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Årsstämma i Göteborg

Glad Sommar!

Will Beemers kurser i Mariestad 
25-30 mars

Vår och försommar är ofta en mer än hektisk tid för 
oss hantverkare och det är delvis av den anledningen 
som ni inte fått ett nyhetsbrev på ett tag. Men här 
kommer det!

Vi kunde genomföra en mycket bra förenings
årstämma i Göteborg den 6 mars. Där vi var ett 25tal 
medlemmar som i Kanotföreningens fina lokaler i 
 Västra Frölunda kunde ta del av intressanta föredrag 
av Lennart Pranter och Trond Oalann. Traditionsenligt 
anordnade vi även en ”open mic” där flera visade upp 
sina senaste projekt. 

Vi är fortfarande en flera företag som på heltid får 
uppdrag med stolpverk och liknande. Alltfler har gjort 
erfarenheter och många tar del i kurser i hantverket 
så framtiden ser bra ut. Men vi behöver fortfarande 
popularisera vårt koncept och nå ut till flera. Läs Johan 
Jönssons text från Nääs Rekofestival här i detta num-
mer som ett exempel på detta.

Vi är över 50 medlemmar som betalt avgift i år och vi 
har sedan vi började haft 140 medlemmar. I och med 
detta nyhetsbrev så skickar vi hädanefter bara ut det 
till de som betalat årsavgiften senast sista februari vart 
år. Vårt bankgiro är fortfarande 52018231.

Veckan 24 juni till 28 hålls en kurs i Kviberg, Göteborg 
av Ulrik Hjort Lassen i Nordiskt Stolpverksbyggande. 
Det blir spännande att se vad som kommer att ske där. 

Byggnadsvårdens konvent i Mariestad sker 2527 
september (https://byggnadsvardenskonvent.se/). Vi 
kommer naturligtvis att vara representerade där, nu 
genom Jakob Nilsson som på något sätt visar upp sitt 
arbete med stolpverk och skiftesverk.

God läsning och återigen, glad sommar!

□

Av Johannes Kästel

Will Beemer, en av veteranerna  från TFG och ped-
agog inom vårt hantverk höll kurs i Design och Roof 
 geometry under en vecka i Trädgårdens skola i Marie
stad. Kursen arrangerades av Henrik Larsson och 
Hantverkslaboratoriet.

Vi var ett tjugotal deltagare från norr till söder, två 
norrmän och en ryss. Det var två kurser men många 
gick båda andra nöjde sig med en. Vi fick en delvis 
teoretisk genomgång av design, dimensionering och 
hållfasthetsberäkning av timmerstommar. Will har 
samlat på sig ett mycket omfattande material i ämnet 
som vi fick ”flyga igenom”. 

Vi fick även göra praktiska övningar med virkes
gradering och att bygga modeller av våra planrit-
ningar av takkonstruktioner. Vi lärde oss att kunna se 
komplicerade taklösningar i planet som vi sen kunde 
projicera upp tredimensionellt. Genom kunskaper 
i geometri med passare, matematiska tabeller och 
spatialt tänkande kan man komma långt. Will Beemers 
kunnande var imponerande.

Vi kursdeltagare fick chansen att lära känna varandra 
och det är glädjande att se att vi är så många som tog 
chansen att lära oss mer. □
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Reko på Nääs Vargaslätten

Av Johan Jönsson

Helgen den 25–26 maj anordnades festiva-
len Reko på Nääs av Slöjd & Byggnadsvård 
och Västarvet, en del av Västra Götalands
regionen. Detta är en sammankomst för 
”de som gör” som fokuserar på byggnads
vård och hållbart byggande. Under hel-
gen genomfördes ett antal workshops 
och föredrag inom dessa områden och 
självklart var Stolpverk Norden på plats.

Vi hade en stolpverksmonter uppställd för 
diskussioner om lösningar för träsamman-
fogningar och en arbetsplats där festival
deltagarna fick prova på att göra tappar 
och tapphål, både med elektriska verktyg 
och med traditionella handverktyg. 

En strid ström av festivaldeltagare besökte 
montern och det blev både kontakter med 
småsågar som kunde leverera fetved i gro-
va dimensioner, isoleringsleverantörer som 
satte igång att fundera på lösningar för

stolpverk samt diverse privatpersoner som 
fick uppslag för sina planerade byggen. Det 
projekt som stack ut var ett planerat träd-
hus som, efter kontakten med stolpverk, 
lägger om till denna teknik. 

Även en lärare från det gymnasiala bygg-
programmet blev nyfiken och vi får hoppas 
att han kan visa sina elever något av de 
traditionella metoderna.
 
Det hela uppfattades som mycket uppskat-
tat och ett flertal besökare rankade detta 
som festivalens höjdpunkt. □

Slutligen får vi en inblick i några av våra medlemmars 
pågående projekt.

Av Johannes Kabell

Vi bygger ett stolpverkshus på skogs
trädgården Vargaslätten i Simlångsdalen 
utanför Halmstad. 

Vargaslätten är en arts and crafts an-
läggning från 1917 byggd av göteborgs
arkitekten Sigfrid Erikssons som hans 
privata sommarresidens. 

Den gamla huvudbyggnaden är ett spän-
nande liggtimmerhus som vi på kroksjöns 
har gjort omfattande timmerlagningar 
på för några år sedan. Trädgården anses 
vara en av norra europas mest intressanta 
skogs  tädgårdar och har sedan den anlades 
för 100 år sedan vårdats och hållits avskilld 
och endast öppen för bjudningar. 

För några år sedan skiftade Vargaslätten 
ägare och man vill nu utveckla verksam-
heten, och via den nya byggnaden göra an-
läggningen mer tillgänglig utan att  trycket 
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Klåverön

kanske någonting för föreningen att ut-
veckla och jobba vidare med?

Vi har i skrivande stund huset färdigt i 
verkstaden. Plattan är gjuten och vi kom-
mer påbörja montage under kommande 
midsommarvecka. Vi hoppas att ha det 
tätt innan semestern, eller snarare vi tar 
semester när vi har det tätt :) □

Av Ulrik Hjort Lassen

Under våren har jag arbetat på ett fritids
hus som skall byggas upp på klåverön 
söder om Marstrand. Det har en ut-
manande grundplan, eftersom golven 
finns i 3 olika nivåer då det följer berget 
på platsen och då stommen står på plintar. 
Stolpverksstommen blir synlig invändigt 
med ca 20cm isolering i väggarna. Ytter-
väggarna hängs utanpå stommen.

Det kan sägas vara ett invigningsprojekt 
för vår nya verkstad på Kvibergsnäs landeri 
som jag delar med 5 andra trähantverkare 
(också medlemmar i stolpverk norden), 
men där jag de senaste månaderna har 
tagit upp ganska mycket plats. 

på trädgården ökar.

Den nya byggnaden ligger i anslutning till 
trädgården och kommer fungera som mot-
tagning för besökare med utställning och 
konferans. Två sammanbyggda huskrop-
par i vinkel. Totalt 170 m2 i ett plan med 
uteplats som kan användas som sommar-
scen.

Huset får en synlig stolpverkstomme i fur. 
Väggarna har en diffusionsöppen konstruk-
tion som isoleras med Icell och får vitpig-
meterad furuplywood av hög kvalitet som 
invändig beklädnad så även innertak.

Väggelement och stomme byggs i vår verk-
stad i Unnaryd under våren och monteras 
i början på sommaren. Grundläggning är 
platta på mark och betongen kommer pol-
eras och vara färdigt golv. Det blir en spän-
nande blandning av tekniker med tusenåri-
ga traditioner och en mer kontemporär 
touch. Detta tycker vi är jättekul.
 
Vi har en totalentreprenad och har vid 
projekteringen jobbat på att passa in 
stolpverk i de standarder som efterfrågas 
av exempelvis byggnadskontoret. Detta är 

Vi jobbar på för fullt för att hinna klart 
med alla delar, för att kunna resa stommen 
ute på Klåverön strax efter semestern. 
Timret måste transporteras ut med båt 
till ön (av kunden) i slutet av juli. Och där 
måste allt resas för hand, då de sista par 
hundra meter går genom en kohage. □



Bidra till nyhetsbrevet!

Har du bilder från ett stolpverksprojekt du genomfört? 
Dela det med oss andra! Skicka bilder och kort text till 
info@stolpverk.org 

Redaktör: Johannes Kästel
Layout: Sofie Campanello

Bilden på försättsbladet är tagen i Kroksjöns 
Trähantverks verkstad i Unnared, under bygget av 
stolpverksbyggnaden på Skogsträdgården Vargaslätten 
i Simlångsdalen utanför Halmstad.
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