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Hej alla stolpverkare!!

Vad har hänt
Nu har sommaren gått och stolpverksföreningen växer stadigt. Vi är nu 40 medlemmar.
Som det syns uppe i högra hörn har vi tagit fram en logga som vi efter mycket diskussion har kommit
överens om. Designen är gjort av Robert Starratt, som genom flera år har arbetat med Järna Bjälklag
med att göra konstruktionsritningar och som också är en mycket kompetent ”joiner”. Vi är mycket
tacksamma för det arbete som Robert har lagt ned.
Vi kommer att fira detta med att låta tillverka ett begränsat antal t‐shirts med loggan, som vi som
medlemmar har möjlighet att köpa. Dessa kommer förhoppningsvis att finnas till försäljning på
Byggnadsvårdens konvent i Mariestad, d. 27‐29 september, där Stolpverk Norden kommer att vara
på plats. Ses vi där?
Dasset som tillverkades under stolpverksseminariet i februari har nu blivit färdigställd, och här finns
några bilder från det projekt, där det står på Nordens Ark.

Foto: Mats Anderses

Vi har nyss haft den tredje stolpverksträffen i Göteborg d 31/8, och Hagabion
har blivit vårt fasta tillhåll. Vi var ca 10 personer och det var hur trevligt som
helst. Vi har därför beslutat att ha en fast träff den sista torsdagen i varje månad
framöver på Hagabion med start från kl 18.00. (dock blir nästa tillfälle under
konventet i Mariestad – se nedan).

Det har varit två stolpverkskurser med amerikanska instruktörer i augusti, där
den ena var på Gotland med Josh Jackson och den andra var i USA med Jack
Sobon. Det skall ha varit lyckade tillställningar, och här nedan finns en bild från
Gotland.
Foto: Johan Jönsson
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Vad händer just nu?
Vi i styrelsen håller på att förbereda inför konventet där vi tänker oss att där finns många potentiella
nya medlemmar och där vi gärna vill sprida och förmedla kunskap om stolpverksbyggnationens
många fördelar. Näste styrelsemöte blir ett skype‐möte som hålls strax efter konventet.
Söndag d 10/9 är det ett studiebesök till ett stolpverksprojekt på Orust, där Staffan Jonsing och
Veronica Bick bygger på deras hus som kommer att ha lerklinade halmbalsväggar runt en
stolpverksstomme. Vi kommer att vara där på plats ungefär kl 11.00. Se mer om projektet på
http://livetochvi.blogspot.se/

Vad kommer att hända?
Det nästa som kommer att hända är Stolpverks Nordens deltagande på Byggnadsvårdens Konvent i
Mariestad d. 27‐29 september:
https://www.dacapomariestad.se/sidor/kortkurserkonvent/konvent/byggnadsvardenskonvent.4.353f14781586a14857e40a.html

Stolpverk på Konventet
Stolpverksmontern
På konventet kommer vi tillsammans att
montera en stolpverksmonter, där Stolpverk
Norden kommer hålla till från torsdag lunch
och framåt under konventet. Vi kommer vara
på parkeringen utanför snickeriet och
byggnadsvårdsmässan. Välkommen att hjälpa
till med monteringen under lunchen på
torsdagen eller kom bara förbi och prata
stolpverk, passa på att lära känna andra i
föreningen och utbyt idéer och tankar. Ta med
vänner som ännu inte är medlemmar ‐ man
kan bli medlem snabbt och enkelt på plats‐ vi
vill bli fler i vår förening!

Foto: Robert Starratt

Stolpverksöl, mingel och examensarbete‐koll
På torsdagskväll kl. 17.30 ses vi i murhuset och minglar och spanar in styrelsemedlem Johan Jönssons
examensarbete, som bland annat innefattar en struktur uppbyggd i skala 1:1 där Johan visar på hur
ett traditionellt stolpverk kan möta konventionella material och hur stolpverket i konstruktionen kan
vara synligt och samtidigt möta dagens krav på byggnader, som isolerkrav mm.
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Vi minglar och tänder lite grillar. Ett gyllene tillfälle att utbyta erfarenheter och diskutera
stolpverksprojekt, så ta gärna med skisser, bilder och ritningar på era projekt. Det kommer även
finnas verktyg på plats om man vill utbyta hantverkstekniker och till exempel prova på den
handdrivna tapphålsborren som finns på plats.
Om man vill är det sedan bara att fortsätta vidare till byggnaden intill där branschminglet är igång.
Ta med mat och dricka! Alla intresserade är varmt välkomna!

Ännu mer stolpverk
Torsdag kl. 8.30–10.00, sal L. Stolpverk är hållbart‐ Ulrik Hjort Lassen
Torsdag kl. 15–16.30, Sal F. Nyupptäckt 1100‐tals taklag i Lunds stift‐ Karl‐Magnus Melin, Knadriks
kulturbygg AB
Fredag kl. 9‐ 10.30, sal F. Ökat intresse för stolpverksbyggnader‐ Johannes Kästel och Ulrik Hjort
Lassen, Stolpverk Norden
Fredag kl 9‐10.30, sal H. Medeltida tornstaplar med integrerad byggställning ‐Mattias Hallgren,
Hallgren Hantverk

Detta var allt för nu. Vi hoppas att vi ses på konventet, och annars er ni ytterst välkomna att kontakta
styrelsen med frågor eller förslag.

Varma hälsningar,
Stolpverk Norden

