktet/ 
tyngdepunktet er ikke 

Bildet viser motsatt 
side på vestveggen 
og her ser vi 
toppenden av 
sperrelunnen.
(samme sperrelunn 
som på bildet over) 
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På bildet ser vi nærmest 
sperrelunner i stavdelen av 
bygget, og videre sperre-
bind over den gamle 
kamnovlafta kassa. Det 
eridentisk utført 
takkonstruksjon på hele 
bygget, hvor sperrelunnen 
utgjør spikerslag for himling 
i den lafta delen.

Bildet viser det første 
sperrebindet opplagret på 
kamnovveggen.Vi ser 
også et skråbånd,er  ment 
for å ta opp vindkrefter.

Jeg har ikke observert mer utglidning enn 15 mm fra 
toppsvill og det er sannsynlig at låsing fra sperrelunnen 
inn i toppsvill er gjort ved svalehale.
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Plassering av dette stavbygget inn i et system for sammenlikning med andre stavbygg, kan bare gjøres ved å befare 
mange bygg rundt om på Østlandet, og i tillegg til saumfaring av bilder og skrevne kilder for lokalområder i Østfold og 
tilståtende fylker. Bygningstypen har mange likhetstrekk med både fotingsrøstet og stavlinebygget, men samtidig skiller 
takkonstruksjonen seg fra begge. Taksperrene er en type saksesperre og dette finner vi i mange typer stavbygg, men 
fellingen ned på sperrelunnen gjør dette stavbygget til noe annet enn de andre typene av stavbygg. Frem til jeg har 
mer handfast omkring plasseringen av bygningstypen på Smertu gård i ytre Hobøl, velger jeg navnet Morsarøstet.



Spor etter handverker

Handverk er en prosess som man utøver, og skal defineres 
som noe aktivt, og denne aktive delen er borte når arbeidet 
er utført. En levende prosess som gir og viser synlige 
resultater.

Ordet handverk er vanskelig og definere eksakt, for det 
omfatter alt fra kunnskap, kjennskap, erfaringer, følelser, 
intuisjon etc. til det ferdig resultat som vi kan se og ta på.

Kunnskapen er handbåren og er imatriell 

Det med å gjennskape det tradisjonelle handverket, der 
imatriell kunnskap ikke lengre finnes, kan i hovedsak bare 
tolkes ut fra de spor vi kan se på det synlige resultat. Men 
den beste kunnskapsoverføringen er den som gis fra 
mesteren/oldgesellen og til lærling og nyutlærte, eller fra far 
til sønn.

Vi skal i dette avsnittet se på spor etter handverk på 
stavbygget og prøve å gi forklaringer til det vi ser, og hva 
som er gjort og med hvilke redskaper som er brukt i denne 

Disse sporene i kamnovlaftet, viser oss merker etter rying/kanting av 
tømmerstokken ved bruk av øks.

Vi vil i en slik sammenheng si at det er spor etter ryarbile, og vi kan her anslå 
en bredde på eggen til bila. 

Med bakgrunn i visuell syning, registrering, oppmåling og foto kan vi prøve 
oss frem med ulike biler/økser til vi får tilsvarende resultat. Det handler om å 
kunne lese bygget og de spor vi ser.
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Bildet viser nordveggen 
som utgjør vegg nr.4. 
Denne veggen er en del 
av hovedbygget som
er kamnovlaftet og 
oppført før1647.
Det er brukt en medium 
stor ryarbile til ryingen
av tømmerstokkene, og 
flere av skårene er over 
150 mm i 
samenhengende 
lengde. Det er ikke 
observert spor etter bruk 
av sotsnor, eller annet 
ved hoggstart, men her 
må ha vært hugget etter 
merking siden 
huggingen er i brukbart 
lodd.
Mye sprekkdannelser 
tyder på at tømmeret er
Hugget/bearbeidet og satt 
opp når det har vært 
nylig felt.

Bildet er av innfesting av 
toppsvill i kamnovlaftet.
På bildet ser vi merker 
etter bile/øks som har vært 
brukt for sletthogging/rying 
av tømmerstokkene.
Det er brukt sag for å 
smale inn knuten på 
toppsvilla
og dette er deretter hogget 
til. Låsingen mellom 
toppsvill
og lafteveggen er gjort ved 
svalehale, men det er ikke
mulig og eksakt beskrive 
utførelsen uten at man 
demonterer
bygget.

Her ser vi toppsvilla på 
vestbveggen. Svilla er rydd med en 
stor ryarbile/øks, og her finner jeg 
ikke sotstrek eller annen form for 
merking, men ut fra 
overflatestrukturen, så kan det 
virke som om handverkeren har 
hatt rimelig kontroll med sin 
økseferdighet og har hugd etter 
«frihånd», selv om dette vises i 
noe unøyaktigheter, så er dette 
gjort fort, effektivt og med en stor 
bile.

Bildet viser nova på kamnovlaftet rett under 
infestinga til toppsvilla for stavbygget. Her 
flukter blyantstreken bare med det ene 
sagsporet. Blyant ble antakelig tatt i bruk i 
Norge på midten av 1800 tallet, selv om det i 
Europa ble tatt i bruk 300 år tidligere, har vi 
uansett få om i det hele tatt noen skriftlige kilder 
som sier noe bruken. Kunstnere var de første 
som tok i bruk blyant, men i følge sikre kilder 
jeg har (Roald Renmælmo), så er det 
blyantstreker på møbler som er tilvirket av Haus 
Knut rundt 1850. Siden laftekassa er oppført før 
1647, så må disse blyantstrekene ha blitt til når 
tilbygget skulle oppføres, og man har vørt nødt 
til å tilpasse laftet, og sannsynligvis har 
kamnovlaftet vært demonter og remontert.
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Merking av tapphull i 
sperrelunnen til tapp 
for sperre. Syl, 
merkekniv eller kniv 
er brukt her.

Her ser vi at 
avslutningen på 
sperrelunnen er 
økset til riktig 
takvinkel på 38º

Her ser vi blyantstrek som 
markerer tappbredden på 
staven. Dette er en 
sekundær løsning etter 
rehabiliteringsarbeider en 
gang på 1950 tallet

Her får vi også beviset på 
at tappbredden er 1/3 av 
bjelkebredden, noe vi klart 
ser av bredden på 
tapphullet til toppsvilla

Her ser vi at senter 
for tapp og tapphull 
er merket ved 
riping.

Det vi ser her er 
sperren og 

Her ser vi at 
handverkeren har 
hugget til åslekten med 
øks. Det er i hovedsak 
gjennomgående lite 
merking i dette 
stavbygget, noe som 
kan indikere at 
handverkeren utførte 
bygget i en fei, eller at 
dette er en erfaren 
handverker som ikke 
hadde behov for å 
merke hvor han skulle 
hugge eller sage.



Spor etter tilvirkning av materialer 
av tømmer

Hva har skjedd her? Vi ser at 
bordet er saget, men hva er 
brukt i prosessen med å tilvirke 
bordene?

Det med å lese bygget for å kunne diskutere teser om metoder som 
er brukt i tilvirkningsprosessen er ingen lett kunst, og krever årelang 
forskning, hvor man i tillegg til observasjoner, benytter 
sammenliknende metodikk, men viktigst er å utfører testforsøk for å 
finne riktig verktøy og riktig metode for bruk av verktøyet.

Vi skal nå se på flere eksempler av ulike typer tilvirkningsmetoder, 
og da i hovedsak på stående kledning i stavbygget på Smertu gård. 
Det er paneler fra muligens 3 ulike tidsepoker som er utført med den 
tids sagbruksteknologi.

Materialer som er brukt til ståande taktro, med over  - og underligger 
er gjort slik at underliggeren er ukantet. Selve leggingen er blandet, 
og her er rot enden ned eller mot mønekam, alt ettersom hva som 
passet best. Slik legging kan indikere at taktroa ikke har vært 
primærtekkingen, men som et undertak.Margsiden er vendt opp på 
både under -og overligger.

Veggkledningen er kanta men avrundet, men både over -og 
underliggere er i variable bredder fra 140 mm til opp mot 240 mm, og 
det samme gjelder taktrobordene.
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Bilde1: Stående kledning med tykkelse på 
30 mm. På disse bordene finner vi at 
avstand mellom de vertikale merkene er ca 
10 mm. Bordet er saget med en ramsag og 
muligens enkeltbladet ramsag. Smertu 
gård deler en bekk med Bjoner gård og 
Nummestad gård, og vi vet ut fra 
nedtegnelser og skatteregnskaper at det 
var flomsager her på 1600 tallet og 
muligens før. 

Bilde 2: Stående kledning med tykkelse på 
28 mm. På disse bordene finner vi at 
avstand mellom de vertikale merkene er ca 
6 mm. Bordet er saget med en ramsag og 
muligens flerbladet ramsag. 

Bilde 3: Stående kledning med tykkelse 
på +35 mm. På disse bordene finner vi at 
avstand mellom de vertikale merkene er 
ca 20 mm. Bordet er saget med en 
ramsag og muligens enkeltbladet ramsag.

Bilde 4: Stående kledning 
med tykkelse på 28 mm. og 
med bredde på 150 mm.

Bordtykkelsen varierer på de 
eldste bordene, men variasjon er 
slik at alle de ulike tykkelsene har 
mange bord med samme tykkelse. 
En bør være forsiktig i antakelser 
for hvorfor det er slik, og her kan 
det være flere muligheter. På 
ramsager som har 3 eller 4 blader, 
vil en justere bredden med 
avstandsklosser av tre, og dette 
kan gi ønsket breddevariasjoner. 
På ramsag med enkeltblad, vil 
avvikende tykkelser lettere oppstå.
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Bilde 4: Underligger til traktro med tykkelse 
på 28 mm. På disse bordene finner vi at 
avstand mellom de vertikale merkene er ca 6 
mm. Bordet er saget med en ramsag og 
muligens flerbladet ramsag. Spor etter 
ramsag på dette bordet er lik det vi kan se 
på bordet på bilde 2.

Bilde 3: Stående kledning med tykkelse 
på +35 mm. På disse bordene finner vi at 
avstand mellom de vertikale merkene er 
ca 20 mm. Bordet er saget med en 
ramsag og muligens enkeltbladet ramsag.

Ved oppgangssaging:

Det vil kunne tenkes at avstanden på vertikalstrekene som 
kommer fra sagbladet på bordene vil kunne variere ut fra hvilken 
hastighet man har saget stokken. Store tømmerstokker trengte 
mer kraft enn mindre stokker, og da må hastigheten økes.

Undertaket har ukantet bord til underliggere med margsiden 
opp. Blandt disse borda finner jeg at disse er ganske 
ensartet, men i to varianter, en med 6 mm og den andre med 
10mm avstand på de rette vertikale merkene etter sagbladet. 
Overligger til taktroa er kantet, men det jeg kan se er ganske 
likt som for underligger når det gjelder spor etter saging. Rot 
- og topp enden på borda er sporadisk lagt, og systemet her 
må være at det er overlappingen som er viktigere enn 
utseende til ferdig lagt tro.
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Stående kledning som er saget på 
stor sirkelsag/gårdssag. Her er 
bredder fra 140 mm til 240 mm.

Stående kledning som er saget på 
stor sirkelsag/gårdssag. Her er 
bredder fra 140 mm til 240 mm.

Dette er yttersiden av bordene i 
bilde x og x. Tykkelsen på bordene 
som er saget med sirkelsag er 
nøyaktig 25,4 mm.

De første sirkelsagene som ble tatt i bruk i Norge i 1777, men bare til kanting av bord. 
(ref.Teknisk museum) Men rundt 1840-50 ble sirkelsaga introdusert til tømmersaging. 
Disse var vanndrevet lik oppgangsagene som var ramsager. Etter hver ut over 1900 tallet, 
ble sagene elektrifisert eller lokomobildrevet på reimer.  
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Her ser vi et knippe bilder fra 
sagbrukshistorien vår, og til den 
reimdrevene verstedssaga som 
kom rundt 1860 åra.

Oppgangssag - flerblads rammesag på Nordalen vandfald 
i Hobøl. I Hobøl kommunes eie, Driften på saga opphørte i 
1972, men ho er reparert og vedlikeholdt og kan benyttes 
ved behov.

Multimaskin med sirkelsag, sidemontert høvel og fres. 
Denne er i støphjern og drives av en asynkron motor, type 
Japy fra 1921.

Handsaging med 
rammesag. Her 
skjeres det bord.

Handdreven 
flerblads 
rammesag. 
Denne tror jeg 
var en 
utfordring for 
sagmester og 
gasell.

Dette er et enkeltbladet rammesag 
og det er denne modellen som 
først inntok Morsaområdet (Hobøl-
Moss) rundt 1507. Mange av disse 
ble satt opp i små og store bekker 
som ble demmet opp. Flere hadde 
ikke sagbruksprivilegie, men ble 
drevet uansett hva kronen måtte 
mene om det. Stort sett kan vi si at 
oppgangssagene var flomsager, 
og dermed ikke helårssager.
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Fotingsrøst

Er et stavbygg som har tradisjoner fra Hadelandsdistriktet.

Relaterte ordlisteoppføringer

Indeks

Dra relaterte oppføringer hit

Finn oppføring



Kamnovlaft

Er en lafteteknikk som oppstod i tidlig middelalder.

Relaterte ordlisteoppføringer

Indeks

Dra relaterte oppføringer hit

Finn oppføring



Morsarøst

En stavkontruksjon som er dokumentert på Smertu gård av Torstein Jakobsen.

Relaterte ordlisteoppføringer

Indeks

Dra relaterte oppføringer hit

Finn oppføring



Oldgesell

En mester i sitt fag.

Relaterte ordlisteoppføringer

Indeks

Dra relaterte oppføringer hit

Finn oppføring



Oppgangssag

Se rammesag. 

Relaterte ordlisteoppføringer

Indeks

Dra relaterte oppføringer hit

Finn oppføring



Plantegning

Plantegning viser byggets ytre og indre rammer og romløsning.

Relaterte ordlisteoppføringer

Indeks

Dra relaterte oppføringer hit

Finn oppføring



Rammesag

Ramsag er også brukt som benevnelse. Rammesag er sagblad(er) montert vertikalt i ramme for saging av 
tømmer til ulike materialdimensjoner. Oftest var disse oppgangssager som selvsagt da var vanndrevet.

Relaterte ordlisteoppføringer

Indeks

Dra relaterte oppføringer hit

Finn oppføring



Skjelterskjå

En stavkonstruksjon som er mest utbredt i nord-Norge.

Relaterte ordlisteoppføringer

Indeks

Dra relaterte oppføringer hit

Finn oppføring



Skråstrever

Skråstrevere som stav i vegg skal ta opptredende vindkrefter, men vil også kunne ta noe aksialtrykk fra feks 
gulv eller taklast. Det er stavbygg som har to skråstrevere i gavlvegg hvor det er anlagt kjørebro til 
overliggende etasje, og her vil de ta opp trykkrefter fra toppsvill og sperrelunn.

Relaterte ordlisteoppføringer

Indeks

Dra relaterte oppføringer hit

Finn oppføring



Stav

Med stav menes en vertikal stolpe også hjørne stav eller hjørnestolpe brukes som begrep. Staven skal ta 
last og berer gjennom trykk.

Relaterte ordlisteoppføringer

Indeks

Dra relaterte oppføringer hit

Finn oppføring



Stavbygg

Er et felles ord for ulike typer stavbygg, men som samtidig har enkelte fellesnevner

som gir dem likhetstrekk. Stavline, fotingsrøst, skjelter, stavkirke, svitserrøst, bukkehus etc.

Relaterte ordlisteoppføringer

Indeks

Dra relaterte oppføringer hit

Finn oppføring



Stavline

Stavkonstruksjon.

Relaterte ordlisteoppføringer

Indeks

Dra relaterte oppføringer hit

Finn oppføring


