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KURSER I GRÄNSFORS 2021 
Kurser i smide, timring, stolpverk, bygga sommarhus, kolning. 

 

 
 

Det är enkelt att ställa frågor och anmäla sig till kurs. 

Frågor eller anmälan skickas till courses@gransfors.com 

Det vi behöver är, förutom vilken eller vilka kurser du vill delta i, namn, adress, telefon och mejl 

samt eventuellt extra information om särskild mat.  

Efter kursanmälan skickas en bekräftelse och faktura via mejl.  

mailto:courses@gransfors.com
mailto:courses@gransfors.com
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 Vecka Kurs nr Kursens namn Kursdatum           Dagar  

 1 01SK Smida Kniv 5 - 6 januari    2   

 1 01SY Smida Yxa 8 - 9 januari   2   

 5 05SG Smide Grundkurs  1 - 5 februari   5   

 6 06SK Smida Kniv 12 - 13 februari     2   

 7 07SY Smida Yxa 19 - 20 februari   2   

 8 08SF Smide Fortsättningskurs 22 - 26 februari   5   

 9 09SK Smida Kniv 5 - 6 mars   2   

 10 10DS Damasksmide 8 - 12 mars     5   

 12 12SY Smida Yxa 26 - 27 mars   2   

 13 13SG Smide Grundkurs  29 mars - 2 april   5   

 14 14SK Smida Kniv 9 - 10 april   2   

 15 15SY Smida Yxa 16 - 17 april     2   

 16 16YV Yxverktyg 19 - 23 april   5   

 17 17SY Smida Yxa 30 april - 1 maj   2   

 18 18SY Smida Yxa 7 - 8 maj   2   

 19 19SY Smida Yxa 14 - 15 maj      2   

 20 20KK Kolningskurs 19 - 21 maj   3   

 21 21SV Stolpverkskurs 24 - 29 maj   6   

 22  SM i Smide vid Gränsfors Bruk, Bergsjö 4 - 6 juni      

 23 23SY Smida Yxa 11 - 12 juni     2   

 24 24TK Timringskurs Knuttimring 14 - 18 juni  5   

 25 25TP Timringskurs Prova på 21 - 23 juni   3   

 26 26SG Smide Grundkurs  28 juni - 2 juli   5   

 27 27BS Bygga Sommarhus, del 1 5 - 10 juli  6   

 28 28BS Bygga Sommarhus, del 2 12 - 17 juli     6   

 29 29TP Timringskurs Prova på 20 - 22 juli   3   

 30 30SS Smideskurs Smedja & Verktyg 26 - 30 juli   5   

 31 31SV Stolpverkskurs 2 - 7 augusti     6   

 32 32SF Smide Fortsättningskurs 9 - 13 augusti   5   

 33 33TP Timringskurs Prova på 17 - 19 augusti   3   

 34 34TK Timringskurs Knuttimring 23 - 27 augusti   5   

 35 35TP Timringskurs Prova på  2 - 4 september     3   

 36 36YV Yxverktyg 6 -10 september   5   

 37 Smidesgilleting & Öppet hus, NorrHälsinge Järnsmides Gille, Högen, Bergsjö      

 38 38SY Smida Yxa 24 - 25  september   2   

 39 39SV Stolpverkskurs 27 september - 2 oktober  6   

 40 40SY Smida Yxa 8 - 9 oktober   2   

 41 41YF Yxsmide Fem dagar 11 - 15 oktober   5   

 42 42SY Smida Yxa 22 - 23 oktober   2   

 43 43SK Smida Kniv 29 - 30 oktober      2   

 44 44SY Smida Yxa 5 - 6 november    2   

 45 45SK Smida Kniv 12 - 13 november   2   

 46 46SY Smida Yxa 19 - 20 november     2   

 47 47SY Smida Yxa 26 - 27 november    2   

mailto:courses@gransfors.com
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Gränsfors by 

På vissa platser förenar sig historia och tradition med nutidens puls på ett självklart sätt. En sådan 

plats är Gränsfors. Tryggt förankrad längs en slingrande å finns Gränsfors i den norra delen av 

Hälsingland, mellan Hudiksvall och Sundsvall, ca 10 km väster om  Gnarp/E4.  I hundratals år 

har här funnits en hantverkskultur med kakelugnsmakare, kvarnar, sågverk, smedjor och mycket 

mera.  Idag är två av de gamla hantverken fortfarande kvar – Gränsfors Bruk och Gränsfors 

Blomkruksfabrik. Under förutsättning att inte Covid 19 restriktioner leder till begränsningar finns 

fabriksbutiker, Gränsfors Yxmuseum och Café Augustas.  

Gränsfors Bruk 

Gränsfors Bruks yxsmedja har funnits i över hundra år. Idag arbetar här ca 40 personer med 
tillverkning och försäljning. Sortimentet består av 15 olika yxmodeller. Mera än 90% av 
produktionen går på export till ett 20-tal länder. Mer information om Gränsfors Bruk finns på 
www.gransforsbruk.com 

 

Smideskurser 

Kursdatum för alla kurser i Gränsfors hittar du på sidan 2.   

I den välutrustade kurssmedjan som ligger i direkt anslutning till Gränsfors Bruks yxsmedja har 

många genom åren fått sin första inblick i varmsmidets fascinerande värld. Smideskurserna leds 

av NorrHälsinge Järnsmides Gille med Fredrik Thelin och Sam Ritter, kvalificerade och erfarna 

smeder, som huvudinstruktörer. Kurser finns i olika svårighetsgrad och varierar i antal dagar.  

Minimiåldern är 16 år. Skräddarsydda kurser kan ordnas. Normalt sker undervisningen på 

svenska och engelska.  Bilder från tidigare kurser finns på www.gransforsbruk.com    

Boende i eget rum, bäddat och klart, samt mat ingår i alla kurser vid Gränsfors Bruk. 

Som deltagare kommer du kvällen före kursen. Vid ankomst, ring 0708 – 444 200 för vägledning 

till ditt rum. Alla kurser börjar med frukost kl 8:30 på Café Augusts vid Gränsfors Bruk. 

 

mailto:courses@gransfors.com
http://www.gransforsbruk.com/
http://www.gransforsbruk.com/
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Smideskurs – Smide Grundkurs  

5 dagar,  1 – 5 februari  eller  29 mars – 2 april  eller  28 juni – 2 juli. 

Kursdatum för alla kurser i Gränsfors hittar du på sidan 2.                           

Undervisning på svenska och engelska. Inga förkunskaper krävs. Grundkursen är framtagen för 

dig som vill lära dig grunderna i smidet. Med hjälp av kursledarna får du via förlagor och 

anvisningar steg för steg inblick i varmsmidets fascinerande värld. Under kursens 5 dagar får du, 

förutom grundläggande kunskap om smedjan och dess verktyg, lära dig några av de vanligaste 

handgreppen och metoderna inom smidet. Du lär dig att tända och använda ässjan samt hur det 

varma järnet kan bearbetas med hjälp av hammare och städ. I kursen ingår även grundläggande 

materiallära och lite om ytbehandling. Under kursen får du smida krokar, spikar, 

grillspett/grillgaffel, hasp med märlor, dörrhandtag, gångjärn och en ljusstake. Men det finns 

också utrymme för egna idéer och förslag.  

Vid kursen får du praktisk undervisning i smide under fem dagar, material och med dig hem det 

du smitt. Under kursdagarna får du frukost, lunch, 2 x kaffe och middag.   

Boende ingår också, bäddat och klart med handdukar, i eget rum från kvällen dagen före kursen 

börjar till sista kursdagen. Den som önskar kan som regel stanna i rummet även kvällen efter 

kursen utan extra kostnad. Kursen kostar totalt 10 950 kr.  Om du kan dela rum med annan 

person så avgår 1 000 kr.  

Som deltagare kommer du kvällen före kursen. Vid ankomst, ring 0708 – 444 200 för vägledning 

till ditt rum. Alla kurser börjar med frukost kl 8:30 på Café Augusts vid Gränsfors Bruk. 

 

Smideskurs – Smide Fortsättningskurs  
5 dagar,  22 – 26 februari  eller  9 – 13 augusti.   

Kursdatum för alla kurser i Gränsfors hittar du på sidan 2.                           

Undervisning på svenska & engelska. Förkunskaper motsvarande vår kurs Järnsmide Grundkurs 

eller liknande rekommenderas.  

Denna kurs är en fortsättningskurs som bygger på vår 5 dagars grundkurs i järnsmide. Under 

denna kurs får du lära dig fler tekniker och får fördjupad kunskap om smidet. Du får smida 

föremål som består av flera hopfogade delar t.ex. en tvåarmad ljuskrona samt föremål med rörliga 

delar t.ex. en smidestång eller ledad väggljusstake. Även vid denna kurs finns utrymme för egna 

idéer och förslag.  

Vid kursen får du praktisk undervisning i smide under fem dagar, material och med dig hem det 

du smitt. Under kursdagarna får du frukost, lunch, 2 x kaffe och middag.   

Boende ingår också, bäddat och klart med handdukar, i eget rum från kvällen dagen före kursen 

börjar till sista kursdagen. Den som önskar kan som regel stanna i rummet även kvällen efter 

kursen utan extra kostnad. Kursen kostar totalt 10 950 kr.  Om du kan dela rum med annan 

person så avgår 1 000 kr.                                                                                                          

Som deltagare kommer du kvällen före kursen. Vid ankomst, ring 0708 – 444 200 för vägledning 

till ditt rum. Alla kurser börjar med frukost kl 8:30 på Café Augusts vid Gränsfors Bruk. 

mailto:courses@gransfors.com
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Smideskurs – Smida Yxa                                                                       
2 dagar (frukost kl. 8.30, kurs från kl. 09.00 dag 1, till och med kl. 16.00 dag 2).   

Kursdatum för alla kurser i Gränsfors hittar du på sidan 2.                           

Undervisning på svenska & engelska. Inga förkunskaper krävs.                                                

Med hjälp av kursledaren får du via förlagor och anvisningar steg för steg inblick i varmsmidets 

handgrepp och metoder. Du får lära dig tända ässjan samt lite om verktygen och materialet som 

används – en perfekt introduktion till smide och yxsmide. Att smida en yxa är på många sätt ett 

av det mest utmanande smidet i smedjan. Kursens inriktning är att prova på grunden inom 

yxsmide och tillverkningens olika steg, Förutom grundläggande kunskap om smedjan och dess 

verktyg kommer du under två dagar att få lära dig yxsmidets process. Du börjar med att smida 

fram yxhuvudet, sedan följer efterbearbetning som härdning, anlöpning, slipning och skaftning.  

Yxan som smids under denna kurs är en mindre variant likvärdig med Gränsfors Outdoor yxa. 

Målsättningen med kursen är att varje deltagare ska kunna ta med sig hem sin egen smidda yxa.   

Under de två kursdagarna får du frukost, lunch, 2 x kaffe och middag.  Boende ingår alltid, 

bäddat och klart med handdukar, i eget rum från kvällen dagen före kursen börjar till sista 

kursdagen. Den som önskar kan som regel stanna i rummet även natten efter kursen utan extra 

kostnad. Kursen kostar totalt 5 990 kr.  Om du kan dela rum med annan person så avgår 600 kr. 

Som deltagare kommer du kvällen före kursen. Vid ankomst, ring 0708 – 444 200 för vägledning 

till ditt rum. Alla kurser börjar med frukost kl 8:30 på Café Augusts vid Gränsfors Bruk. 

 

Smideskurs – Smida Kniv                                                                     
2 dagar (frukost kl. 8.30, kurs från kl. 09.00 dag 1, till och med kl. 16.00 dag 2).   

Kursdatum för alla kurser i Gränsfors hittar du på sidan 2.                           

Undervisning på svenska & engelska. Inga förkunskaper krävs.  

Med hjälp av kursledare får du via förlagor och anvisningar steg för steg inblick i varmsmidets 

handgrepp och metoder. Du får lära dig att tända ässjan samt lite om verktygen och materialet 

som används – en perfekt prova-på introduktion till smide. 

Kursens inriktning är att ge dig grundkunskap och praktisk erfarenhet av knivsmidets olika 

moment. Förutom grundläggande kunskap om smedjan och dess verktyg, kommer du få pröva 

att smida några olika knivar och knivblad, som till exempel kvinnokniv, knivblad med tånge 

(infästning för skaftet) och en helstålskniv. Steg för steg får du lära dig om de olika momenten, 

från att tända ässjan, till att forma och bearbeta det varma stålet. Under kursen lär du dig även att 

slipa, härda och anlöpa knivbladen. Du kommer även att få prova på att välla ett laminerat 

knivblad. Under de två kursdagarna får du frukost, lunch, 2 x kaffe och middag.  Boende ingår 

alltid, bäddat och klart med handdukar, i eget rum från kvällen dagen före kursen börjar till sista 

kursdagen. Den som önskar kan som regel stanna i rummet även natten efter kursen utan extra 

kostnad. Kursen kostar totalt 5 990 kr.  Om du kan dela rum med annan person så avgår 600 kr. 

Som deltagare kommer du kvällen före kursen. Vid ankomst, ring 0708 – 444 200 för vägledning 

till ditt rum. Alla kurser börjar med frukost kl 8:30 på Café Augusts vid Gränsfors Bruk. 

mailto:courses@gransfors.com
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Smideskurs – Smedja & Verktyg 

5 dagar,  26 – 30 juli.   

Kursdatum för alla kurser i Gränsfors hittar du på sidan 2.      

Att tillverka egna verktyg har varit ett kännetecken för smeder. Denna kurs är för dig som vill få 

med dig både kunskaper och verktyg som behövs för att utrusta en smedja. Under kursens fem 

dagar får du lära dig att tända och använda koksässja, hitta och använda värmen för att forma järn 

och stål, en del grundläggande kunskap om material och smide. Du kommer bland annat att 

smida eldraka och skyffel för ässjan, tång, mejsel/don och smideshammare. Under kursen finns 

det även utrymme för egna idéer på föremål som du vill smida.  

Inga förkunskaper krävs men kursen passar även för den med tidigare erfarenhet inom smide. 

Vid kursen får du praktisk undervisning i smide under fem dagar, material och med dig hem det 

du smitt. Under kursdagarna får du frukost, lunch, 2 x kaffe och middag.  Boende ingår också, 

bäddat och klart med handdukar, i eget rum från kvällen dagen före kursen börjar till sista 

kursdagen. Den som vill kan som regel stanna även kvällen efter kursen utan extra kostnad. 

Kursen kostar totalt 10 950 kr. Om du kan dela rum med annan person så avgår 1 000 kr.       

Som deltagare kommer du kvällen före kursen. Vid ankomst, ring 0708 – 444 200 för vägledning 

till ditt rum. Alla kurser börjar med frukost kl 8:30 på Café Augusts vid Gränsfors Bruk. 

    

 

Smideskurs – Yxverktyg  

5 dagar,   19 – 23 april  eller  6 – 10  september 

Kursdatum för alla kurser i Gränsfors hittar du på sidan 2.                           

Undervisning på svenska & engelska. Förkunskaper motsvarande vår kurs Järnsmide Grundkurs 

och Järnsmide Fortsättningskurs eller liknande rekommenderas.  

För att kunna smida en yxa krävs det en del olika verktyg. I denna kurs lär du dig mer om 

yxsmide samt hur du tillverkar och använder verktygen som behövs för att smida yxor. Du får 

smida två don – ett för att öppna ögat på yxhuvudet och ett för att forma det. För att smida en 

yxa behöver du även tillverka två tänger och en sätthammare. Kursen avslutas med att du smider 

en yxa med hjälp av dina egentillverkade verktyg.  

Denna kurs är också förberedande för Smideskursen – Yxsmide Fem dagar.  

Vid kursen får du praktisk undervisning i smide under fem dagar, material och med dig hem det 

du smitt. Under kursdagarna får du frukost, lunch, 2 x kaffe och middag.  Boende ingår också, 

bäddat och klart med handdukar, i eget rum från kvällen dagen före kursen börjar till sista 

kursdagen. Den som vill kan som regel stanna även kvällen efter kursen utan extra kostnad. 

Kursen kostar totalt 10 950 kr. Om du kan dela rum med annan person så avgår 1 000 kr.      

Som deltagare kommer du kvällen före kursen. Vid ankomst, ring 0708 – 444 200 för vägledning 

till ditt rum. Alla kurser börjar med frukost kl 8:30 på Café Augusts vid Gränsfors Bruk. 

mailto:courses@gransfors.com
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Smideskurs – Yxsmide Fem dagar  
5 dagar, 11 – 15 oktober   

Kursdatum för alla kurser i Gränsfors hittar du på sidan 2.                           

Kursen ges för den som har viss erfarenhet av smide men vill fördjupa sina kunskaper och lära 

sig de olika stegen som krävs för att smida yxor. Under 5 dagar smider vi en mindre campingyxa 

av helstål och en lite större laminerad slöjdyxa eller skäggyxa. Vi går bland annat igenom olika 

yxsmidestekniker, vällning, härdning, anlöpning, slipning och skaftning. Förkunskaper 

motsvarande vår kurs Järnsmide Grundkurs och Järnsmide Fortsättningskurs eller liknande 

rekommenderas. Kursen är tänkt som en fortsättning på kursen Yxverktyg, där vi smider 

verktygen vi behöver för att smida en yxa, men kursen Yxsmide 5 dagar kan man också göra 

fristående.  

Vid kursen får du praktisk undervisning i smide under fem dagar, material och med dig hem det 

du smitt. Under kursdagarna får du frukost, lunch, 2 x kaffe och middag.  Boende ingår också, 

bäddat och klart med handdukar, i eget rum från kvällen dagen före kursen börjar till sista 

kursdagen. Den som vill kan som regel stanna även kvällen efter kursen utan extra kostnad. 

Kursen kostar totalt 10 950 kr. Om du kan dela rum med annan person så avgår 1 000 kr.       

Som deltagare kommer du kvällen före kursen. Vid ankomst, ring 0708 – 444 200 för vägledning 

till ditt rum. Alla kurser börjar med frukost kl 8:30 på Café Augusts vid Gränsfors Bruk. 

 

Smideskurs – Damasksmide  
5 dagar, 8 – 12 mars.  

Kursdatum för alla kurser i Gränsfors hittar du på sidan 2.                           

Undervisning på svenska & engelska. Förkunskaper motsvarande vår kurs Järnsmide Grundkurs 

och Järnsmide Fortsättningskurs eller liknande rekommenderas. 

Med hjälp av kursledaren får du via förlagor och anvisningar steg för steg inblick i 

Damasksmidets konst och metoder, även kallat mönstervällning. Detta är nämligen vad kursen 

handlar om – att med vällteknik och lager på lager skapa olika mönster i stålet samt lära sig att 

kontrollera och styra mönster i materialet. I kursen lär du dig att blanda olika stål med vällteknik, 

som används inte endast för att skapa vackra mönster utan också för att skapa en unik 

sammansättning av olika material utifrån smedens önskemål. 

Målsättning med kursen är tillverkning av grundmaterialet Damask och tekniken för hur det 

skapas. Under kursen kommer det finnas utrymme för att smida något av det egentillverkade 

Damaskstålet som exempelvis knivar eller smycken för att pröva hur materialet fungerar. I kursen 

ingår även härdning, polering och etsning. Det finns även utrymme för egna idéer under kursen. 

Vid kursen får du praktisk undervisning i damasksmide under fem dagar, material och med dig 

hem det du smitt. Under kursdagarna får du frukost, lunch, 2 x kaffe och middag.  Boende ingår 

också, bäddat och klart med handdukar, i eget rum från kvällen dagen före kursen börjar till sista 

kursdagen. Den som vill kan som regel stanna även kvällen efter kursen utan extra kostnad. 

Kursen kostar totalt 10 950 kr. Om du kan dela rum med annan person så avgår 1 000 kr. 

mailto:courses@gransfors.com
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Timringskurser 

Kursdatum för alla kurser i Gränsfors hittar du på sidan 2.   

Det finns två timringskurser att välja på – en kort ”Prova på knuttimring” under tre dagar och en 

längre under fem dagar. Kurserna leds av Andreas Hipf, med mångårig erfarenhet både som 

timmerman och lärare. Kurserna är en kombination av teori och praktik men där tyngdpunkten 

ligger på praktisk övning.  Timringen sker utomhus, under tak, på en plats vid Gränsfors Bruks 

yxsmedja, där också kurser i smide arrangeras. Du får arbeta med yxor och bilor tillverkade vid 

Gränsfors Bruk.                                                                                                                    

Minimiåldern är 16 år. Ingen förkunskap behövs. Normalt sker undervisningen på svenska och 

engelska. Bilder från tidigare kurser finns på www.gransforsbruk.com   

Boende i eget rum, bäddat och klart, samt mat under kursdagarna ingår i alla kurser vid Gränsfors 

Bruk.  

Som deltagare kommer du kvällen före kursen. Vid ankomst, ring 0708 – 444 200 för vägledning 

till ditt rum. Alla kurser börjar med frukost kl. 8:30 på Café Augusts vid Gränsfors Bruk.          

Den som vill kan som regel stanna även kvällen efter kursen utan extra kostnad. 
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Timringskurs Prova på  

3 dagar. Kurser arrangeras vid fyra tillfällen, vecka 25, 29, 33 och 35.  

Kursdatum för alla kurser i Gränsfors hittar du på sidan 2.   

Inga förkunskaper behövs. Åldersgräns är 16 år. Undervisning sker på svenska, engelska och 

tyska beroende på kursdeltagare.  

Om du är intresserad att prova på hur det är att timra som förr i tiden – då är detta kursen för 

dig. Under tre dagar kommer du få en inblick i hur traditionell knuttimring går till.  Kursens 

fokus ligger på knuttimring och passning av kilformade stockar. Vi använder stockar som är 

sågade och frästa (med ett sågverk som finns på kursplatsen) för att få gott om tid att träna på att 

göra bra knutar.                          

Du kommer att arbeta med handverktyg, yxor och bilor tillverkade vid Gränsfors Bruk. Kursen 

sker utomhus under tak.  Ta med tumstock och penna, oömma arbetskläder och regnjacka. Vi 

rekommenderar skyddsskor med stålhätta, men det är inget krav.  

Kursbilder finns på www.gransforsbruk.com 

Under kursdagarna får du frukost, lunch, 2 x kaffe och middag.  Boende ingår också, bäddat och 

klart med handdukar, i eget rum från kvällen dagen före kursen börjar till sista kursdagen. Den 

som vill kan som regel stanna även kvällen efter kursen utan extra kostnad. Kursen kostar totalt  

6 975 kr. Om du kan dela rum med annan person så avgår 800 kr.  

Som deltagare kommer du kvällen före kursen. Vid ankomst, ring 0708 – 444 200 för vägledning 

till ditt rum. Alla kurser börjar med frukost kl 8:30 på Café Augusts vid Gränsfors Bruk. 
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Timringskurs Knuttimring  

5 dagar,  14 - 18 juni eller 23 – 27 augusti. 

Kursdatum för alla kurser i Gränsfors hittar du på sidan 2.   

Inga förkunskaper behövs. Åldersgräns är 16 år.  Undervisning sker på svenska, engelska och 

tyska beroende på kursdeltagare.  

Som kursdeltagare blir du del av ett byggprojekt som kan vara allt från ett Attefallshus till ett 

enklare förråd. Tillsammans diskuterar vi hur man planerar projekt, mark och grund, val av 

timmer, lösningar till bjälklaget, fönster- och dörröppningar, takkonstruktion med mera och 

studerar konstruktioner på redan timrade hus. Kursernas fokus ligger på knuttimringen och 

passning av kilformade stockar. Vi använder stockar som är sågade och frästa (med ett sågverk 

som finns på kursplatsen) för att få gott om tid att träna på att göra bra knutar. Kursen är en 

blandning av teori och praktik men tyngdpunkten ligger på att träna upp den praktiska 

färdigheten.  

Du kommer att arbeta med handverktyg, yxor och bilor tillverkade vid Gränsfors Bruk. Kursen 

sker utomhus under tak.  Ta med tumstock och penna, oömma arbetskläder och regnjacka. Vi 

rekommenderar skyddsskor med stålhätta, men det är inget krav.  

Bilder från kurser finns på www.gransfors.com 

Under kursdagarna får du frukost, lunch, 2 x kaffe och middag.  Boende ingår också, bäddat och 

klart med handdukar, i eget rum från kvällen dagen före kursen börjar till sista kursdagen. Den 

som vill kan som regel stanna även kvällen efter kursen utan extra kostnad. Kursen kostar totalt 

10 950 kr. Om du kan dela rum med annan person så avgår 1 000 kr.  

Som deltagare kommer du kvällen före kursen. Vid ankomst ring 0708 – 444 200 för vägledning 

till ditt rum. Alla kurser börjar med frukost kl 8:30 på Café Augusts vid Gränsfors Bruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:courses@gransfors.com
http://www.gransfors.com/


 

 Kurser i Gränsfors 2021 

 

Frågor eller anmälan skickas till courses@gransfors.com 

11 

Stolpverkskurser – Timber Framing  

Stolpverksbyggande, bygga korsvirkeshus, är ett alternativ till den traditionella timringen för att 

bygga små eller stora hus. Kurserna leds av stolpverksexperten Johannes Kästel i samarbete med 

timmermannen Andreas Hipf. Information om stolpverksbyggande www.stolpverk.org  

 

Stolpverkskurs - Byggnation med stolpkonstruktion  

6 dagar,  24 – 29 maj eller 2 – 7 augusti eller 27 – 2 oktober. 

Kursdatum för alla kurser i Gränsfors hittar du på sidan 2. 

Byggnation med stolpkonstruktion har funnits mycket länge i praktiskt taget alla länder. Tekniken 

har under åren förfinats och i länder som Storbritannien, Tyskland och Japan har den blivit en 

byggteknik som i samspel med skickliga timmermän resulterat i arkitektoniska mästerverk, 

funktionellt och estetiskt.  

På denna kurs får du lära dig hur man bygger stolphus. Inga förkunskaper behövs. Åldersgräns är 

16 år. Undervisning sker på svenska, engelska och tyska beroende på kursdeltagare. Kursen sker 

utomhus under tak. Vi bygger med metoden av påritning enligt begreppet "square rule layout" som 

utgår från tanken om den perfekta timmerbiten inuti. Det kommer att prägla kursen.Ta med oömma 

arbetskläder och regnjacka. Vi rekommenderar skyddsskor med stålhätta, men det är inget krav.  

Under de sex kursdagarna får du frukost, lunch, 2 x kaffe och middag.  Boende i eget rum ingår 

också, bäddat och klart med handdukar, från kvällen dagen före kursen börjar till sista kursdagen. 

Den som vill kan som regel stanna även kvällen efter kursen utan extra kostnad. Kursen kostar 

totalt 12 960 kr. Om du kan dela rum med annan person så avgår 1 400 kr.  

Som deltagare kommer du kvällen före kursen. Vid ankomst, ring 0708 – 444 200 för vägledning 

till ditt rum. Alla kurser börjar med frukost kl 8:30 på Café Augusts vid Gränsfors Bruk. 

Bearbeiter

Bauherr

ANDREAS HIPF   NORTHLOGSYSTEM AB
erstellt am: 12.05.2020

GARDENHOUSE WEST WIND OAK
2020/02/00001Projekt-Nr.:

exportiert aus: KURS II  2020

cadwork informatik Software GmbH
Lavesstraße 4
31137 Hildesheim
Tel. +49 (5121) 919990

info@cadwork.de
www.cadwork.de

Projekt:
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Kurs – Bygga Sommarhuset  

6 dagar + 6 dagar = 12 dagar.    5 – 10 juli och 12 – 17 juli.  

Var med och skapa ett sommarhus!  

På den här kursen försöker vi tänka helt nytt, hur man gör en kurs och hur man bygger ett 

sommarhus. Utgångspunkten är insikt om hur ett sommarhus som regel används – nästan enbart 

på sommaren och endast några få dagar under annan tid. På kursen bygger vi inte en fjällstuga. 

Sommarhuset är uppdelat i två delar, en liten del, husets hjärta, en kub, som med bra isolering 

innehåller värmekälla, kök och begränsad möjlighet till övernattning; en större del, med högt i tak, 

mycket ljusinsläpp, utan isolering i väggar, golv, tak och fönster men gott om utrymme för 

festliga måltider och övernattning. Genom att ta bort isolering i den större delen, sommardelen, 

kommer vi ner i en betydligt lägre totalkostnad för hela huset. Och kanske också ett roligare och 

vackrare hus. 

Kuben byggs av prefabricerade block av IsoTimber, trä & luft, som kursdeltagarna ställer på plats 

på plintgrund och monterar ihop, installerar fönster och dörrar, lägger isolerat golv och tak. 

Den större delen, byggs som lador byggdes av våra far- och morföräldrar på landet. 

Sommarhuset är arkitektritat med ambitionen att försöka skapa ett hus med en ekologisk och 

minimalistisk helhetssyn. Bra material och kloka val är självklart viktigt men också estetiska 

värden ska vi tillsammans försöka värdesätta och ta hänsyn till vid skapandet av Sommarhuset. 

Ett hus där ingen el köps men solceller laddar moderna batterier som driver kylskåp och 

brödrost, traditionella fotogenlampor lyser sensommarkvällar, uppvärmningen sker med ved i 

järn- eller täljstenskamin, regnvatten samlas upp, mat lagas vid sommarkök ute och hygienen 

sköts med utedusch, stenkista med infiltration tar hand om gråvatten och wc är utbytt mot ett 

traditionellt utedass.  

Den som är intresserad av denna kurs kommer att inbjudas att delta i en kurspresentation i god 

tid före en eventuell anmälan till kursen.  

Kursdeltagarna kommer i förväg få byggnadsritning med materialspecifikation och en ungefärlig 

beräkning av vad materialet till huset kostar. Efter avslutad kurs får kursdeltagare en 

kursdokumentation och efterkalkyl samt enkla ritningar för bygglovsansökan av Sommarhuset. 

Förhoppningen är att kursen ska inspirera kursdeltagarna att med kurskunskapen, Sommarhusets 

ritning och kostnadskalkyl som grund vilja, våga och lyckas bygga sitt eget sommarhus.  

Under de 12 kursdagarna får du frukost, lunch, 2 x kaffe och middag.  Boende i eget rum ingår, 

bäddat och klart med handdukar, från kvällen dagen före kursen börjar till sista kursdagen. Den 

som vill kan stanna även kvällen efter kursen utan extra kostnad.  

Kursen kostar totalt 25 920 kr. Om du kan dela rum med annan person så avgår 2 800 kr.  

Som deltagare kommer du kvällen före kursen. Vid ankomst, ring 0708 – 444 200 för vägledning 

till ditt rum. Alla kurser börjar med frukost kl. 8:30 på Café Augusts vid Gränsfors Bruk. 
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Kolningskurs  -   Charcoal burning Cours – ett kollektivt projekt. 

2 dagar 

Kursdatum för alla kurser i Gränsfors hittar du på sidan 2. 

Kurser i kolning i ”MiniMila”. På två dagar tar kursdeltagarna själva fram kol som kan användas 

som grillkol eller som biokol i trädgården. Kursen genomföres med hjälp av information från 

Maurice Pale i Storbritannien (som med största sannolikhet är förhindrad att komma till 

Gränsfors på grund av den rådande situationen som följd av Covid-19). Kursen får ses som en 

”work shop”, ett experiment där kursdeltagarna själva förväntas vara nyfikna, kreativa och aktiva 

för att gemensamt nå fram till ett bra slutresultat – även om kursledaren är frånvarande.   

Så här formulerar beskriver Maurice en kolningskurs:  

This course is a practical introduction to charcoal making and suitable for anyone wanting to 
learn the black art of charcoal burning to produce high quality charcoal. 

Day 1 is a long one. We’ll start at about 9 am and finish late into the evening at around 9 
pm.  We’ll make charcoal in a 6’ commercial steel ring kiln and a ‘hobby’ mini kiln. 

Day 2 starts slightly later at 10am and finishes around 1: 00pm. During this shorter session, we’ll 
open up the cooled kilns to assess the results, empty the kilns then grade and bag the charcoal.  

We’ll discuss the specification and characteristics of good quality charcoal suitable for the 
barbeque or use as bio-coal in your garden.  Locally made charcoal is sustainable. You will of 
course take home a bag of the made charcoal.   

What you need to bring? Work overalls, work gloves, strong boots, warm evening clothes - and a 
willingness to get dirty! 

Under kursdagarna får du frukost, lunch, 2 x kaffe och middag.  Boende ingår också, bäddat och 

klart med handdukar, i eget rum från kvällen dagen före kursen börjar till sista kursdagen. Den 

som vill kan som regel stanna även kvällen efter kursen utan extra kostnad.  

Kursen kostar totalt 3 360 kr. Om du kan dela rum med annan person så avgår 600 kr. 

Som deltagare kommer du kvällen före kursen. Vid ankomst ring 0708 – 444 200 för vägledning 

till ditt rum. Alla kurser börjar med frukost kl 8:30 på Café Augusts vid Gränsfors Bruk. 
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Allmän information om kurserna 

 

Tider 

Alla kurser börjar med samling och frukost på Café Augustas kl. 8:30 

2 dagars  

Dag 1: Frukost 8.30 – 9.00, kurs 09.00 – 17.00.   

Dag 2: Frukost 8.30 – 9. 00, kurs 09.00 – 16.00. 

3 dagars: 

Dag 1: Frukost 8.30 – 9.00, kurs 09.00 – 17.00  

Dag 2: Frukost 8.30 – 9.00, kurs 09.00 – 17.00 

Dag 3: Frukost 8.30 – 9.00, kurs 09.00 – 16.00 

5 dagars och 6 dagars:  

Frukost varje dag 8.30 – 9.00 

Kurs varje dag 9.00 – 17.00. 

 

Boende 

Boende i eget rum ingår alltid i kursavgiften, bäddat och klart med handdukar, från kvällen dagen 

före kursen börjar till sista kursdagen. Den som vill kan som regel stanna även natten efter kursen 

utan extra kostnad. WC och dusch delas alltid av flera kursdeltagare. Rummen städas normalt inte 

under kurstiden. Om du kan dela rum med annan person så avgår en del av kurskostnaden. 

Som deltagare kommer du kvällen före kursen. Vid ankomst, ring 0708 – 444 200 för vägledning 

till ditt rum. 

 

Mat & Dryck 

Alla måltider, frukost, kaffe, lunch och middag, ingår i kursavgiften och serveras på Café 

Augustas som ägs och drivs av Hasse som har telefon 070-557 19 61.  Under sommaren har 

restaurangen servering även för allmänheten. Önskemål om specialkost måste meddelas vid 

kursbokning. Information om medföljande som också vill äta betalas separat till Hasse.  

Café Augustas ligger i Gränsfors, ca 100 m från Gränsfors Bruks Yxsmedja och Gränsfors 

Yxmuseum. Café Augustas har fullständiga rättigheter. 

Alla kurser börjar med samling och frukost på Café Augustas kl. 8:30 
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Hitta till Gränsfors med bil 

Gränsfors ligger i norra Hälsingland 2 mil från Bottenhavet, 350 km norr om Stockholm, mellan 

Hudiksvall och Sundsvall, ca 10 km väster om E4 med avfart vid Gnarp.   

På E4, före CircleK i Gnarp, är det skyltat Gränsfors Bruk 10 km. Gränsfors ligger mellan 

Gnarp och Bergsjö vid väg 758. 

Mer information om Gränsfors Bruk finns på www.gransforsbruk.com och om närområdet på 

www.nordanstig.se och www.hälsingland.se 

 

Hitta till Gränsfors med tåg & buss 

Söderifrån: Tåg till Hudiksvall och därifrån buss till Bergsjö. Ring sedan 0708 – 444 200 så 

hämtar vi vid busstation i Bergsjö. 

Norrifrån: Tåg från Sundsvall till Gnarp tågstation. Ring sedan 0708 – 444 200 så hämtar vi vid 

stationen i Gnarp. 

För tidtabell och bussnummer se: www.sj.se eller www.xtrafik.se  

 

Förfrågningar och anmäla till kurs är enkelt 

Frågor eller anmälan skickas till courses@gransfors.com 

Det vi behöver är, förutom vilken eller vilka kurser du vill delta i, namn, adress, telefon och mejl 

samt eventuellt extra information om särskild mat.  

Efter kursanmälan skickas en bekräftelse och faktura via mejl.  

Kurserna sker i samarbete mellan Gränsfors Bruks AB och Gårdar i Nordanstig AB                

som också driver Sagaliden Camping & Kursgård i Bergsjö.  

 

Området kring Gränsfors by 

Sjö, bad, skogar och berg  

Uppströms ån i Gränsfors, Gnarpsån, ligger en ganska stor sjö, Grännsjön. Här går det bra att 

både bada och fiska. Det finns två bra badplatser med sandstrand – Krusbaden och Jägarviken. 

Runt sjön tar oändliga skogar vid med bergshöjder på 200–300 meter över havet. Vid klart väder 

ser du från det närbelägna Klövberget, i öster Bottenhavet och i väster de blånande bergen i 

Hassela.  

Det finns både en vandringsled och en kanotled mellan Hassela och havet. Lite hemliga men 

värda att upptäcka. 

 

 

mailto:courses@gransfors.com
http://www.gransforsbruk.com/
http://www.nordanstig.se/
http://www.hälsingland.se/
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http://www.xtrafik.se/
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Bergsjö  

10 km väster om Gränsfors ligger kommunens centralort Bergsjö. Där finns mataffär, bankomat, 

apotek, systembolag, två restauranger, bilverkstad och bensinstation. I Bergsjö finns även 

busstationen med bussförbindelse till och från Hassela, Gnarp, Hudiksvall och Sundsvall.  

 

Gnarp 

10 km öster om Gränsfors, vid E4, ligger Gnarp. Där finns mataffär, järnaffär och bensinstation 

och bankomat.  Från Gnarp går även tåg och buss till och från Sundsvall och Hudiksvall, buss till 

Gränsfors och Bergsjö samt långfärdsbussar till och från Stockholm.  

 

Sagaliden campingplats i Högen 

3 km söder om Bergsjö, ca 15 min med bil från Gränsfors, finns Sagalidens Campingplats vackert 

belägen vid Storsjön. På sommaren finns bra badmöjligheter och på vintern, om snön tillåter, 

utgångspunkt för fina skidspår. Sagaliden ägs och sköts av Gårdar i Nordanstig AB som också 

driver kursverksamhet i Gränsfors i samarbete med Gränsfors Bruk. 

 

Bottenhavet 

Två mil österut om Gränsfors ligger Bottenhavet med fina, ofta helt orörda stränder. Där finns 

också ett pärlband av små vackra kustorter. Närmast är Sörfjärden med havsbad, restaurang En 

liten sjökrog, golfbana och campingplats, och Mellanfjärden med hotell, restaurang Sjömärket och 

campingplats. Längs kusten går Kuststigen, en vandringsled med en total sträcka på 6 mil.  

 

Hassela Skidort  

I Hassela, två mil väster om Gränsfors, finns under vintersäsongen 12 pistade nedfarter för 

utförsåkning, längdåkningsspår, skotersafari, hundspannsturer och spa. www.hasselaski.se  

 

mailto:courses@gransfors.com
http://www.hasselaski.se/

