
Inbjuder till seminarium

Bygga stolpverk idag
Fredag - lördag 13-14 april 2018

Trädgårdens skola i Mariestad

Bild från Stolpverksseminariet 3-4 februari 2017



Efter succén från förra året, där 145 stolpverksintresserade samlades till ett två dagars 
seminarium i Mariestad, har vi i styrelsen till den nybildade föreningen, Stolpverk Norden, 
beslutat att bjuda in till ett nytt fullspäckat evenemang. Denna gången kommer fokus att 
vara på hur vi kan bygga stolpverk idag, och det kommer föreläsare från USA, England, 
Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Vi riktar oss särskilt till dig som är hantverkare, arkitekt eller konstruktör eller på något 
annat sätt arbetar med massiva träkonstruktioner, det vi kallar stolpverk. Du kan på detta 
seminarium ta del av senaste rönen inom detta område! Du kan träffa folk från hela Norden 
och knyta värdefulla kontakter. I slutet av seminariet kommer den ideella föreningen Stolpverk 
Norden att ha sin årsstämma, där medlemmarna kan vara med att forma föreningen.

mvh Styrelsen i Stolpverk Norden  www.stolpverk.org

Bygga stolpverk idag

08.15-09.00                         

09.00-09.20                          

09.20-10.30  

Program
Fredag 13april

Registrering i ”kansliet”
Stolpverk Norden och volontärer från bygghantverksutbildningen i 
Mariestad tar emot dig och kan också hjälpa dig med att bli medlem.

Presentation av programmet av fredagens moderator, Ulrik Hjort 
Lassen, Stolpverk Norden.

Andrea Warchaizer är en amerikansk 
arkitekt som har skrivit ett flertal artikler 
om stolpverksdesign och ”the envelope”. 
Hon är tidigare ordförande i Timber 
Framers Guild i USA.
www.springpointdesign.com/
www.tfguild.org

Ulrik Hjort Lassen har skrivit en avhandling om stolpverk 
och layoutmetoder och har de senaste 10 åren undervisat på 
stolpverkskurserna på Bygghantverksutbildning i Mariestad.

Illustrationer från boken, Timber 
Framing Fundamentals, 2011.

Timber framing of today  - a perspective from the 
architect, Andrea Warchaizer, TFG, USA.

http://www.springpointdesign.com/


10.30-11.00

11.00-12.15

12.15-13.30

13.30- 14.15

14.15-15.15   

15.15-15.45

15.45-16.30

Kaffe och fika

Building Oakframes in the UK, Rupert Newman, 
Westwind Oak, Carpenters Fellowship, UK.

Lunch

Nutidigt stolpeværksbyggeri i Danmark, Mikkel 
Johansen, Timber Solutions, Danmark.

Virkeskvaliteter, Christer Uddh, Träteknik AB.

Kaffe och fika

Eksponerte trekonstruksjoner og moderne 
arkitektur - et overblikk og erfaringer fra egne 
prosjekter, Anders Frøstrup, Timber AS, Norge.

Rupert Newman har skrivit boken Oak-Framed 
Buildings och har mångårig erfarenhet av att 
bygga stolpverk i ek. Rupert sitter i styrelsen 
hos Carpenters Fellowship i UK.
http://westwindoak.com/
http://www.carpentersfellowship.co.uk/

Mikkel Johansen har bott och arbetat i USA i 5 år, där han 
lärt sig amerikansk log Building och Timber Framing. 
Mikkel har 25 års erfarenhet som designer, undervisare och 
timmerman (tømrer) i bindingsværk och stolpverk.

Christer Udd är träexpert med stor kunskap om regel-
verket INSTA 142/SS230120. Han arbetar med utbildning 
med inriktning mot kvalitet på sågade trävaror och 
bland annat hur man visuellt hållfasthetssorterar 
konstruktionsvirke. http://www.cwood.se/

Anders Frøstrup är tømrermester och läroboks-
författare från Norge och har genom många år drivit 
det störste stolpverksföretaget i Skandinavien. Han 
har lång erfarenhet av träbyggnation och teknisk 
och arkitektonisk projektering av nya och gamla 
byggnader. http://www.timber.no/

http://westwindoak.com/
http://www.cwood.se/
http://www.timber.no/ 


Panelsamtal med våra föreläsare om inklädning 
av stolpverk

Puben öppnar

Middag på Trädgårdens skola

Open Mic (Moderator, Lennart Pranter)
Visa dina bilder från dina erfarenheter i 
stolpverksbyggande. OBS: Detta måste anges vid 
anmälan. Max 8 presentationer.

Mingel och nätverkande. Passa på att ta kontakt 
med folk från din region om utbyte av erfarenheter och 
samverkan.

16.30-17.00

17.00-

18.00-

19:30

09.00-09.45    

09.45-10.45                          

Lördag 14 april Lördagens moderator - Maria Grönberg, 
Stolpverk Norden.

Strawenclosures of Timber Frames, Kati Juola-
Alanen, Natural building Company OY, Finland

Konstruktörens roll, hantverkarens behov                   
av kontruktören - Hur samarbetar vi?
Ylva Sandin, RISE, och Johannes Kästel, Järna 
Bjälklag AB.

Kati Joula-Alanen är en finlänsk Eco-arkitekt och 
har i sitt arbeta stort fokus på hållbarhet och sunda 
material. NBC har bland annat skapat koncept för 
husbyggnation av Ecococon halmbalselement.
http://naturalbuilding.fi/sv/

Ylva Sandin är ingenjör och forskare och har skrivit en 
avhandling om bärande träkonstruktioner i historiska 
byggnader. Hon är en av Sveriges ledande ingenjörer 
inom statiska beräkningar av äldre träbärverk .

Johannes Kästel har 20 års erfarenhet av stolpverksbygge 
i Sverige och är ordförande i styrelsen Stolpverk Norden.

http://naturalbuilding.fi/sv/
http://www.timber.no/ 


10.45-11.15

11.15-11.45

11.45-12.00

12.00-13.00

13.00-15.00

15.00

Kaffe och fika

Kort summering av seminariet, Stolpverk Norden 
framtiden och hemsidan, Johannes Kästel och 
Kristoffer Frederiksen (webansvarig)

Gemensamt foto i Gården
Det är kul att få ett foto på alla deltagarna, så se till att 
vara med här!

Lunch

Årsstämma Stolpverk Norden, formalia och 
verksamhetsplan 2018-2019.
Hur byggar vi vidare vår förening.

Hemresa



Praktisk Information

Aulan, Trädgårdens skola, Magasinsgatan 4, Mariestad

13-14 april 2018

Medlemmar i Stolpverk Norden: 1600kr- + moms
Icke medlemmar: 1900:- + moms
Studerande 800:- + moms. Om du anmälar dig som student måste du 
uppvisa giltigt studentlegitimation vid registreringen.

Obs! Det fins maximalt plats för 120 deltagare på seminariet.

I avgiften ingår seminariet samt mat och fika.

Dacapo Mariestads hemsida: anmälan

I Mariestad finns flera hotell samt vandrarhem: 
http://www.vastsverige.com/mariestad/bo/allt-boende-listningssida/

Ring Johannes på +46 708 56 97 58 eller mejla på info@stolpverk.org

Vill du bli medlem i den ideella föreningen Stolpverk Norden nu direkt 
innan seminariet (detta rekommenderas) gå in på Stolpverk Nordens 
hemsida: www.stolpverk.org/bli-medlem/

Plats:

Tid:

Avgift:

Anmälan:

Tips på Boende:

Har du frågor?

Vill du bli 
medlem?

https://dacapomariestad.se/sidor/kortkurserkonvent/konvent/stolpverksseminariet1314april2018.4.681a3704160da3782d2a5f10.html
http://www.vastsverige.com/mariestad/bo/allt-boende-listningssida/ 

