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Det er litt diskusjon om når 
huset er bygd, enkelte kilder 
sier 1775-1790, noen sier 1820, 
mens andre sier i 1800. 

Staua har trolig blitt flytta til no-
verende plass rundt 1890, fra 
den andre siden av stien. Da fikk 
den trolig kledning på alle vegger 
bortsett fra gavlsiden. En kan se 
spor av at nord- og sørveggene 
da har vært isolert med kumøkk. 

Taket ble belagt med bølgeblikk i 
1936 – frem til da var det hånd-
kløyvd trespon på taket. Innven-
dig har det siden 1890 blitt gjort 
bemerkelsesverdig få endringer.  
Huset og taket ble utvendig satt 
istand i 2016 med nye takbord 
og asfaltpapp, men grunnet uk-
larhet om hva slags type tak som 
skulle settes på,  dette ble derfor 
utsatt til 2017. 



Innvendig fremstår staua slik den var da siste beboer forlot den i 1985. Da var det ikke gjort endringer enn å 
legge nytt gulv i 1936, og trolig på samme tid, lagt noen huntonittplater i himlingen for å isolere mot det kalde 
loftet. På nordsiden er taket belagt av fiberduk/tapet/strie(?) som trolig er eldre enn huntonittplatene. 

Peisen er bygget opp av leire og stein, og har vært stående til forfall siden begynnelsen av 1980-tallet da siste 
beboer fikk slag og flyttet. Peisen og pipa er bygd opp av leire/sand miks og stein. Det har vært lekkasje fra 
pipa og pussen har begynt å prelle av, mens leiremiksen har blitt løs som sand. Takplatene rundt pipa har også 
blitt skadet.



Etter at nye restaurerte vinduer ble satt inn i 2016 så mangler nå 
noe panel, karmer og lister rundt vinduene. Da tømra ble istandsatt 
i 2016 ble bygget jekket opp del for del, og detter har medført et 
gap mellom gulv/lister/vegg. 

Ny dør ble satt inn i 1981, mens den gamle har blitt 
benyttet som sengebunn i sengen som står i staua.


