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Text: Mimmi Göllas, MiGo Byggnadsvård för projektet Biosfärkandidat Voxnadalen.
Omslag: Stig Nilsson, Jämtland, var både föredragshållare och workshophandledare. Han hade också
med sig en skalenlig klockstapelmodell som han hade byggt.

BAKGRUND
Ett seminarium med workshop genomfördes i
Alfta och Edsbyn den 10 och 11 februari 2015.
Målet var att samla den del av hantverkskåren
som fokuserar på antikvariska restaureringar,
för att utifrån aktuella exempel och ämnen
belysa vikten av att använda rätt material och
rätt metoder vid arbeten på byggnader med
högt kulturhistoriskt värde.
DELTAGARE
En inbjudan att delta skickades ut till kända
restaureringsfirmor, praktiker och teoretiker,
både i och utanför länet genom
branschnätverk. Ett trettiotal anmälningar kom
in från Gävleborg, Dalarna, Jämtland och
Stockholm. Efter vissa avhopp var det 22
betalande deltagare och nio i staben som
närvarade. Seminariedelen var öppen för
allmänheten, men var det bara två som deltog
utöver de föranmälda. En avgift togs ut för
deltagande för att delfinansiera föreläsarna. En
kostnadsfri kvällsaktivitet genomfördes den 10
februari med flera kortare föreläsningar, då
även allmänheten kunde delta och en handfull
besökare dök upp. Tanken med att bjuda in
allmänheten var att för dem presentera

kunniga hantverkare, så att de ska inspireras att
beställa arbeten av kompetenta byggare.
Seminariedagarna annonserades ut i
gratisbladet Woxnadalsnytt.
HANDLEDARNA
Föreläsarna hämtades från Hantverkslaboratoriet i Mariestad, som är en del av Göteborgs
Universitets, eftersom det är dem som går i
täten för forskningen. Forskningen har varit
inriktad mot kyrkorna, då dessa ofta har äldre
byggnadsdelar, och där har en spår- och
verktygsstudie gjorts på äldre klockstaplar i
Skara stift. Från den studien deltog Daniel
Eriksson, Karlskoga, som föreläsare och
handledare på workshopen.
Då det 2016 är aktuellt att byta spånbeklädnad
på klockstapeln vid Ovanåkers kyrka sågs det
som ett bra tillfälle att utbilda beställaren,
Svenska kyrkan Alfta-Ovanåker, när det gäller
kvalitetskraven och samtidigt utbilda de
hantverkare som kan komma att tillverka
stavspån till staplar framöver.

Seminariet hölls i församlingsgården i Alfta där
kyrkoherde Matts Sandström inledde med ett
välkomsttal.

SEMINARIUM PÅ JOHANNESGÅRDEN I ALFTA

Jonas Frost från Svenska Kyrkan Alfta-Ovanåker var moderator och höll på ett
förtjänstfullt sätt ihop dagarna.

Dryga trettiotalet deltagare lyssnade på föredragen på Johannesgården. Deltagarna
kom från Gävleborg, Dalarna, Jämtland och Stockholm

SEMINARIUM OCH STUDIEBESÖK

Genom Hantverkslaboratoriets medverkan kunde högklassiga föreläsare erbjudas.
Arja Källbom berättad om den komplexa produkt som trätjära utgör.

Efter föreläsningarna gjordes ett snabbt stopp
vid Ovanåkers kyrka för att besöka
klockstapeln, klädd med stavspån som
strukits med tjära av olika sorter.

Genom föreläsningar under seminariet lyftes
den senaste forskningen fram inom områdena
kyrkspån, klockstaplar och trätjära. Ett
program togs fram av Mimmi Göllas, Edsbyn,
och vid kontakten med Hantverkslaboratoriet
visade det sig att ett liknande seminarium
genomförts i Eksjö kommun. Det fanns därför
flera färdiga föredrag på rätt tema att
återanvända i Alfta. Genom Hantverkslaboratoriets projekt om traditionella takmaterial
kunde tre föreläsare finansieras: Arja Källbom,
Christina Persson, Anna Johansson och Henrik
Larsson. Föreläsningarna visade hur viktigt det
är med ett systematiskt och målmedvetet
arbete för att dokumentera äldre
byggnadsmaterial.
Genom beviljandet av kyrkoantikvarisk
ersättning kunde ytterligare föreläsare anlitas:
Daniel Eriksson och Stig Nilsson.

medverkan och virket finansierades genom den
kyrkoantikvariska ersättningen medan Lassas
bjöd på lokaler och kaffe. Workshopen
innehöll också en verktygshörna där Daniel
Åkerman, Färila, och Daniel Eriksson,
Karlskoga, undervisade om vilka spår äldre
verktyg lämnar efter sig i bearbetat virke.
Värdar för evenemanget var:
• Svenska kyrkan genom församlingens insats
och stiftets kyrkoantikvariska ersättning
• Hantverkslaboratoriet/Göteborgs
Universitet genom finansieringen av flera
föreläsare
• Ovanåkers kommun genom projektet
Biosfärkandidat Voxnadalen, som
anordnade seminariedagarna

Anna Johansson var tillsammans med Stig
Nilsson även praktiska handledare på
workshopen. Stig har stor erfarenhet av
norrländska klockstaplar då har ansvarat för
restaureringarna av flertalet.

Från församlingen medverkade ett stort antal
personer som bidrog till att göra dagarna
trivsamma och praktiskt fungerande. Tack
Ingalill, Urban och Jessika!

Lassas Byggnadsvård tog fram virke till
workshopen och därifrån kom Per ”LångPelle” Ohlsson som demonstrerade
handspäntning av stickspån. Lång-Pelles

Seminariedagarna bjöd på givande möten mellan
människor och samtalen tog aldrig slut.

PROGRAMMET
Tisdag den 10 februari 2015
Kl.9.00
Innan utsatt tid hade deltagare
och föreläsare samlat på Johannesgården för
registrering och kaffe, vilket gjorde att
programmet kunde påbörjas något tidigare än
beräknat. Kyrkoherde Matts Sandström
hälsade alla välkomna och berättade om den
bakomliggande faktorn till att det finns en
klockstapel vid Ovanåkers kyrka: det nya
murade klocktornet rasade!
Kyrkorådets vice ordförande, Jonas Frost, var
sammankomstens moderator och inledde
dagen genom att låta alla deltagarna
presenterar sig.

Kl.9.45
Antikvarie/hantverkare Arja
Källbom, Station Ormaryd AB
(www.stationormaryd.se), föreläste på temat
Tjära på trätak. Trätjäran är ett flertusenårigt
nordiskt arv, som idag har problem då de
gamla kunskaperna har försvunnit. Tjäran har
en komplex organisk kemi och vi har svårt
med kvalitetsbedömningen. Arbetsbeskrivningar saknas som berättar om hur och när
tjäran ska appliceras. Det finns ingen svensk
produktion men i Norge och Finland finns en
icke kommersiell framställning av tjära. Arja

arbetar med en kunskaps- och
lägessammanställning som kommer att
redovisas i en rapport under våren 2015.
Kl.10.45
Timmerman Daniel Eriksson,
Bygg & Hantverk i Karlskoga/Traditionsbärarna (www.bygghantverk.eu /
traditionsbararna.se) har arbetat i ett projekt
kring klockstaplar i Skara stift. Där har
konstruktioner från medeltiden identifierades
genom en studie av de spår som verktygen har
lämnat i konstruktionerna. En metod att
undersöka och dokumentera utvecklades för
att få fram ett systematiskt instrument som gav
jämförbara resultat. Tre klockstaplar valdes ut
för dendrodatering och dessa visades sig vara
från 1300-talet med den äldsta från 1330-talet.
Med en försiktig hantering av våra byggnader,
genom användandet av kunniga hantverkare,
kan spåren efter svunna tiders byggprocesser
bevaras för framtiden.

Daniel Eriksson, Karlskoga, föreläste om
undersökningen och dateringen av klockstaplar i
Skara stift. Under workshopen visade han äldre
verktyg och de spår dessa lämnar i trä.

Kl.12.15
Efter lunch på Gästis lämnade vi
Alfta före ett kort stopp vid klockstapeln
tillhörande Ovanåkers kyrka. Där fanns det
möjlighet att närmare studera stavspån och
tjära.
Vid ankomsten till Lassas Byggnadsvård i
Roteberg (www.lassas.se) tog företagets chef,
Patrik Uhras, emot och bjöd på kaffe med
hembakat. Verkstadslokalerna, som vi skulle
arbeta i, har nyligen ställts i ordning.
Timmerman Stig Nilsson, Stig Nilssons
Byggservice (www.stignilssonbygg.se), och
timmerkvinna Anna Johansson, Vistaholms
Byggnadshantverk, visade vid en genomgång
för gruppen hur stavspån klyvs fram steg för
steg. Virket var rakvuxen, lättkluven fura som
Per ”Lång-Pelle” Ohlsson förtjänstfullt hade
tagit fram. Efter genomgången delades
gruppen i mindre grupper där några stannade
med Stig och Anna medan de andra fördelades
mellan de två andra stationerna.
Timmerman Per ”Lång-Pelle” Ohlsson, Lassas
Byggnadsvård instruerade späntning av
stickspån. Med hjälp av en spånkniv klyvs
tunna takspån ur furukubbar.
Vid den tredje stationen återfanns
timmermännen Daniel Eriksson, Bygg &
Hantverk i Karlskoga, och Daniel Åkerman,
Gamla Trähus i Färila (www.gamlatrahus.se).
Här var det fokus på verktygen och de olika
spår de lämnar där de har använts. Gamla fynd
kan ge en bild av hur verktygen såg ut t.ex. på
medeltiden.
Efter återsamling i Alfta och en gemensam
middag på Gästis fortsatte kvällen med
föredrag under ett par timmar på Johannesgården. Allmänheten var inbjuden att delta vid
genomgångarna och ämnena var därför inte
koncentrerade kring kyrkans byggnader utan
vidare spridda.
Arkitekt Mimmi Göllas, MiGo Byggnadsvård
(www.migobyggnadsvard.se) berättade om
arbetet med att skapa ett modellområde med
fokus på hållbarhet inom projektet
Biosfärkandidat Voxnadalen.
Lassas Byggnadsvård i Edsbyn (www.lassas.se)
visade bilder från Takspånsläggningen på

dränglängan på världsarvsgården Bortomåa i Fågelsjö.
Antikvarie Daniel Olsson, Länsmuseet
Gävleborg (www.lansmuseetgavleborg.se),
visade vilken rik kunskap som kan hämtas ur
arkiven vid Jakten på det försvunna spåntaket.
Ljusdals kyrka.
Timmerman Daniel Eriksson, Bygg och
hantverk i Karlskoga (www.bygghantverk.eu,
traditionsbararna.se) fortsatte på temat tak
genom att berätta om uppdraget med att
Rekonstruktionen av ett näver-/torvtak på
Kullängsstugan från 1693.
Timmerkvinna Anna Johansson, Vistaholms
Byggnadshantverk har medverkat till att ta
fram byggnadsvirke där arbetet inleddes med
ek på rot som fälldes och drogs fram med häst.
Rubriken på föredraget var Autentisk
trävaruproduktion på Äskults kulturreservat.
Kvällen avslutades med att Henrik Larsson,
Hantverkslaboratoriet (craftlab.gu.se)
redogjorde för Aktuell information om
branschsamarbetet Byggnadsvårdsföretag. Det är ett
nytt projekt som ska ge mer kunskap om
restaureringsföretagen som yrkeskår.
Onsdag den 11 februari 2015
Kl.8.10
program.

Jonas Frost inledde dagens

Kl.8.15
Antikvarie Christina Persson,
Hantverkslaboratoriet (craftlab.gu.se), inledde
med att berätta om verksamheten vid
Hantverkslaboratoriet i Mariestad. Där finns
både utbildningar för hantverkare och
forskningsmöjligheter. Christina arbetar med
Projektet kvalitetssäkring av kyrkspån, som
påbörjades 2012. Tillsammans med
hantverkare studeras äldre stavspån för att få
kunskap om tillverkning, kvalitet och
behandling för att ta med kunnandet in i vår
tid.
Kl.9.30
Församlingen bjöd på kaffe och
gott tilltugg.

WORKSHOP

Anna Johansson, Vistaholm, och Stig Nilsson, Offerdal, visade och handledde den
praktiska workshopen. Stavspån höggs fram genom att en furukubb höggs i delar och
”skivades”.

Spånen tillverkas i flera steg och sedan ska de läggas så att de överlappar varandra
för att ge ett tätt skikt.

WORKSHOP I LASSAS VERKSTAD

Tillverkningen av stavspån är ett hantverk som görs med yxa.

Under Annas och Stigs handledning höggs spånen fram av deltagarna.

WORKSHOP I LASSAS VERKSTAD

Per ”Lång-Pelle” Ohlsson, Knåda, visade hur furuspån tillverkas genom
handspäntning.

Deltagarna fick prova olika verktyg.

WORKSHOP I LASSAS VERKSTAD

I verktygshörnan demonstrerade Daniel Åkerman, Färila, verktyg.

En samling verktyg med modeller hämtade från flera århundraden.

Kl.10.00
Timmerkvinna Anna Johansson,
Vistaholms Byggnadshantverk, redovisade
Projekt kvalitetssäkring av maskinhyvlade spåntak,
som var föregångare till kyrkspånsprojektet.
Arbetet med att dokumentera, beskriva
problem och hitta åtgärdsförslag pågick 2010
till 2012. Det var problem med att nylagda
hyvlade spån, bara höll ca 10 år. För att förstå
skillnaden mellan äldre och nya spån samt
läggningsmetoder gjordes en systematisk
genomgång av hyvlade spåntak. Resultatet
finns nedtecknad i en läsvärd rapport,
Maskinhyvlade stickspån, som kan laddas ned
från Hantverkslaboratoriets hemsida.

Ovanåkersbröd, som ett minne från orten.
Därefter avslutades seminariet med lunch på
Gästis.
Ett flertal deltagare följde med på ett
studiebesök på världsarvsgården Jonlars i
Långhed. Mimmi Göllas, MiGo Byggnadsvård
(www.migobyggnadsvard.se), berättade om
gården och besökarna fick möjlighet att besöka
vinden, som annars inte ingår i de guidade
turerna. Vinden visar en takkonstruktion från
1850-talet med handspäntade spån.

Kl.11.00
Avslutande föreläsning hölls av
timmerman Stig Nilsson, Stig Nilssons
Byggservice (www.stignilssonbygg.se), på temat
De hälsingska och jämtländska klockstaplarnas
uppbyggnad och historia. Det var en matnyttig
genomgång av upphovsmännen till
klockstaplarna och förebilderna. Genom
restaureringsarbeten vid ett flertal staplar har
Stig nära kunnat studera deras särdrag och
likheter. En gedigen forskningsinsats har
resulterat i en utvecklingskedja som följer
upphovsmännen i flera generationer och
spridningen geografiskt.
Jonas Frost avtackade alla inblandade och
föreläsarna hade tilldelats nybakat

Onsdagen avslutades med ett studiebesök vid
världsarvsgården Jonlars i Långhed.

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING
Seminariet Klockstaplar, kyrkspån och trätjära
genomfördes i Alfta den 10-11 februari 2015
med dryga trettiotalet medverkande.

Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga.

Värdar för evenemanget var:

Workshopledare, framtagare av virke till
workshop Per ”Lång-Pelle” Ohlsson, Lassas
Byggnadsvård.

• Svenska kyrkan genom församlingens insats
och stiftets kyrkoantikvariska ersättning.
• Hantverkslaboratoriet/Göteborgs
Universitet genom finansieringen av flera
föreläsare.
• Ovanåkers kommun genom projektet
Biosfärkandidat Voxnadalen, som
anordnade seminariedagarna.

Kostnaderna för arrangemanget fördelade sig
enligt nedan:
Fyra föredragshållare från Hantverkslaboratoriet/Göteborgs Universitet (Christina
Persson, Arja Källbom, Anna Johansson,
Henrik Larsson)
Uppskattat värde 60.000kr exkl. moms.
Hantverkslaboratoriet bekostade sin egen
medverkan och omkostnader.
Arrangör och samordnare, Mimmi Göllas,
MiGo Byggnadsvård.
Fakturerad kostnad 29.150kr exkl. moms.
Projekt Biosfärkandidat Woxnadalen
finansierade MiGo Byggnadsvårds medverkan.

Fakturerad kostnad 16.000kr exkl. moms.

Fakturerad kostnad 5.000kr exkl. moms.
Övriga föredragshållare och workshopledare
finansieras genom kyrkoantikvarisk ersättning.
Övriga utgifter:
Annons Woxnadalsnytt 2.270kr inkl. moms.
Gåva till föreläsarna 500kr inkl. moms.
Lunch 59st á 85kr 5.496kr inkl. moms.
Inkomster:
Deltagaravgifter 22 deltagare á 600kr 13.200kr
inkl. moms.
Deltagaravgift 2 deltagare á 100kr 400kr inkl.
moms.
Totalt hade seminariet utgifter på 158.641kr
inkl. moms och inkomster på 13.600kr.
Kostnader som inte har debiterats:
Föreläsningslokal.

Föredragshållare och workshopledare Stig
Nilsson, Stig Nilssons byggservice.
Fakturerad kostnad 10.150kr exkl. moms.
Föredragshållare och workshopledare Daniel

Kaffe med tilltugg.
Kyrkans medverkande personal.

