
Kurs  i 
stolpverkskonstruksjon
Velkommen til 5 dagers kurs (to grupper)
Formidler: Johanna Henriksson

Tirsdag 6. april kl. 08.00 – Fredag  16. april kl. 15.00
Maihaugen

Målsetninger for uka: 

• Bli kjent med tradisjonelle redskaper: Stemjern, kneppert, øks og sag.

• Bli kjent med stolpverkskonstruksjon og bygge delvis uten tegninger.

• Bygge hele konstruksjonen på to uker

• Teori og praksis går hånd i hånd gjennom kursdagene og det blir lagt opp til at 

begge gruppene får tilegnet seg tilnærmet de samme erfaringene.



Mandag 12. april Tirsdag 13. april Onsdag  14. april Torsdag 15. april Fredag 16. april

(Felles oppstart tirsdag 06. april)

Oppstart 08:00

Oppstart 08:00 Oppstart 08:00 Oppstart 08:00 Oppstart 08:00

(Felles avslutning 16. april)

Presentasjoner av FMF, Maihaugen, 
instruktører, elever, lærere og opplegg.

Gjennomgang av konstruksjonen, 
sammenføyningene og materialene. Det blir 
sagt litt om hvilke forutsetninger som er lagt 
til grunn for utformingen (behov, plassering, 
innsyn, mulighet for å flytte 
utstillingsobjektet inn og ut av bygningen 
mm)

Målemetoder, rettsider og bruk av 
målelekter/ kuer, oppslåing 1:1 mm.

Verktøy og verktøybruk.

Vi ser på tomta hvor bygningen skal stå og

på byggeplassen.

Klargjøring av arbeidsplass og sortering og 
merking av materialer til konstruksjon og 
kledning og tekking.

Vi renkapper bunnsviller og toppsvill 
til framside og lager stolper og 
tapphull for disse.

Det rigges for høvling av takbord og 
kledning og dette arbeidet går 
parallellt.

Vi lager sperremal 1:1 ( igjen;-) og 
resten av sperrene kan lages.

Streving av rammens bakside 
forklares og lages.

Vi lager sperremal 1:1 og halvparten av 
sperrene kan lages.

Streving av rammen på framside forklares og 
lages.

Arbeid med klednings- og tekkingsbord 
fortsetter og vi prøver oss også på å klyve ut og 
lage trenagler til kledninga.

Vi feller inn kortsviller og fortsetter med 
høvling av tekking og kledning.

Vi feller inn kortsviller og fortsetter 
med høvling av tekking og kledning.

Utdeling av kursbevis

Renkapping av bakre toppsvill og laging av 
stolper og tapphull.

Høvling av tekking/ kledning.

Arbeid med klednings- og 
tekkingsbord fortsetter og vi prøver 
oss også på å klyve ut og lage 
trenagler til kledninga.

Konstruksjonen prøvereises på byggeplass og 
strevere i gavlene lages.

Klyving og spikking av trenagler, høvle ferdig 
panel og takbord.

Ferdigstillelse av konstruksjon og 
prøvemontering av noen panelbord og takbord.
Oppmerking og nedplukking

Montering på slutsted, justering av mur 
og montering av tekking og kledning.

Program



Utstyr:
Deltakerne må ta med seg:
Personlig verneutstyr:
• Vernesko 
• Arbeidshansker
• Vernebukse

Verktøy: (hvis du har)
• Tollekniv
• Hammer
• Tommestokk
• Skrivesaker, blyant
• Håndsag
• Øks
• Stemjern

Fortidsminneforeningen stiller med verktøy til alle

Annet: 
Varme klær, regnklær
Kopp
Matpakke

• Deltakere må ha med håndsprit og evt. munnbind til eget bruk. 

• Kurset foregår utendørs. 

• Vi kommer til å se an situasjonen og har mulighet til å dele dere 

inn i mindre grupper.  

• Har du symptomer – hold deg hjemme og gi beskjed til lærer. 

Smittevern: 


