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I følge Norsk Bebyggelse ble uthuset oppført i 1910-1911. Men i følge en 
skjult inskripsjon på en stolpe i løa, kan det tyde på at bygget i allefall ble 
påbegynt allerede i 1908/1909. 

Uthusets utvendige del, inkludert taket, ble istandssatt i 2016 med støtte 
fra NKMF og AAFK.



FJØSET
Fjøskassa er laget av tømre. Det ser ut som at selve uthuset er bygget rundt fjøskassa. Fra innsiden av løa ser 
en at fjøskassa står på en egen grunnmur, og det er derfor lett å antyde at fjøskassa ble oppført lenge før 
uthuset, endten på stedet eller et annet ukjent sted.  

Fjøskassa har stått til forfall i mange tiår og spesielt vestsiden har stått delvis i jord/møkk, både fra utsiden og 
innsiden. I tillegg har vestsiden vært utsatt for vannsprut. Sørøst siden har blitt preget etter at maur opprettet 
en stor maurtue på innsiden av dette hjørnet. Maurtua er nå fraflyttet.



LÅVEBRU

Det finnes dessverre ingen fotodokumentasjon, 
men på vestsiden av uthuset har der trolig vært 
en låvebru inn til uthusets andre etasje. Der er to 
dører i andre etasjen som vender ut mot vestsiden, 
hvor der er en del stein som trolig var bygd opp 
tidligere. Selve brua finnes ikke. Innenfra ser en 
også et område i taket over inngangen til låvebrua 
som ikke er flislagt. Dette tyder på at uthuset har 
hatt en forhøyning ved inngangspartiet.   



GULV / DØRER

Det har tidligere vært tregulv i løa, på utedoen, 
inne i fjøskassa, over fjøskassa og på låvebrua. 
       Spesielt har gulvene i løa, fjøskassa og over
       fjøskassa blitt ødelagt og er delvis helt borte. 

       Dørene inn til toalett, fjøskasse og til låvebrua
       har over tid gått ut av sine posisjoner og kan 
       ikke lengre lukkes slik de skal.



TAKRENNE

Uthuset har ikke og har ikke før hatt 
takrenner. Et av dilemmaene med å uthuset 
var at kledning/bunnsville på den nordre 
delen av bygget har stått reltativt nært 
bakkenivå. Dette har medført at vann fra 
taket, har sprutet på kledning/bunnsville, når 
vannet har falt på bakken. 

Etter samtale med NKMF i 2016, ble det 
gitt samtykke til installering av zink takren-
ner på hele uthuset, med unntak av 
tilbygget. Grunnet kapasitetsproblem, ble 
ikke lange rennekroker satt inn slik som 
ønsket før nye bølgeblikksplater ble lagt på.  


