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Hej stolpverksvänner!  

S tolpverk Norden har det stora nöjet att bjuda in till en konferens om stolpverk den 13-14 april i 

anslutning med föreningsstämman den 14 april, i Mariestad. Temat på konferensen är ”Bygga 

stolpverk idag”, ämnen som vi ser en efterfrågan på och tycker är högaktuella!   

I årets första nyhetsbrev kallar vi även till föreningens årsstämma och tipsar om kurser och 

workshops i stolpverksrelaterade ämnen, det är en hel del spännande på gång både i Norden men 

också utanför. Läs mer om detta nedan. 

Förnya ditt medlemskap! Som medlem kan Du vara delaktig i att påverka innehåll och aktiviteter i vår 

samarbetsplattform samt ta del av information, utbildningar, projekt och nyheter. Du får också 

rabatterat pris på seminariet i S tolpverk. 

Betala in 500 sek till vårt bankgiro nummer 5201-8231 om du har ett svenskt bankkonto, om du bor 

utanför Sverige klickar du här: http://stolpverk.org/bli-medlem-utanfor-sverige/  

Nya medlemmar är välkomna att följa länken för registrering; http://stolpverk.org/bli-medlem/ 

 

 

Vad händer nu? 

Konferens om stolpverk, ”Bygga stolpverk idag” 13-14 april, i Mariestad 

Under de fullspäckade dagarna djupdyker vi i ämnen på temat ”Bygga stolpverk idag”, du kommer få 

ta del av de senaste rönen inom dagens stolpverksbyggande!  

Temat för konferensen grundar sig på de frågor som man ställs inför vid nybyggnation av massiva 

träkonstruktioner; Hur säkerställer man att funktion och det arkitektoniska uttrycket fortlever under 

hela processen? Hur löser vi krav på beräkningar och hållfasthet? Hur ser konstruktörens roll ut i 

processen? Hur kan virket klassas? Vilka möjligheter finns det till inklädnad av stolpverket som möter 

dagens krav på U-värden? 

Konferensen blir en mötesplats mellan flera olika yrkesgrupper; hantverkare, arkitekter, 

konstruktörer, offentliga aktörer och andra som på något sätt arbetar med massiva 

träkonstruktioner. Förutom fortbildningen i ämnet så hoppas och tror vi att värdefulla kontakter och 

samarbeten kan stärkas. 

Vi är stolta över att kunna presentera ledande föreläsare i ämnet från Finland, Norge, Danmark, 

Sverige, S torbritannien och Amerika, de är alla experter på sina områden och kommer i sina 

föreläsningar behandla och ta sig an temat ”Bygga stolpverk idag”. 

Förutom föreläsningar blir det en paneldiskussion kring inklädning av stolpverksstomme och ”open 

mic” för presentation av egna projekt. På fredag kväll blir det gemensam middag och mingel, på 

kvällen öppnar också puben. (Obs! kontant betalning.) 

Fulls tändig information, program samt inbjudan till konferensen hittar du bifogat i mailet eller här; 

http://media.stolpverk.org/2018/02/Mariestad-13-14-April-Inbjudan-Bygga-stolpverk-idag.pdf 

http://stolpverk.org/bli-medlem-utanfor-sverige/
http://stolpverk.org/bli-medlem/
http://media.stolpverk.org/2018/02/Mariestad-13-14-April-Inbjudan-Bygga-stolpverk-idag.pdf
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Inklädd stolpverksstomme, byggt av Järna Bjälklag AB. Foto: 
Stellan Herner 

Andrea Warchaizer föreläser. Andrea är arkitekt 
och sitter i styrelsen i Timber Framers Guild, 
Washington och har arbetat aktivt med 
stolpverkskonstruktioner sedan 1990.  

Hantverkaren och författaren till denna stolpverksbibel, 
Rupert Newman, föreläser på konferansen. Rupert är med 
i styrelsen i Carpenters fellowship, UK.  

Bostadshus byggt av Järna Bjälklag AB. Foto: 
Johannes Kästel 
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Kallelse till årsstämma, 14 april i Mariestad 

På lördagen den 14 april kl 13.00- 15.00, kommer den ideella föreningen Stolpverk Norden att ha sin 

årsstämma. Där kan alla medlemmar vara med att forma föreningen. Dagordning och formalia 

kommer att skickas ut vid ett senare tillfälle.  

Vi söker dig som vill vara samordnare för lokala träffar! Maila gärna styrelsen om du är intresserad av 

att vara kontaktperson i ditt geografiska område.  

 

Lokala träffar 

I Göteborg fortsätter vi ses på stolpverksträffarna den sista torsdagen varje månad. Sedan årsskiftet 

träffas vi i en lokal på Valand i Göteborg där det finns möjlighet att visa bilder och filmer på 

storbildskärm. Välkomna! 

 

 

 

 

 

 

Avancerade träförbindningar utreds i skala 1:1 i Ulrik Hjort 
Lassens doktorsavhandling. Lusthuset står i universitetsparken i 
Mariestad, bara 200 meter från Trädgårdens skola. Foto: UHL 

Öppen stolpverkskonstruktion, Järna bjälklag AB. 
Foto: Johannes Kästel  
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Vad kommer att hända? 

 

Timringskurs Bålehus/skiftesverk med Jakob Nilsson 10-12 maj i Hörby 
Jakob Nilsson håller kurs i skiftesverk. Under tre dagar kommer du timra en stuga i skiftesverk enligt 

samma principer som använts av lokala timmermän i hundratals år. Kursen är upplagd så att 

deltagarna ska få möjlighet att medverka vid samtliga moment från fotträ till intimring av takbjälkar.  

Läs mer om kursen på www.gogalund.com/kurser samt facebooksidan Gögalunds Såg & Hantverk. 

 

Timber frame workshop med Jack Sobon, 14-20 

maj 2018 i Östersund 

Jamtli museum i Östersund anordnar även i år en 

uppskattad och efterfrågad kurs med Jack Sobon. 

Under kursen byggs en större veranda med 

amerikansk twist!  

Läs mer om kursen på 
www.byggnadsvardsforetagen.se, under kurser och 

seminarier. 

Kursen anordnas av Jamtli, kontakta Mats Almlöf 

för intresseanmälan 070-665 17 32, 

mats.almlof@jamtli.com 

 

 

 

 

 

Jack Sobon har ett antal böcker i bagaget, bland annat 
denna klassiker, finns säkerligen i flertalet bokhyllor ute i 
länderna.  

Ritningsmaterial, Jakob Nilsson. Tidigare kurs hos Jakob Nilsson 

http://www.gogalund.com/kurser
http://www.byggnadsvardsforetagen.se/
mailto:mats.almlof@jamtli.com
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Stolpverksträff och kunskapsutbyte i skiftesverk med Jakob Nilsson, 26 maj 2018 i Hörby.  
Detta evenemang är tänkt som en stolpverksträff, uteslutande för medlemmar i Stolpverk Norden där 

vi bygger skiftesverk tillsammans, utbyter kunskap och umgås. Kostar inget och deltagarna tar med 

egen mat. Intresseanmälan skickas till Jakob Nilsson: tel. 0709-524631, jakob@gogalund.com 

 

Timber frame-kurs med Josh Jackson, 6-12 augusti 

2018 på Gotland 

I kursen lär du dig bygga solida stolpverksbyggnader i 

square rule-teknik! Josh Jackson från Middlesex i 

Vermont är en lysande pedagog och har stor erfarenhet 

av undervisning. Under kursen byggs en lada, 24 x 40 

fot i vilken så kallade fork-posts i form av förgrenande 

trädstammar skall infogas. Josh är verksam i det 

medarbetarägda företaget Timber Homes Vermont, här 
utvecklar Josh och medarbetarna företagets filosofi; 
https://www.youtube.com/watch?v=wmliAmabTDU 

All information om kursen hittar du på 
www.byggnadsvardsforetagen.se, under kurser och 

seminarier. 

Kursen anordnas av Henrik Larsson, Hummelbos Byggnadsvård AB. För anmälan, kontakta Henrik på 070-

529 99 41, henrik.larsson@conservation.gu.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krokigt timmer under beredning. Foto: Johan Jönsson 

mailto:jakob@gogalund.com
https://www.youtube.com/watch?v=wmliAmabTDU
http://www.byggnadsvardsforetagen.se/
mailto:henrik.larsson@conservation.gu.se
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På gång 

 

Workshop i virkesgradering är en kurs som är på gång. Vi hoppas att vi har nöjet att bjuda in till 

denna kurs senare i år! 

 

Kesurokai stolpverksbygge i Lüneburg, Tyskland 

I augusti kommer workshopen Kesurokai (japanska för 

”att hyvla tillsammans”) hållas i Tyskland, strax 

utanför Lüneburg som ligger ca 30 min söder om 

Hamburg. I Lüneburg det finns mycket fint historisk 

stolpverk, värda ett eller flera besök!  

Den senaste stora workshopen höll i Japan, detta år är 

det en stolpverksbro som skall byggas, i bilat 

ektimmer. Skickliga hantverkare från olika håll i 

världen kommer att delta och bygga stolpverksbron 

tillsammans. Från Norden kommer sex hantverkare att 

delta, vi ser fram emot att få följa projektet!  

 

 

 

 

Hoppas vi ses på konferensen om stolpverk! Ni är ytterst välkomna att kontakta styrelsen med frågor 

eller förslag på hur vi kan arbeta vidare med föreningen. 

 

Varma hälsningar, 

Stolpverk Norden  

Påritning av timmer vid den stora Kesurokai 
workshopen i Japan 2010, Foto Ulrik Hjort Lassen. 


