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Hej!

Inbjudan till träff och förenings
årsstämma i Göteborg 6 april.

I årets första nyhetsbrev har vi försökt samla så mycket 
vi bara kan av inplanerade aktiviteter under våren och 
försommaren. Och det är många! Vi är glada över att 
det är så mycket som händer på stolpverksfronten, 
Hantverkslaboratoriet arrangerar hela fyra kurser och 
en konferens om historiskt stolpverk, Stolpverk norden 
bjuder in till föreläsningar och ”Open mic” i samband 
med föreningsårsstämman i april. Det är det är ett 
brett utbud av kurser och föreläsningar som täcker det 
historiska stolpverksbyggandet liksom nybyggnation. 
Saknar du en kurs i sammanställningen så informera 
oss gärna, kanske har du idéer kring ett nytt uppslag.

Alla som följer oss på sociala medier har säkert 
upptäckt att vi nu har en Youtubekanal där filmer 
publiceras. Först ut på kanalen var en föreläsning av 
Andrea Warchaiser följd av en föreläsning av Ru
pert Newman, som båda deltog under Seminariet i 
Stolpverk 2018. Vem som är näst på tur blir vi snart 
varse om, håll utkik på kanalen eller på Facebook och 
Instagram! 

Utvecklingen av det administrativa arbetet fortsätter i 
styrelsen och snart kan vi erbjuda efaktura för de som 
betalar sin medlemsavgift i Stolpverk Norden genom 
sitt eget eller annans företag. 
Planeringsarbetet kring Stolpverk Nordens deltagan
de i Byggnadsvårdens konvent startar nu på allvar, vi 
ser fram emot ett nytt konvent i Mariestad den 2527 
september 2019. Nu närmast har vi siktet inställt på 
Stolpverk Nordens föreningsårsstämma den 6 april i 
Göteborg! Välkomna! □

Av Johannes Kästel

Vi vill här rikta er uppmärksamhet till att vika helgen 
6 april för att komma till Göteborg där vi nu planerar 
vår årliga träff/konferens och föreningsårsstämma. Vi 
kommer att vara på Göteborgs Roddförenings lokaler 
vid Saltholmen.

Det preliminära schemat för dagen ser ut som följer: 

–  Start kl 13.00
– Erfarenheter från samarbete med sin kom 
 mun: Utemiljöer och pedagogiska landskap  
 av Lennart Pranter från Dalby i Skåne, 
 Parkourbana, Hus vid en å mm. 
–  14:15 Kaffe  fortsatt samtal.
–  14:45  Vad händer på stolpverksfronten i  
 Norge? Trond Oalann, Hordalann. Trond 
 har på senare tid varit aktiv i att starta upp  
 hantverksnätverket Handverkslaget. Se här  
 https://www.handverkslaget.no/
– 16:00  Föreningsstämma, separat dagordning  
 kommer senare.
– 17:00 Middag 
– 18:30 Open mic: Några bidrag är klara, Krok  
 sjöns trähantverk har lovat presentera sitt  
 senaste spännande projekt. Figge Sjöblad  
 från Fiskarsområdet i Finland visar sitt spän 
 nande bygge. 

Vi öppnar med två föredrag, fika och sedan fören
ingsårsstämma. 

På kvällen äter vi middag och efter middagen fortsät
ter vi med konceptet ”open mic”, som vi fick bra 
respons på under förra årets föreningsårsstämma. 
På ”open mic” får alla som vill chansen att visa upp 
sina projekt som har anknytning till stolpverk. Anmäl 

gärna i förväg till Johannes på info@stolpverk.org. 
Runt 10 minuter max. En förhoppning vi har är att vi 
på så sätt kan ta pulsen på hur långt vårt samarbete 
har nått på olika plan, få möjlighet att fördjupa våra 
personliga kontakter och nätverk. Det brukar vara 
uppskattat och intressant. 

Alla aktiviteter sker alltså ute på Göteborgs 
Roddförenings lokaler. Hitta dit här:

https://www.google.se/maps/
place/G%C3%B6teborg+Roddf%C3%B6renin
gen/@57.6640423,11.8495096,17z/
data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464f8d11a322258b:0x
178626c10ba784f!8m2!3d57.6640423!4d11.8516984

Konferensavgift är 200 kr + mat, som blir i form av 
catering så vi behöver att ni anmäler ert deltagande så 
vi kan planera det. 

Anmäl till Johannes på info@stolpverk.org  senast 31 
mars.

Vad det gäller boende för er som vill stanna, så får 
detta lösas av var och en, vi kan hjälpa till och tipsa vid 
behov.  □
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Till medlemmar i Stolpverk Norden. Vi är nu en 
förening som är två år gammal och vi har precis börjat 
utveckla våra rutiner för styrelsearbete, organisering 
av årskonferenser, sociala medier, och utvecklandet 
av vårt nätverk. Våra “verktyg” har måhända varit lite 
trubbiga till att börja med, men vi kan se att vi förbät
trar dem allteftersom. Sen februari 2016 då vi bildades 
har vi haft 132 medlemmar som betalat in årsavgift en 
gång. Nu i år har 11 st betalat in avgift. De flesta via 
vårt bankgiro nr 5201–8231. Några utom Sverige via 
Pay Pal. (Första gången så här: http://stolpverk.org/bli
medlemutanforsverige/)
 
Nu skulle vi gärna vilja att alla betalar sin årsavgift 
så tidigt på året som möjligt varje år. Detta för att vi 
behöver fortsätta bygga upp en ekonomi som hjälp
er oss genomföra vårt arbete att utveckla och sprida 
kunskaper och praktik om stolpverk i Norden. Vi tror 
nog att alla medlemmar i huvudsak är nöjda med vår 
förening och vårt arbete och att anledningen att de

Av Johan Jönsson 

Under hösten 2018 genomfördes en kortkurs i visuell 
virkesgradering i Göteborgs universitets lokaler i 
Mariestad. Kursen var ett samarbete mellan Stolpverk 
Norden och Hantverkslaboratoriet/Göteborgs univer
sitet och ett svar på en efterfrågan från våra medlem
mar. Instruktör var Christer Uddh, Träteknik AB,  www.
cwood.se, som har en mångårig erfarenhet av först 
virkesuppmätning och sedan utbildare inom gradering 
av virke. Deltagare var både hantverkare, skogsvetare 
och skog och sågverksägare, något som gav en rik 
diskussion och ett stort mervärde.

Kursen var under en dag och bestod av två delar. 
Först en teoridel på förmiddagen där hela kedjan från 
skogens växande och avverkning, via olika torkmetod
er, till lagring av sågat timmer och hur kontrollorgan, 
stämplar och regelverket är utformat. Efter en god 
lunch gick vi till virkesförvaringen för att granska och 
mäta kvistar, kådlåpor, vridning och relationen mellan 
dessa på olika sågade trävaror.
 
Denna har kurs har gett en orienterade kunskap om 
hur virkets hållfasthet beräknas och hur vi kan granska 
kvalitén i det timmer vi fått i en leverans och hur det 

Om att betala sin årsavgift Utvärdering av Kortkurs i Visuell 
Virkesgradering

flesta inte betalt ännu nu i mitten av februari 2019 
är på grund av att vi inte uppmärksammat detta med 
påminnelser. Vi vill gärna göra det så enkelt för alla 
som möjligt så därför håller vi nu på att ta fram en 
möjlighet att kunna betala genom Efaktura så att det 
förenklar denna rutin. Så här tänkte vi oss det hela:

För de som betalar sin medlemsavgift i Stolpverk Nor
den genom sitt eget eller annans företag kan vi inom 
kort erbjuda betalning via efaktura. Detta är som en 
tjänst för att ni ska spara tid men även ett sätt för oss 
att minska hanteringen med att skicka ut påminnelser 
och samtidigt få en lite mer förutsägbar ekonomi.
Ni som betalar privat ser vi gärna att ni startar en 
stående årlig överföring från er internetbank. Ni kan ju 
självklart gå ur föreningen om ni känner för det, men 
för de som vill vara kvar så skulle en lite ansträngning 
att fixa det nu spara både er och styrelsens kraft på lite 
längre sikt. □

kan fördelas till olika komponenter i vår byggnad med 
så lite spill som möjligt. Efter kursen återkopplade 
några av deltagarna på ett enklare formulär. En sam
manfattning av svaren från dessa visade att de ansåg 
att det var en värdefull kurs som de kan rekommen
dera vidare till vänner och kollegor. De såg det även 
som en styrka att kunna diskutera virkeskvaliteter med 
leverantören och hitta nycklar till hur de själv ska välja 
att disponera sågsnitten när de sågar upp eget virke 
eller dimensionerar om befintliga fyrskäringar för att 
få en ändamålsenlig slutprodukt. Till nästa gång såg de 
gärna att ännu mer fokus på den praktiska graderingen 
för att ännu snabbare kunna läsa av timret.

Vi har i dagsläget inget nytt kurstillfälle för kortkursen 
i visuell virkesgradering inbokat för 2019. Finns det 
intresse så anmäl gärna det till info@stolpverk.org. 
Kan vi fylla en kurs och hittar ett datum som passar 
så kan vi självklart fixa det. Finns det även intresse för 
att gå den fullständiga certifieringskursen för INSTA 
142, www.cwood.se/nordiskttvirke.aspx så går det 
bra att anmäla det, men vi har inom Stolpverk Norden 
i dagsläget ingen bra lösning för att kunna hantera 
stämpeln för att stämpla virke, så det är något var och 
en får hitta en lösning på. □
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Av Maria Grönberg

Nedan följer en kort sammanställning av Hantverk
slaboratoriets intressanta kurser som hålls under vår 
och försommar 2019, liksom en konferens i historiska 
stolpverksbyggnader. För mer information om respek
tive kurs, se kalendariet på www.byggnadsvardsfore
tagen.se. Där finns också information om hur man 
anmäler sig till konferensen och till kurserna. 

Timber Frame Design and Joinery Decisions course, 
med Will Beemer, USA, 25-27 mars 2019, Trädgårdens 
skola, Mariestad. 
Kursen behandlar design, hållfasthetsberäkning och 
dimensionering av stolpverkskonstruktioner och går 
igenom alla steg vid formgivning av en stolpverksbygg
nad. Kursen innehåller mycket matnyttiga kunskaper 
för dig som vill börja rita egna byggnader i stolpverk. 

Roof Geometry Course med Will Beemer, USA, 28-30 
mars 2019, Trädgårdens skola, Mariestad.
Kursen är en introduktion till design, beräkning och 
utslagning av lite mer komplexa tak konstruktioner.

Historiska utslagningsmetoder, praktisk kurs 25-27 
april 2019 i Göteborg med Ulrik Hjort Lassen. 
Kursen behandlar olika system för utslagning, nöd
vändiga för att lyckas uppå tighta träförbindningar. 
Som förberedelse inför kursen kan man läsa Ulriks 
doktorsavhandlig  ”The invisible tools of a timber 
framer” som finns här;  https://gupea.ub.gu.se/han
dle/2077/35598 

Historic timber framed constructions, layout methods, 
carpenter ́s marks and tool marks. Konferens tisdag 7 
maj 2019, Trädgårdens skola, Mariestad. 
Konferensen är inriktad mot historiska stolpverks
byggnader och layoutmetoder med fokus på medelti
da klockstaplar och takkonstruktioner i kyrkor. En 
djupdykning sker i hur systemen för utslagning kan 
se ut, när byggnadsdelarna prefabriceras och måste 
passa perfekt ihop vid monteringen trots varierande 
dimensioner och formavvikelser. 

Nordiskt stolpverksbyggande, 24-28 juni med Ulrik 
Hjort Lassen, Göteborg.
Praktisk kurs med fokus på nordisk stolpverkstradition. 
Under denna kurs lär Ulrik ut nordisk stolpverksteknik.  
□

Kurser och konferenser i Stolpverk, vår och försommar 2019
 Arrangerade av Hantverkslaboratoriet. 

Vi behöver en efterträdare till Kristoffer Fredriksen 
som har varit den som byggt upp vår sida. Sidan kan 
sägas fortfarande vara i sitt uppbyggnadsskede. Det 
finns en stor spännande potential att utveckla. I vår 
egen takt och med våra resurser. Sidan är utförd 
genom wordpress. Vi söker dig som har kunskap om 
sådant här hantverk och som vill vara med och bygga 
vår förenings digitala portal. Hör av dig snarast till 
Johannes  på <johannes@ramverk.com> eller Krist
offer på kristoffer.af@gmail.com för att få mer fakta i 
frågan. □

Annons

Webbansvarig sökes till Stolpverk 
Norden

I september 2016 drabbades den så kallade Båtsman
skasernen på Skeppsholmen av en brand som to
talförstörde taklag och bjälklag. Statens Fastighetsverk 
har nu uppdraget att återställa det hela igen. Några av 
våra medlemmar har med sina företag bland annat i 
uppdrag att montera bjälklag och nya takstolar. Vi får 
nu frågan av Alexander Nordin en av de inblandade 
entreprenörerna om vi i Stolpverk Norden med andra 
branschfolk är intresserad av en visning av projektet. 
Förslagsvis i April. Samt att vi efteråt kan avsluta med 
en middag på lokal. Det låter väl trevligt? Vi får när
mare besked om definitivt datum småningom. □

Notis:
Kasernen 2 på Skeppsholmen
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Vi har nåtts av besked från Anders Familj i Tønsberg 
att Anders Frøstrup dog 9 februari efter en kortare tids 
allvarlig sjukdom. Han var ägare/ledare för Timber a/s  
och sen många år verksam som tømrere, författare av 
läroböcker i snickeriarbete och byggnadsvård. Han var 
aktiv i Norska Byggmästarförbundet. Det som många 
av oss känner honom som är en av de viktigaste utö
varna av en pånyttfödd byggnation i stolpverk/ tøm
merrammer i Skandinavien. 

Han var en flitig föreläsare på Da Capo och i andra 
sammanhang där han generöst delade med sig av 
sina stora kunskaper i ämnet. Anders var den ultimata 
byggmästaren, han behärskade helheten dvs hantver
ket, projektering, ritning, dimensionering och statik
beräkning samt han var en gudabenådad tecknare. 
Hans bok ”Rehabilitering, Konstruktionar i tre” anbe
falles varmt. Fantastiska teckningar! Han hade genom 
sin långa erfarenhet ett stort kontaktnät inom bland 
annat arkitektkåren och fick därigenom många spän
nande uppdrag.
 
Anders deltog i vår förenings grundande konferens 
där han hade en presentation som i mycket tog en 
utgångs punkt i perspektivet att vi som hantverkare 
måste vara grundliga i vårt affärsmässiga arbete och 
sträva efter att få till en rationell och lönsam verksam
het.

För mig personligen innebär Anders för tidiga bortgång 
en stor förlust. Vi har haft kontakt sedan 1994 och An
ders var alltid väldigt generös och beredd att på olika 
sätt hjälpa, ge råd till mig som kollega. Jag vet att vi är 
många som känner så. Så det är bara att göra likadant 
själva. Stötta varandra som kollegor! Det tjänar vi alla 
på, både som människor och stolpverkare. 

Vila i frid Anders! 
Vännen, kollegan Johannes Kästel

https://byggmesteren.as/2019/02/14/min
neordtilandersseverinfrostrup/ □

Till Minne av Anders Frøstrup, 
1950–2019
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Av Fredrik Sjöblad

I november 2018 klev vi in i tre intensiva montage 
dagar. Väderleksprognosen påvisade klart väder de 
kommande dagarna så vi valde att slå till och trycka 
gasen i botten.  Mycket av det förberedande arbetet 
fick därmed göras parallellt med den redan påbörjade 
monteringen. Vi hade en man som producerade dym
lingar i rask takt vid sidan av bygget, jag tror de var de 
enda han gjorde den första dagen. Skäll fick han också 
i det fall han låg efter:) 

På grund av ansträngd tidplan och kort framförhållning 
så hade vi även utmaningar med att få tag på lämplig 
lyftkran för de kommande dagarna. Det krävdes en 
36 m lång arm, så de var inte exakt grannens traktor 

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

Ekeberg – Montering av stolpverk, november 2018 
Karis, Finland

som räckte till i detta fall. Efter ca 17 samtal kunde 
lyftarbetet fördelas mellan en bil med 17 m lång arm 
den första dagen och en mobilkran på 70 t de två 
sista dagarna. Den räckte bra till men spänningen låg 
då istället i att få in mobilkranen på bygget i och med 
ishalt väglag och lite halvfärdig väg till bygget.     

Trots små stressmoment, som förstås hör till, gick allt 
väl. Tre långa dagar av montering resulterade i ett fint 
stolpverk. Snabbt var tankarna redan i nästa fas och 
några dagar senare hade vi redan undertak på och 
konstruktionen skyddad för väder och vind.  Men mer 
om det senare. □
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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: Maria Grönberg
Layout: Sofie Campanello

Bilden på försättsbladet är från Fredrik Sjöblads 
stolpverksresning i Karis, Finland.


