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   DEN GAMLE LEMSTOVA FRÅ INDRE TVEIT. FASADE OG GRUNNPLAN KRING 1900.
41. 



51. 

LEMSTOVA  FRÅ TVEIT             

Den samanbygde lemstova frå Tveit er ein klassisk representant for den funksjonsdelte byggeskikken på Vestlandet.  
Slike lange innhus, med fleire bygningar eller rom under eitt tak – skykkje, stove, eldhus, bu, sval og loft i mange vari-
antar – har vore bygde som bustadhus på mange av gardane på vestkysten, heilt frå mellomalderen og fram mot slutten 
av 1800-talet. På småbruket Haugstræ nede ved fjorden, under garden Hauge, stod det eit gardshus av liknande type, 
like bak Solstrand hotell, heilt fram til etter 1950. Lemstova frå Tveit høyrer til i ein århundregamal byggeskikk i fjord-
bygdene – ein del av den tradisjonen som vi møter i dei eldste bygningane på Os prestegard. Her er ei årestove frå sein-
mellomalderen bygd saman med ei glasstove som truleg er frå midten av 1600-talet.

Lemstova frå Tveit er sett saman av 4 seksjonar:  Stavbygd skykkje i austre gavl.
        Tømra stove ca. 6 x 6 m, opphavleg røykstove.
        Eldhus eller kjøken i reisverk mellom stova og bua.
        Tømra bu ca. 5 x 5 m med langsgåande sval.

Då denne stova vart flytt frå ytre til indre Tveit i 1858, i samband med utskifting og oppdeling av dei to bruka på garden, låg 
det lem over bua og eldhuset – bualem og utelem – medan røykstova hadde ljore i mønet og røykomn i sørvestre hjørne av 
stova. Denne røykstova, med den stavbygde skykkja i gavlen, var då litt lågare enn delen med bua og bualemmen. Kring 1900 
fekk stova påbygt to omfar med tømmer og det vart lagt lem over, ljoren vart fjerna og røykomnen vart teken ut. Litt seinare 
vart den store grua i eldhuset teken ned og hellegolvet erstatta med tregolv. Heile bygningen vart no liggjande under eitt tak.

På grunnlag av dei skriftlege kjeldene i Lyseklosterarkivet frå 1750 kunne det vera grunnlag for å tru at den eldste stova i dette 
anlegget var frå 1700-talet eller slutten av 1600-talet, slik den lokale tradisjonen seier. Samanstillinga av ei tømra stove og ei 
stavbygd skykkje stemmer heilt med det som blir opplyst om bustadhusa på garden i 1750. Men den dendrokronologiske 
dateringa som vart gjennomført i april 2009 viser at denne stova har tømmer som er felt i 1851. Forklaringa må vera at den 
gamle gardsstova er blitt fornya i 1851, og at denne så vart flytt til ny tomt under utskiftinga i 1858, saman med bua. I jord-
skifteprotokollen står det: ”Oles Stue og Bod skal flyttes…”  til               …  ”ny Tomt  inde ved Hatlene”. Her har bygningen 
stått fram til 2009.



61. 

Dei bygningsarkeologiske spora som har kome for dagen under demontering av tømmer og stavkonstruksjonar i juni 2009, stad-
fester dette. Under golvet i den gamle røykstova låg steinfundamentet under røykomnen, og under golvet i bua lå det golvbjelkar 
av gamle raftestokkar eller stavlegjer – den øvste stokken i langveggen – med spor etter taksperrer og betar (tverrbjelkar). 
Dette veggtømmeret skriv seg truleg frå den eldre gardsstova som er omtala  i åbotsbøkene i Lyseklosterarkivet i 1750.

Under bua og svalgangen lå det parallelle steimurar som tilsvarar breidda på svala. Det er slike steinfundament etter 
rominndelingar, skot og svalgangar vi ser spora etter gjennom utgravingar av hustufter frå mellomalder eller sein vikingtid, så her 
går det lange linjer i den historiske utviklinga. I lemstova frå Tveit ser vi dokumentert  at denne byggemåten varer heilt fram til 
midten av 1800-talet. Det faktum at ei røykstove med ljore har vore sett opp på nye tufter så seint som i 1858, viser at 
mellomaldertradisjonane held seg heilt fram til sveitserstilen tek over mot slutten av 1800-talet.

Eit anna interessant tilhøve kom fram då dei to tømmerkjernene – stova og bua – vart fristilte under rivearbeidet.  Stavlegjene øvst 
i langveggene på stova gjekk om lag to og ein halv meter fram i eldhuset, medan stavlegjene i bua var kappa av om lag ein og ein 
halv meter og forsterka med naturvaksne kne, for å stiva av konstruksjonen. Det talar for at eldhuset – mellomrommet i reisverk 
mellom dei to tømmerkjernene – opphavleg kan ha vore større før bygningen vart flytt frå ytre Tveit.

Ved gjenoppbygging på Lyngheim vil eldhuset få sin gamle dimensjon, grua vil bli rekonstruert og steingolvet lagt på plass, slik 
dette rommet var før 1900. Derimot vil det ikkje vera aktuelt å føra stova tilbake til fasen med røykomn. Tømmerkjernene er i 
god stand, med flatøksa tømmer og tydelege spor etter telgjing på utsida, som har vore løynd under kledningen. Den største delen 
av takkonstruksjonen, med sperrer og trobord, vil bli fornya med ny furu av beste kvalitet. Det same gjeld det meste av golvborda 
og reisverket i eldhuset og svalgangen ved bua.



71. 
I byrjinga av juni er rivinga i gang. Vi ser spora etter ombygginga kring 1900. Då vart røykstova påbygd med to omfar tømmer 
og det vart lagt lem over, slik at stavane og opplengjene i gavlen måtte skøytast tilsvarande hevinga av stova.



81. 

Det opphavlege golvet i stova viste seg å ha ein dimensjon på 14-15 tommar breie bord, festa med trenaglar.    Dette golvet blir lagt på 
nytt med furubord som blir leverte frå eit sagbruk i Hardanger, saman med sperrer, taktro, reisverk og rammer. Vesentleg deler av den 
ytre konstruksjonen i anlegget og ytterkledningen blir såleis utforma i nøye samsvar med dei opphavlege dimensjonane. Slik har hus på 
Vestlandet vore vedlikehaldne gjennom århundre.

Demontering og lagring av lemstova frå Tveit vart gjennomført i perioden 25. mai til 30. juni under leiing av byggmeister Ivar Gravdal 
frå Rosendal. Bygningen vart riven seksjonsvis, og det var gjennomgåande godt vêr i heile perioden, slik at tømmeret kunne lagrast tørt 
og luftig i tre  containarar stilte til rådvelde av Seatrans / Sea Cargo. Dei står no lagra på industriområdet til S. Tvedt i Kolskogen.

Prosjektet har møtt stor velvilje frå sponsorar, frå leverandørar, i opinionen og ikkje minst frå ein stor og entusiastisk dugnadsgjeng. 
Det er nærare 50 namn på dugnadslista, om lag halvparten av desse har delteke i denne første fasen av prosjektet og halvparten av desse 
att har utgjort den faste kjernegruppa, med pensjonistar mellom 70 og 81 år. Om lag 6-8 mann har vore i arbeid kvar dag, på dagtid 
og kveldstid, og det er hittil lagt ned nærare 2000 dugnadstimar frå det førebuande arbeidet starta i 2006, med deltakarar m.a. frå Os 
Lionsklubb, Os Rotaryklubb,  Os YMC, Os Soroptimistklubb, Os Mannskor, Os Hagelag, Os Turlag og Os Pensjonistforening.

SPONSORAR:  Seatrans / Vasconia Invest
    Drageset / LP Holding
    Solstrand Hotell & Bad
    Bøe & Lepsøy / Vestafjell

LEVERANDØRAR: ABO
(varer, tenester, tilbod) Bøe & Lepsøy    Instant Storum Stillaser           P. M. Sælen  
    Os Byggsenter    S. Tvedt         Os Fargehandel
    Bjørn Halhjem Kranservice  Alutec          Engevik Rørleggerservice
    Hans Ask Transport    Flåten Bygg                             G. Våge Elektro



91. Lemstova kan skimtast inne mellom lauvrike trekroner til venstre. Bygningstømmeret blir lagra i containarar.



Den tømra stova ligg innanfor den grindbygde skykkja, som blir teken ned først.101. 



111. Dei to grindane i skykkja er heiste tilside med kranbil. Vi ser korleis stavane er skøytte nede, tilsvarande hevinga av stova.



Stillaset er kome opp, og bygningen blir demontert seksjonsvis, del for del.121. 



131. 

Rivinga av takhellene byrjar,
og lappskiferen blir send i
trerenner ned på bakken.



141. 

Sperrene er skorne saman i 
mønet og er enkle å demontera, 
men det må gjerast på rett måte. 
Heile bygningen er som eit
stort byggesett.



151. 



161. 

Stavlegja med spor
etter sperrer og
loftsbjelkar, blir 
låra ned på bakken.



171. Ein pust i bakken er viktig for ein god dugnad.



Gode historier høyrer med181. 



191. Deler av veggtømmeret er telgd med øks på utsida, sletthøvla på innsida.



Drøftingar på morgonkvisten201. 



211. 

Dei korte stokkane ved vindaugo 
er lette å handtera, men arbeidet 
må gjerast med varsemd. 
Tømmeret er låst med lange tretap-
par, ”dymlingar”, 
mellom stokkane.



Stova er nede og bua står att. Mellombygget i reisverk mellom dei to tømmerkjernene, eldhuset, vart teke ned først. Bua har sval 
i stavverk med utkragande loft eller lem – ein modulbasert byggeskikk221. 



Stavlegja, den øvste 
stokken i veggen,
har vore kappa, og
konstruksjonen er
forsterka med 
naturvaksne kne.

231. 



Tyngdekrafta er god å ha når tømmeret skal ned.241. 



251. 

Sperrer og veggstokkar vert 
lagra i store containarar.



261. 

Når dei lange loftsbjelkane og
veggstokkane skal løftast, må
det friske krefter til.



271. 



281. 



291. 
Utkragande stavlegje over svalgangen er ein klassisk tømmerkonstruksjon gjennom mange århundre. Det er dette prinsippet 
vi ser i mellomalderlofta og i dei lange svalgangane på Bryggen i Bergen.



Dei lange veggstokkane må løftast rett opp, slik at tretappane, dymlingane, som låser stokkane, ikkje blir skada.301. 



311. Kaffistunda med god mat og godt humør er eit høgdepunkt i dugnadsarbeidet.



Muskelkraft må til – men på rett 
måte. Laftehovud på gamle stokkar 
er skøyre saker, og tømmeret må 
lagrast på ”strø” som gjev god luft 
mellom stokkane.

321. 



331. 



Byggmeisteren Ivar Gravdal og dugnadsfolket. 
Ein god dugnad må ha ein rask arbeidsleiar 
som - i dette prosjektet - også er ein røynd 
fagmann. Då går arbeidet unna i godt tempo, 
med kjærkomne kvilepausar innimellom.

341. 



351. 



361. 

Når novendane skal 
løysast, krevst det både 
styrke, varsemd og eit 
godt handlag.



371. 



Når tømmerkjernene er nede ligg golvet att, einskilde stader i fleire lag. Når eit golv var utslite, vart det lagt eit nytt golv oppå.
Eit filmteam frå Varde film har følgt prosessen med demonteringa av bua, bualemmen og svalgangen.381. 



391. 



Under det nyaste stovegolvet kom eit eldre golv til syne, med breie furubord festa med trenaglar i golvbjelkane.
Under stova har det vore ein liten kjellar. Dette samsvarar med det som kan lesast ut av kjeldematerialet i Lyseklosterarkivet i 1750.401. 



411. 
I åbotsprotokollen frå 1750 står det: ”Under gaardsstuen er den aabning hvor oppsidderne forvarer deres gaarsredskab hvis indgang 
er i skÿggen”. Då stova vart flytta frå Ytre Tveit i 1858, har ein ført vidare skikken med eit lite kjellarrom under stova.



421. 



431. 

Dei breie golvborda på 14-15 
tommar er festa med kraftige 
trenaglar.



Dei gamle golvborda 
har vertikale spor etter 
etter skjering på op-
pgangssag.
441. 



451. 

Under buagolvet kom det fram golvbjelkar av gamalt tømmer. Det er stavlegja – med spor etter sperrehakk og betar – frå ei eldre 
røykstove som er nytta til bjelkar under golvet. Gjenbruk av eldre tømmer er naturalhushaldssamfunnets prinsipp i ein stram økono-
mi. Truleg er dette stavlegja frå den gamle gardsstova som vart fornya i 1851, kanskje ei stove frå 1600-talet.



Utsparte tapphol for stavar eller reisverk –  ein klassisk detalj i stavverksteknikken.461. 



Rammestokk med 
not – treteknologi 
gjennom tusen år.

471. 



I det sørvestre hjørnet av stova finn vi det oppmurte fundamentet under den gamle røykomnen som vart teken ut kring 1900.481. 



491. 

Steimurane viser breidda
på svalgangen langs bua.
Det er spor etter slike tufter
vi finn under torvene ved
arkeologiske utgravingar
av gamle gardsanlegg.



I tre containarar, stilte til rådvelde ved ein av hovudsponsorane,  blir lemstova frå Tveit plassert for mellombels lagring på 
industriområdet i Kolskogen.501. 



511. 

Lemstova på Tveit vart flytt frå ytre til indre Tveit i 1858. Truleg stod denne bygningen på dei same tuftene der Annanias Tveit ein 
generasjon seinare sette opp to mindre stover under same tak, til ein målarverkstad  der han gjennom åra hadde mange læregutar.  Han 
kjøpte bruket på ytre Tveit i 1872 og slo seg ned her som målarmeister og rosemålar. Han reiste mykje omkring i Os og Fusa og måla, 
som denne kista frå Vindenes i Fusa i 1877, med Lysøenmotiv.  Han var då 30 år og ein av dei dyktigaste rosemålarane på Vestlandet. 
                    
                    


