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Av Johannes Kästel

Jag skall inte försöka göra en sammanfattning av 
allt det svåra som vi gått igenom och fortfarande 
måste hantera. Men det behöver stavas ut att vanligt 
förenings arbete med träffar kurser och konferenser 
inte går att genomföra. Så vårt arbete med att driva 
våra frågor får ske på annat sätt. Vi kan ju fortfarande 
dokumentera våra arbeten och vårt ”forskande” i vårt 
hantverk och dela med oss. I styrelsen har vi bestämt 
att försöka utveckla och förenkla för oss att använda 
Instagram. Besked kommer. Då skall alla kunna dela 
med sig av sina arbeten och upptäckter.

Jag förmodar att många av er som i likhet med mig har 
fått utrymme för att nörda in sig i projekt och metod
er som man vanligtvis inte tagit sig tid till. Själv har 
jag bland annat testat att utföra vissa arbetsmoment 
som beskrivs i den kommande boken om stolpverks
byggande som vår egen Ulrik Hjort Lassen nu skrivit. 
Trycks upp under våren… Håll utkik. Så jag fann mig 
testande att göra ett tapphål bara med stämjärn och 
klubba. Jag har gjort tapphål i trettio år men först 
nu testade jag att göra på ett väldigt basic sätt. Det 
fungerade och det gav värdefull erfarenhet!

Vi håller på att utveckla vår hemsida, stolpverk.org, 
håll utkik. Bland annat skall vi försöka få till att betaln
ing av årsavgiften skall kunna genomföras från den 
plattformen.

Ni lade väl märke till att träpriset som delas ut av 
Svenskt trä i år gick till ett projekt som har spår av vår 
tradition. Låt oss jobba vidare med att övertyga våra 
arkitektvänner att vara med och utveckla vårt form
språk.

2020 i Backspegeln
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Årsstämma 2021. 

Styrelsen har diskuterat årsstämman 2021 och kommit 
fram till att vi avvaktar med beslutet om det kan ske 
en fysiskt träff eller inte under våren 2021, på grund 
av rådande omständigheter.  

Stolpverk norden, Stråtaktäckareföreningen och 
Lerbyggeföreningen har diskuterat ett gemensamt 
årsmöte både vad det gäller föreläsningar men också 
när det kommer till ett fullskaligt försök, där en modell 
i korsvirke byggs med lera och stråtak byggs för att 
sedan eldas upp, en sk ”Burning man” där vi prövar 
brandegenskaperna i materialen.

Om försöket blir redan till en årsstämma under våren 
2021 eller om vi får skjuta försöket på framtiden får vi 
avvakta med att bestämma. 

Med på kartan? 

På vår hemsida www.stolpverk.org kommer det finnas 
en karta där de medlemmar som vill kan synas, för att 
lättare knyta kontakt med varandra eller för att kunna 
bli kontaktad med jobbförfrågningar mm.

Vill du vara med på kartan,  skriv till info@stolpverk.
org och meddela: 

– Namn/Företagsnamn 
– Kontaktuppgifter; adress, telefonnummer, 
mailadress eller hemsideadress.
– En kort presentation om så önskas. 

Ateljé Södersvik vinnare av träpriset 2020, arkitekter Anders 
Johans son och Anja Thedenius. Fotograf: Åke E:son Lindman.
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Ett antal kurser planeras att genomföras under 2021. 
Här listar vi de som vi redan nu vet om blir, listan kan 
komma att bli längre. 

Kurser 2021

Bygga korsvirkestomme i ek

I den här kursen byggs en stolpverkskonstruktion i 
korsvirkesstil i ek, med fullskalig utslagning av väggar 
mm. 

Kursledare är Ulrik Hjort Lassen. Kursen arrangeras av 
Hantverkslaboratoriet och hålls på Kvibergsnäs i Göte
borg. Det finns ännu inga datum satta för kursen. 

Kurs i takgeometri

Kurs i takgeometri och projektionslära där vi bygger en 
helvalmad takkonstruktion med hängande kungstolpe.

Kursledare är Ulrik Hjort Lassen. Kursen arrangeras av 
Hantverkslaboratoriet och hålls på Kvibergsnäs i Göte
borg.  Det finns ännu inga datum satta för kursen.

Stolpverkets grunder - bygg din egen stolpverksbock 
19-22 mars 2021 och 26-28 november 2021

På kursen byggs en stolpverksbock, som representerar 
grunderna i stolpverksteknik. 
För mer info och för föranmälan: https://www.sloj
dochbyggnadsvard.se/Kurser/kurser-2021/stolpverks
bock/

Kursledare är Ulrik Hjort Lassen. Kursen arrangeras 
genom studieförbundet Vuxenskolan, Slöjd och Bygg
nadsvård Nääs och hålls ute på Nääs i Lerums kom
mun. 

Timberframe- kurs med Jack Sobon och Neil Godden, 
Gotland
10-15 maj 2021 

Stolpverkskurs med en större och två mindre byggnad
er som kursobjekt. Kursen ger dig god förståelse för 
square-rule-tekniken och byggnadsdelarnas funktion i 
konstruktionen. 
För mer info och anmälan: https://byggnadsvardsfore
tagen.se/#kurserseminarier
 

Stolpverkskurs - Byggnation med stolpkonstruktion 
24 – 29 maj eller 2 – 7 augusti eller 27 – 2 oktober

På denna kurs lär man sig bygga stolpverkshus i 
huvudsak med hjälp av påritning enligt begreppet 
“square rule layout”.
Kursen hålls i Gränsfors bruk och kursen leds av Jo
hannes Kästel i samarbete med Andreas Hipf. 
För mer info och anmälan: https://www.gransfors
bruk.com/wp-content/uploads/Kursprogram-Grans
forsBruk2021Sv2.pdf



Stolpverk Norden Nyhetsbrev 3/2018 5

Foto från tidigare kurs på Nääs, bygge av stolpverksbock. Foto Ulrik 
Hjort Lassen.


