
SUNE BROMAN
För några år sedan tog jag tillvara 
några raka fina grenar från en nyfälld 
ek. Så inleddes de första trevande 
försöken att klyva ek till stolpar. 
Inför den här artikeln har jag sökt svar 
på egna frågor kring ”ekstolpens magi”. 
Hur klyver man? Vad gör ekstolpen så 
beständig? Varför ekstolpar?

De står där i skogen, utmed gränserna. I hag-
markskanterna. Mellan in- och utmark. Med 
jämna avstånd. Ekstolpen markerar främst fasta 

gränser. Stängsel som aldrig avsågs att flyttas. 
Här i mina marker ersattes gamla trägärsgårdar 
med taggtrådsstängsel kring mitten av förra 
seklet. Och många ekstolpar som sattes i marken 
då, året 1 950, finns kvar än i dag. Efter en hel 
pensionsålder!

Under april månad 1 950 arbetade min mor-
bror Gustaf (f. 1 917) i gränsen mellan hemmanet 
Skog och Lycke. Han satte stängsel. Stolpar av 
kluven ek och taggtråd. Måndagen den första 
maj skriver hans syster Gulli (f. 1 911) i sin dagbok: 

”Idag på förmiddagen har jag klippt till en 
klänning och så har jag röjt i eftermiddag (reds 
anm: räfsat löv i ängarna). Sedan har jag gjort 
det vanliga i hushållet. Och så har jag lett fyra 
kor till vatten. Sist i kväll har jag gått linjen till 
Jönsalyckan och sett hur Gustaf satt upp stänge. 
Det var mycket bra gjort.”

Nu har det gått drygt 65 år sedan stänget 
sattes upp. Förvånande många av Gustafs stolpar 
finns kvar än idag! Moss- och lavbelupna. Delvis 
vittrade. Spruckna. Några har fallit omkull men 
går ändå att hitta genom att syfta det ungefärliga 
stolpavståndet. Tidens gnagande tand till trots 
är flertalet av stolparna i påtagligt gott skick. 
Utan tvivel är de flesta i stånd att hänga med yt-
terligare några decennier. Den gamla taggtråden 
har naturen mestadels oskadliggjort.

In i evigheten
Det är vanskligt att fastställa hur länge en evig-
het varar. Ibland kan ju en kort stund kännas 
som en evighet. Vad beträffar stängselstolpar 

tycker jag 65 år i det närmaste tangerar den eviga 
tidsrymden. Historien med ”evighetsstolparna” 
förmedlar fragment av det förflutna. En relikt 
från ett mödosamt småbrukarliv.

Jag försöker föreställa mig hur min mor-
bror gick där i skogen för 65 år sedan. Ensam. 
Släpande på de tunga och otympliga ekstolparna. 
Med ett spett, en rulle taggtråd, en hammare och 
en påse krampor. Slitsamt. Oavlönat. Troligtvis 
var han ändå väldigt nöjd när allt var klart. Han 
kunde se på det han gjort och vara stolt. Det var 
ju, när allt kommer omkring, ett arbete som var 
mödan värd. Och där uppkomsten dessutom 
varit bestående. Till och med satt avtryck långt 
senare. I en annan tid.

För några år sedan lät jag fälla en större ek 
i Ekebacken (ja, det heter så). Några av ekens 
grenar var raka, fina och med mycket kärnved. 
Detta blev början till de första trevande försöken 
att klyva ek till stolpar.

Kapa och klyva
Jag kapade de bästa bitarna på 1 70 cm och gav 
mig sedan i kast med att klyva. Eftersom jag inte 
provat hantverket tidigare var jag lite spänd inför 
hur det skulle lyckas. Det gick fint. Och det var 
roligt. Med hjälp av tre yxor av olika storlek och 
träkilar förvandlades grenarna till stolpämnen.

Till att börja med tittade jag i snittytan. Om 
det gick att ana någon självspricka i ändträet 
försökte jag sätta första yxan just där. Vid en bra 
träff kunde jag sedan sätta nästa yxa i sprickan 
som uppkommit. Med den tredje yxan knackade 

Gammalt och nytt. Här kompletterar jag stolpraden med några ”nya” stolpar. ÖVERST. Färdiga stolpar upplagda för torkning.
OVAN. Kärnvedens storlek avgör stolpens grovlek. 
Den här stammen blev två halvmåneformade stolpar.

”Evighetsstolpe” av ek, från 1950.
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jag sedan så att sprickan vidgade sig. Därvid 
lossnade den första yxan och jag kunde sätta i 
en bredare träkil. Sedan var det bara att växla 
mellan yxa och kil tills hela stammen var spräckt.

Det var förvånansvärt enkelt. Grenfria stam-
mar spricker lätt isär. Och särskilt om träet är 
genomfruset. Vid ett tillfälle när äldste sonen var 
med och provade hantverket sa han spontant: 
”Det här arbetet är ju så roligt så man borde 
betala för att få göra det”.

Lite tjurigare kan det vara om det finns 
grenar i stammen. Jag har försökt rädda sådana 
stolpar genom att ”gå förbi” grenstället med 
motor sågen. Ibland lyckas det. Ibland blir det 
ved.Sedan de första stolparna förfärdigats har 
jag mera målinriktat valt ut ekar ämnade att 
bli stolpar. Uppe i skogsbrynet här hos mig står 
en liten samling med lämpliga träd. Tämligen 
raka och grenfria en bra bit upp på stammarna.

Torkning
Vid det här laget har jag kluvit ett hundratal 
stolpar som ligger på tork. Under arbetet med 
den här artikeln har jag sökt svar på mina egna 
obesvarade frågor. Att torkningen är avgörande 
för stolparnas livslängd hade jag redan kän-
nedom om. Men hur länge skall de torka? Och 
vad som händer i torkprocessen som gör att 
stolparna blir motståndskraftiga mot röta?

Första svaret jag fick sa att ”det erfaren-
hetsmässigt framgår att torkade stolpar håller 
längre”. En helt vanlig gammal ärvd kunskap 
således. Och ju längre torktid desto bättre be-
ständighet. En uppgift jag fått är att kluvna 
stolpar skall torka minst två somrar. En annan 
säger fyra år. Så någonstans däremellan bör vara 
tillräckligt. Det slutliga receptet för torkning 
blir således: Det ”lönar sig” att vänta.

Cellerna hårdnar
Vad är det då som händer med ekveden vid tork-
ning som gör den motståndskraftig? Förenklat 
vill jag säga att det är en serie fysiska och kemis-
ka reaktioner som förändrar träets egenskaper:

När veden torkar krymper och hårdnar dess 
celler. Vatten som innehåller lösta näringsäm-
nen (sockerarter) vandrar utåt i virket. I och 
med att näring som skulle utgöra ”föda” för 
nedbrytare försvinner, uppstår en miljö som 
blir ”ointressant” för svampar och bakterier. 
När cellerna är tömda på vatten kommer träet 
efterhand att mogna. Samtidigt, när fukten i 
cellerna försvinner lämnas plats för syre. Med 
syret kommer hartsämnen och oljor i kärn-
veden att oxidera och hårdna. Tilläggas kan 
att kärnveden, redan från början, innehåller 
väsentligt mindre vätska och mer hartsämnen 
än den ytliga splintveden. Att kärnan hårdnar är 
en process som tar lång tid. Härav kommer alltså 
kravet på lång torktid för att uppnå bästa håll-
barhet. Torkningen skall ske långsamt. Låt dina 
”evighetsstolpar” torka länge. Helst i skugga och 
under någon form av tak.

Sågat eller kluvet?
I ett resonemang om skillnaden på kluvna och 
sågade stolpars egenskaper har framkommit 
att kluvna stolpar har bättre motståndskraft 
mot nedbrytande angrepp. Vid klyvning späcks 
stammen, längs fibrerna, efter sin naturliga växt. 
Vid sågning av stock till stolpar kommer mäng-
der av fibrer att kapas helt utan känsla för trä-
fibrernas egna riktningar. Detta gör att fibrerna 
i större grad lämnas öppna för fukt och angrepp 
av olika slag. Särsklit känsligt är detta i mark-
nivån där syre och fukt ständigt vandrar. För 
att inte skada fler fibrer än nödvändigt bör man 

också undvika att svarva spetsarna. Bättre att 
spetsa med yxa och inte överdriva spetsningen. 
Låt spettet istället göra rejäla hål så att stolpen 
ändå går ned. Jag har också erfarit att kluvna, 
lite trubbiga ekstolpar står betydligt stadigare 
än spjutspetsade rundstolpar.

Varför ekstolpar?
Vad är det då som talar för att välja ekstolpar 
framför tryckimpregnerade? För min person-
liga del är det i första hand av traditionella och 
kulturella skäl. För att återge hur landskapet 
kan ha sett ut. Förr var ekstolparna vanliga 
och skapade en inramning som upplevdes som 
arbetad. Ja, smått besjälad. Och om materialet 
finns på gården eller i dess närhet känns det 
också naturligt att välja ek.

En lika viktig anledning att välja ekstolpen 
är den brist på död ved som råder i landskapet. 
I synnerhet här i mina ”välstädade” slåtterängar. 
Med ekstolparna följer goda möjligheter för 
mossor, lavar, insekter och andra organismer 
att finna ”naturliga” livsmiljöer och gömställen.

Ekstolpens estetik
Till ekstolparnas fördel talar också den este-
tiska aspekten. Ibland har jag fantiserat om 
trådstängslet som ett notsystem. Trådarna är 
notlinjer och stolparna noter. När stängslet med 
de runda tryckimpregnerade stolparna står i 
landskapet sänder de ut en entonig larmsignal. 
Ett störande skrik som löper utmed åkerkanter 
och beteshagar. När jag betraktar ekstolparna 
framstår de i jämförelse mer som ett tema med 
variationer. Med en mångfald av former. Olika 
långa. Olika tjocka. Krokiga. Raka. Ekstolparna 
har också förmågan att gömma sig i landskapet. 
Kamouflerade av sina moss- och lavdekorerade 
mantlar. Oftast är det bara avståndet mellan 
stolparna – taktstrecken som utgör rytmen 
– som avslöjar dem där de står. Och så tråden 
förstås …

Grovlek
Hur grova stolparna skall vara är ju främst en 
hållbarhetsaspekt. Jag har sett stolpar i naturen 
som är 1 5–20 cm grova. Övergrova. Som pålar. 
Själv har jag gått på känsla när jag kluvit. Det 
är lätt att man tycker stolparna blir tunga och 
klumpiga när man lyfter i dom. Det man har att 
ge akt på är främst mängden kärnved. Det är ju 
den som är själva stolpen. Vitveden/ytveden/
splint veden kommer ju att mjukas upp och sakta 
försvinna. På gamla stolpar i skogen som står 
kvar varierar grovleken ganska mycket. Från 
6–7 cm kärnved upp till cirka 1 0 cm.

Lycka till med att sätta avtryck i en annan tid!
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