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VEDFOLK
Hamar: Skulpturen i hagen

Hver vår bygges en vakker skulptur utenfor et trivelig, hvitmalt trehus i 
Hamar sentrum. Hver høst rives skulpturen – eller den raser av seg selv. 
Forgjengelighet er nemlig en viktig bestanddel i Ruben Knutsens årlige 
installasjon i hagen.

Ruben er billedkunstner og skulptør. Han er opprinnelig fra Arendal, 
men fikk vedfølelsen da han flyttet til innlandet. Han hadde lyst til å gjøre 
noe ekstra ut av stablingen, og bryner seg hvert år på å lage en klassisk, 
formfullendt rundstabel.

Slike stabler var tidligere et alminnelig syn i Norge, men kunsten å lage 
dem er nå omtrent glemt. Ruben fikk inspirasjon etter å ha sett en på det 
svenske folkemuseet Skansen for ti år siden. Hvert år siden har han søkt å 
forbedre håndlaget sitt med denne stablingsformen.

«Noe av det første jeg erkjente, er at stabelen må ha ganske stor diameter. 
Det er nødvendig for at den skal bli stabil. For liten ring gjør at kubbene 
spriker ytterst, og da faller neste lag ned i glipene. Jeg har pleid å lage ringen 
cirka 2,2 meter på tvers, men det er helt greit med enda større diameter.»

Som underlag bruker han korte planker. De første tre-fire omfarene er han 
nøye med å «mure» så stødig som mulig. Til dette fundamentet duger bare de 
aller rakeste og jevnest kløyvde kubbene.

Rundstabelens prinsipp er at hulrommet i midten skal fylles med 
kubber som er ujevne, krokete eller korte. Disse legges løst, men godt inntil 
«ringmuren» så de støtter mot ras innover. Hvis mesteparten av veden er 
jevnlang og rak, går det fint å stable med to ringer, men Ruben forteller at 
rundstabling går vesentlig lettere med lang ved.

«30 centimeters ved blir fort ustabil. 40 centimeter er mye lettere å bygge 
med,» sier han.

Foruten at stabelen bør være helt sirkulær, er det også viktig å stadig sjekke 
at den blir sylindrisk. Underveis kontrollerer Ruben stabelen fra flere vinkler, 
banker kubber på plass og tester stabiliteten. Det skal gå an å rugge svakt på 
veden, men ikke for mye, og alt må svaie tilbake på plass. Den må absolutt ikke 

Ruben trives med utsikten til stabelen i hagen. Stabelen raste forøvrig sammen dagen etter 
at bildet ble tatt, men veden var da tørr og kunne fraktes inn til vedskålen.


