
!""

HEL VED STABELEN

!"!

Rundstabel
Også kalt «bikubestabel». En fremragende – og delvis glemt stableform. Mye 
brukt i Norge tidligere. Ganske vanskelig å få til, og hvis den først raser, raser 
alt. Men en vellykket rundstabel har betydelige fordeler. Den utnytter plassen 
ekstremt godt, den gir rom for krokete ved, og riktig lagt vil regnvann renne 
ned yttersidene slik at den kan stå uten overdekning.

Hovedprinsippet er å legge veden i en stor ring. Tar man sjansen på å bygge 
en rundstabel med virkelig stor diameter, legges i tillegg en eller to innvendige 
ringer med ved. Kubber som er korte, krokete eller på annen måte uegnet til 
stabling legges i midten. Stabelen bygges vannrett til den er omlag en meter 
høy. Deretter rykkes kubbene litt innover for hvert omfar, mens du stadig fyller 
hulrommet i midten slik at alt ligger stødig. Oppå legges et tak av flate ved-
kubber. På dette laget bør barken vende opp, slik at regnvann ikke renner inn.

Noen slår en staur i midten og setter et hakk ved toppen av stabelen.  
Slik kan de følge med på hvor mye veden krymper – og dermed tørker.  
Andre setter inn et ovnsrør i midten og trekker det ut etterpå for å gi  
bedre sirkulasjon. Rundstabling er beskrevet i detalj i slutten av dette 
kapittelet.

Favnlegging
Et godt valg på alle måter: Estetisk, men lett å få til. Tradisjonsrikt, naturlig 
nok fordi metoden gir fremragende tørk. Lettest å få til med lang ved – gjerne 
40 eller 60 centimeter – som ligger på rajer. Det er smart å starte stabelen med 
et tårn av krysslagt ved, slik at den har et stabilt startpunkt. Alternativt kan 
stolper slås ned i bakken.

Best tørk fås hvis stabelen legges øst-vest; dermed vil sønnavinden blåse 

Rundstabling trinn for trinn: Først sikres et vannrett og sirkulært fundament, deretter mures 
stabelen påpasselig slik at den blir helt sylindrisk, og kubbene i midten legges så de gir god 
støtte og hindrer sig innover. Fra cirka en meters høyde legges kubbene innover, og avsluttes 
gjerne med et tak av smale vedskier med barken opp. Stablet av Ruben Knutsen, Hamar. 

Ved i 60 centimeters lengde, også kalt favnved. Etter tørk kappes kubbene en gang til, og 
flyttes til vedskjul. Stablet av Liv Kristin Brenden, Brumunddal. 


