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Syllstokken AS 



Oppdraget. 

Vi fikk i oppgave å skifte ut syllstokk på gavlvegg og langside bort til trapp samt 
utskifting av tilstøtende panel, samt lage ny kjellernedgang.  

 

 

Nederste stokk var ødelagt av råte, deler av novkassene var ødelagt, og det var 
behov for å skifte ut noen panelbord. Det ble valgt en løsning der vi skulle legge inn 
et horisontalt bord over vasshylle fra hjørnet bort til trapp. Panelet skulle kappes slik 
at disse lå ned mot denne. 

  



Utføring 

Bakken og Magnussen fjernet først sementpuss, og begynte å bygge opp muren på 
nytt. Deretter tok vi ned syllstokken på gavlveggen, deretter syllstokk på langveggen.  

 

Det viste seg at gulvåsen nærmest gavlveggen også måtte skiftes ut.  

  



Gulvåsen ble demontert, kopiert. Dette ble gjort med øks, slik som den opprinnelige. 

   

 

 

  



Deretter ble gulvåsen satt på plass. Gulvbordene var litt lange, og presset på laftet, 
så disse ble renkappet. Vi måtte også demontere en del listverk i stua for å få til 
dette. Gulvet i stua ble også rettet opp i forbindelse med innsetting av ny gulvås. 

 

 

Videre demonterte vi stokk nummer to fra gavlsiden, gjorde en spuns i denne, og 
tilpasset (å meddra) denne til den nye syllstokken. Den nye syllstokken på langsiden 
ble laftet mellom disse.  

 

 

 

 



Novkassene viste seg å ha not og fjær i sine sammenføyninger. En teknisk god 
løsning for å hindre vann i å komme inn i knutene. Dog tidkrevende å restaurere. 
Men vi høvlet møysommelig not og fjær i nye deler, og monterte disse etter at 
horisontalbord og vasshylle var montert. 

    

   

 

  



Panelet hadde forskjellige bredder og tykkelse. Vi lagde en høvel med tilsvarende 
profil som originalbordene. Da er det enkelt å tilpasse hvert enkelt bord, med riktig 
profil.  

 

      

 

 

 

Vi skiftet også ut stokken under dørterskel, reparerte litt nederst på dørkarmene, og 
lagde en ny løsning under denne for å få god avrenning. Døren trenger 
oppgradering, så disse arbeidene anser vi for å være midlertidige.  



Til slutt lagde vi ny kjellernedgang. Den gamle var totalskadet. Vi gravde ut en del våt 
jord, og erstattet med stein, slik at ny nedgang i liten grad er i kontakt med våte 
masser. Vi benyttet fin furu i kraftige materialer, slik at denne skal holde så lenge 
som mulig. Trinnene er laget av rester etter produksjon av vanneser! I hele denne 
konstruksjonen har vi brukt skruer, som vi ikke har skrudd langt inn, slik at det skal 
være enkelt å demontere når den tid kommer at også denne trappa må skiftes. 

 

 

 

Vi gjorde også noen utbedringer av panel på nordsiden. Noe råte i syllstokken ble 
fjernet, og det ble lagt på noen nye panelbord.  

 

 



 

 

Detalj fra hjørnet. 

  



 

 

 

Det er mange detaljer som kan nevnes i et slikt prosjekt. Men resultatet er vi fornøyd 
med, og vi håper og tror arbeidene som her er utført bidrar til at huset kan stå enda 
mange år.  

Dog er det en god del kritiske punkter som bør gjøres noe med snarest. Viktigst å 
nevne er vannbrett over vinduer.  

Takk for oppdraget.  
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