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God Jul och gott nytt 2018 önskar Stolpverk Norden!
Vi kan lova att 2018 blir ett spännande Stolpverksår. Uppstarten av föreningen är så gott som färdig
under slutet av 2017, vårt första år som förening. Inom kort kommer ett diskussionsforum på
hemsidan. I april är det dags för föreningens första årsmöte. I samband med det slår föreningen på
stort och arrangerar ett stolpverksseminarium i samma skala som förra året med intressanta
föreläsningar, skriv in den 13-14 april i kalendern redan nu! Läs om det och mycket mer nedan.
Vår vän, kollega, lärare och stor drivkraft bakom uppstarten av Stolpverk Norden, Nils- Eric
Andersson efter en kamp mot svår sjukdom lämnat oss. Nils-Eric var otroligt generös med sin
kunskap, alla som kände honom vet att inga frågor var för stora eller för små för att diskutera. NilsEric delade med sig av ritningar, gav generöst bort verktyg och böcker till studenter och han hade
alltid roliga tips och trix som vi tror många har nytta av i vardagen ute på byggen runt om. Hans
arbetsbockar, kilstämp och kopparrörförlängare till snickarpennor är bara några exempel. Vi vill att
Nils- Erics anda, hans generositet och kunskap ska genomsyra föreningen. På forumet på hemsidan
kommer många av trådarna handla om att dela med sig av kunskap och erfarenheter; ritningar,
beräkningar och tips och trix. Välkommen att dela med dig!
Läs en fantastisk fin nekrolog skriven av Linda Lindblad och Göran Andersson, här
http://media.stolpverk.org/2017/12/Nekrolog-NEA.pdf

Gotland 2015

Vad har hänt?
Byggnadsvårdens konvent
Stolpverk Nordens representanter hade förmånen att få delta som föreläsare på konventet samt med
en monter under Byggnadsvårdens konvent i Mariestad. Erfarenheten från dagarna är att intresset är
stort för stolpverk. Vi fick många besökare i montern vilket ledde till inspirerande samtal om
stolpverk. Det är många som bygger i stolpverk runt om i de nordiska länderna och det finns flera
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intressanta projekt som vi hoppas på att få följa. Föreningen har efter konventet 62 medlemmar och
vi tror att fler intresserade tar steget och blir medlemmar till det nya året.

Styrelsemöte i Hölö
Styrelsen hade ett produktivt möte i november hemma hos ordförande Johannes i Hölö. Fokus lades
på arbetet med hemsidan, grafiskt formspråk och på diverse evenemang under 2018.

Styrelsemöte i Hölö

Vad händer just nu?
Diskussionsforum på hemsidan
En ambition är att vi alla medlemmar tillsammans ska föra föreningen framåt. Genom ett
diskussionsforum ska man enkelt få kontakt med varandra, byta erfarenheter och dela med sig av
fakta, tips och råd.
De ”trådar” som planeras är i första hand:
Generellt om stolpverk
Allmänna frågor och diskussion kring stolpverk och föreningen.
Verktyg
Frågor och diskussion kring verktyg, eventuellt till salu och begagnat- frågor.
Konstruktion
• Ritning
• Design och dimensionering
• Ytskikt och isolering
Historiskt stolpverk
Hantverksforskning, visa projekt och samordna upptäckter vid restaureringar, frågor kring gamla
byggnader i korsvirke och skiftesverk mm.
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Lokala träffar
För att fler lokala träffar ska kunna arrangeras så har vi nu några personer på flera platser (för
närvarande i Danmark och Sverige) som kan hjälpa till att samordna och informera om lokala träffar,
studiebesök eller liknande. Vi efterlyser fler som kan tänkas samordna lokalt, i alla de nordiska
länderna, så om du vill vara kontaktperson i ditt geografiska område så hör av dig till styrelsen!
Ett exempel på en lokal aktivitet är träffarna i Göteborg. Här ses intresserade, ca 10-12 deltagare,
den sista torsdagen i varje månad på en restaurang i staden som ett stående inslag, för att umgås och
diskutera sina stolpverksprojekt. Nu har gruppen fått tillgång till en lokal med möjlighet till
filmvisning mm. Välkomna ni som är i Göteborg med omnejd vid tillfället!

På gång?
Årsstämma 13-14 april 2018
Årsstämman arrangeras likt förra året i Mariestad under två fullspäckade dagar. Temat kommer vara
”Bygga stolpverk idag” med fokus på hur man anpassar byggnaden till dagens energikrav liksom
praktisk statik och hållfasthet. Byggprocessen kommer vara i centrum från planering till
genomförande där samspelet mellan arkitekter, hantverkare och konstruktörer lyfts fram och
exemplifieras. Vi har flera intressanta föreläsare på gång inom området.

Kurser
Kurs i stolpverk, Östersund 14-20/5 2018
Jack Sobon är kursledare och kursen arrangeras av Jamtli. Under kursen byggs en veranda med
amerikansk twist, Mats Almlöf medlem i Stolpverk Nordenär den som kan förmedla information och
ta emot anmälningar till kursen. Mats Almlöf <mats.almlof@jamtli.com>

’

Jack Sobon håller kurs i Stolpverk
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Kurs i skiftesverk, Hörby, 26/5 2018
Jakob Nilsson håller kurs i skiftesverk. Under kursen fokuseras på den gemensamma nämnaren i de
flesta stolpverk; fotträ, stolpar och lejd samt påritningsmetoder av delarna, dimensionering och
virkesbearbetning. För anmälan och frågor, kontakta Jacob Nilsson: jakob@gogalund.com

Kurs i skiftesverk under ledning av Jakob Nilsson.

Kurser som planeras
Fler kurser som planeras under 2018 är ”cruckframing i färsk ek” och en kurs i att klassa virke genom
okulär besiktning. Vi kommer också hålla i en gratis föreläsning om reciproka tak i Göteborgs
botaniska trädgård. Mer information om detta kommer framöver.

Detta är allt för nu. Ni ytterst välkomna att kontakta styrelsen <info@stolpverk.org> med frågor eller
förslag. Vi önskar er ett gott slut och god fortsättning på det nya året!
Stolpverk Norden

