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Olika intressen…
I mitten av 1990 kom jag för fösta gången i kontakt med lerjord som byggmaterial. Det var när jag genomgick
min utbildning till arkitekt. Under sommaruppehållet hade ett studieförbund anordnat en kortare kurs om just
lerjordsbyggeri. Eftersom jag intresserade mig för äldre byggtekniker tänkte jag att det kunde vara roligt att lära
mig mer. Och det var det! Efter arkitektexamen skrev jag in mig som doktorand på KTH vilket år 2002 resulterade i min licentiatavhandling ”Gjort av jord – lerjord som byggmaterial i Sverige och länder med likartat klimat”. Tanken var att avhandlingen skulle bearbetas till en bok. Men då jag – trots idoga försök – inte kunnat
finansiera ett sådant projekt och de förlag jag varit i kontakt med inte ställt sig bakom idén, har boken förblivit
oskriven. Desto roligare då att Lerbyggeföreningen i detta nyhetsbrev kan presentera Olle Hagmans nyutgivna
bok Väggar av ved – en bok om kubbhusets historia och möjligheter. Boken är både bakåt- och framåtblickande
vilket kanske pekar på vilka olika intressen som finns inom Lerbyggeföreningen, nämligen allmänt intresse,
ekologiskt byggande och / eller byggnadsvård. Vilket är ditt?
Eva-Rut Lindberg, ordförande
Järkvissle, januari 2014
Årsmöte i april
Lerbyggeföreningen är nu i full färd med att planera
för aktiviteterna kring det kommande årsmötet som
äger rum söndagen den 27 april. Vi kommer att
vara vid Lärjeåns café & trädgårdar i Angered utanför Göteborg. I Föreningen Världsbyn finns långt
gångna planer på att uppföra ett kunskapscenter i
Angered om och för kameler såväl i teori som i
praktik och man planerar att en del av byggnaderna
ska uppföras i lera. Möteshelgen börjar redan på
fredagskvällen och under lördagen kommer det att
vara aktiviteter med både föredrag och praktiska
verksamheter. Notera detta i din kalender redan nu,
program för årsmötet kommer med inbjudan till
årsmötet. Antalet deltagare till aktiviteterna är begränsat, så anmäl redan nu till Ulla Garpenfeldt
ulla.garpenfeldt@spray.se 076-090 76 85 eller Geza
Nagy geza@interkultura.net 076-945 93 37 om du
tänker delta så att vi och våra medarrangörer kan
planera för en bra helg. Arbetsgruppen vill dock ha
förhandsanmälan senast 20 februari.

Bokrecension
Olle Hagman: Väggar av ved. En bok om kubbhusens historia och möjligheter.
ISBN 978-91-87171-08-6
Format 13,5 x 21 cm, 120 sidor, rikt illustrerad.
150 kr på A-Script Förlag http://ascriptforlag.se/

Det saknas mycket litteratur på svenska kring lerjord som byggmaterial och det är spännande så
snart det dyker upp en. Byggnadsmetoderna är
många. I boken Väggar av ved med undertiteln En
bok om kubbhusets historia och möjligheter tar Olle
Hagman det lovvärda initiativet att försöka väcka
nytt liv i kubbteknikens slumrande närvaro bland de
mer allmänt förekommande byggnadssätten i Sverige.
Vi får en summarisk inblick i historien bakom och
kan än en gång konstatera att när det gäller fakta
bakom när de första kubbhusen uppfördes i vårt
land, är det enda säkra att vi ingenting vet.
Olle Hagman går framför allt in på de praktiska
metoderna och exemplifierar det med hans eget
uppförande av ett kubbhus - hans skrivarstuga.

Har du något du vill motionera om kan du maila till
Eva-Rut Lindberg, evarut@kth.se, eller skicka brev
till Järkvissle 204, 860 41 Liden. Motioner kan
skickas under hela året, men senaste två veckor före
årsmötet.

Dessa avsnitt fungerar, jag blir inspirerad att prova
på metoden och resultatet skulle förmodligen bli ett
kubbhus - och det var väl det som är meningen.
Men boken skulle tjäna på att ha en utförlig notapparat, vilket underlättar för intresserade att själva
gå vidare. Nu saknas den helt, vilket är synd då
författaren uppenbarligen är påläst. Referenser är
motiverat när det gäller populärvetenskapliga böck-

Länkar: Lärjeåns café & trädgårdar
http://vagenut.coop/arbetstraning/larjeanskafetradgardar, Föreningen Världsbyn
http://varldsbyn.wordpress.com/ Angereds Kamelcenter http://www.angeredskamelcenter.se/.
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er och det bidrar till att boken inte känns riktigt
färdig. Innehållsförtecknig och litteraturlista är
däremot lovärt utförliga! Men ambitionen finns
och jag ser med förhoppning fram mot flera handböcker från Olle Hagman.
Anders Högström

färd utmed norra sidan av älven – en flock steglitsor
syntes på väg söderut.
Bo Bergstrand
Vinnande koncept
Den 2-4 oktober anordnade Hantverkslaboratoriet,
Västarvet, Svenska byggnadsvårdsföreningen och
Riksantikvarieämbetet ett byggnadsvårdskonvent i
Mariestad med syfte att skapa en mötesplats för
folk i den del av byggbranschen som arbetar med
eller har kontakt med byggnadsvård. Närmare 400
personer deltog och bland dessa återfanns antikvarier, hantverkare, forskare, arkitekter, och olika
föreningar. Lerbyggeföreningen representerades i
materialstudion av Ulf Henningsson som ställde ut
en del material och höll ett kort föredrag om lerjordsbyggeri. Konventet hade ett rikt programutbud
med parallella fördrag om bland annat energi, hantverksforskning och restaureringsprojekt.

Iakttagelser från en resa i norr
Hans och Inger Noléns bygge i Bjärtrå
Det här lär vara ett av Sveriges nordligaste manifestationer av lerbygge. Jag träffade Johannes Riesterer en dag i september då han var i full gång med
putsning av innerväggarna på det nya gårdsbygget.
Vi hade just passerat Ångermanälven och på den
norra sidan öppnade sig landskapet och tycktes
bada i solljus. Mycket vackert var det att komma dit
och njuta av stillheten och dessutom lärorikt med
tanke på att byggteknikerna utvecklas. Till exempel
är bruket av hampafiber i putsen något som undertecknad inte sett förut. Tvångsblandaren var igång
och där på gårdsplanen gjorde jag en liten intervju
med Johannes.

Ulf Henningsson
t h representerade Lerbyggeföreningen. Här
tillsammans
med Anders
Högström.

Lerputsning av
innerväggar vid
Allsta gård.

På lördagskvällen höll Svenska byggnadsvårdsföreningen 100 % MINGEL med lättare mat och dryck.
I samband med detta delades utdelades utmärkelsen
Årets byggnadsvårdare ut med vinnare i tre olika
kategorier; försvara, vårda och utveckla. Inom
kategorin utveckla tilldelades Flemming Norrgren
utmärkelsen för stampjordshusen som byggts i
Steninge kyrkby. Motiveringen löd enligt följande:

Han berättar att det är bra med en allsidig storleksfördelning av fibrer för att kunna motverka sprickbildning, och där kommer hampan in i bilden. Vidare är leran på Allsta gård ”envis och stark”, men när
den ger sig (i tvångsblandaren förmodar jag) uppvisar den full styrka… Leran är fantastisk att jobba
med konstaterade Johannes Till sin hjälp hade han
ett gäng lärare från Knobelsdorff Schule i BerlinSpandau. De var högt uppflugna på byggnadsställningar inne i byggnaden och höll på med det sista
lagret av puts. Den här putsen måste fästa bra på
insidan av huset vars övriga konstruktion är av trä.
Hans Nolén var också på plats och berättade att han
endast använt sig av tappar och dymlingar, inte
spik, efter inspiration från äldre uthus i trakten.
Andra material är gips, kakel och cellulosa som
isolering i väggarna. Den stora byggnaden är i 2 ½
plan och innefattar även plats för förädling av gårdens grönsaker, samt kallförråd. Det planeras även
för bageri och Bed and Breakfast. En annan sevärdhet på gården är de Lamadjur som går och betar,
och som antagligen också gynnas av den feta leran… vi lämnade Allsta gård för att fortsätta vår

Årets Byggnadsvårdare i kategorin Utveckla är
Flemming Norrgren, född och uppvuxen i Steninge,
strax norr om Halmstad. På Steningeåsen, närmare
bestämt i Steninge kyrkby, har tredje generationens
jordhus projekterats och byggts med den för trakten
välkända och uråldriga jordhustekniken. Flemming
är initiativtagare och byggherre till de senast
byggda jordhusen, uppförda för ett par år sedan.
Jordhustekniken har skapat, i ordets verkliga mening, hållbara och sunda boenden i vacker inramning, genom produktionsanpassad byggprocess.
Den använda jordhustekniken utgörs av en kombination av traktens urgamla traditioner och jordmaterial från platsen. Lokala byggmästare och hantverkare har anlitats med målet att kostnaden för
jordhusen, inte skulle överstiga en modern typhusvilla.
Eva-Rut Lindberg
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Lerbyggeföreningen gratulerar Flemming till denna
fina utmärkelse och i artikeln nedan kan du läsa om
arkitekten Hakon Ahlberg som ritade stampjordhusen som uppfördes i mitten av förra århundradet.
Eva-Rut Lindberg

Intressant är att följa arkitektens resonemang om
vad arkitektens roll i samhället kan vara. Ahlberg
var en humanist som bekymrade sig över teknikens
intåg och herravälde över människorna. Därför var
hans estetiska begrepp intimt sammankopplade med
platsens förutsättningar. Ekonomi och estetik behövde inte stå i motsats till varann bara om arkitekten lyckades gestalta de anspråk som ställs på en
byggnad – det inre skulle motsvaras av det yttre.
Funktionalism alltså, med jord i väggarna!

Hakon Ahlberg och jordhusen
i Harplinge
Byggandet med lera och jord kan indelas i olika
perioder av uppgång och därpå följande recession.

Uppgifterna i artikeln grundar sig på boken Hakon
Ahlberg – arkitekt och humanist. Byggforskningsrådet.
Bo Bergstrand

Vi har tidigare behandlat perioden kring 1800, då
man inom lantbruk och industri sökte och prövade
ut olika innovationer som kunde gynna rationaliseringen. Impulserna när det gällde lerbygge kom från
kontinenten och förmedlades ofta av rika godsägare. Detta var upplysningens och ingenjörskonstens
tidevarv.

Rapport från Gullsjövägen i Järbo
- där byggs det mycket med lera!
Här i Södra Norrland, närmare bestämt i Gästrikland finns det på många håll bra lera i marken. Det
hoppades vi på, min make och jag när vi våren
2010 flyttade till denna lilla gård. Och till vår stora
förtjusning var det så. Redan sommaren 2010 när vi
inte ens hade bott här tre månader genomförde vi
vår första kurs i lerjordsbyggeri här. Sedan dess har
vi erbjudit många kurser med inhyrda lärare. Då har
det ofta varit föredrag, bildvisning och viss teori
varvat med praktik. Vi har också erbjudit många
workshops där vi huvudsakligen jobbat praktiskt.
Det har varit enormt roligt att uppleva att vi har
kunnat inspirera så många människor, både svenskar och människor från andra länder.

En bidragande orsak var naturligtvis bristen på
virke för husbyggnad, och en sådan situation uppstodigen, ett och ett halvt sekel senare, då kostnaden
för byggnadsmaterial sköt i höjden. Detta är intressant eftersom det var just då under krigsåren på
1940-talet, som Sverige fick sina första arkitektritade jordhus.
De kom till på beställning av Georg och Folke
Norrgren vars pappa, skolläraren L.P. Norrgren
redan 1923 låtit uppföra ett jordhus i Harplinge.
Ritningarna utfördes av Erik Ekeberg och Helge
Thiis som var anställda vid Hakon Ahlbergs arkitektkontor i Stockholm. Byggnaderna, två stora
villor, finns beskrivna i ett nummer från 1946 av
tidningen Byggmästaren. Artikeln är skriven av
Hakon Ahlberg, och tekniken är stampade massiva
väggar med matjord, utan tillsats av lera. Murarna
som är 45 cm tjocka, försågs med en vanlig kalkputs som i fasaden går ner i marken. Ahlberg beskriver lyriskt hur billigt och rationellt byggandet
kunde fortgå. Det gick ”galant”! Ahlberg måste ha
känt familjen Norrgren eftersom han själv var född
i Harplinge.

På vår gård har vi somrarna - 12 och -13 haft förmånen att ta emot volontärer via WWOOF (World
Wide Opportunities on Organic Farms) sommartid.
Unga människor har kommit från så gott som alla
Europeiska länder, några har kommit från Baltikum, andra ändå från Mexico, Hong Kong och Kina
för att lära sig bygga med lera. Tack vare detta har
vi kunnat verkställa mycket i god och glad arbetsgemenskap med intresserade människor.
Vi har hitintills hunnit lerklina gårdens befintliga
hus på flera ställen, trossbottnar innerväggar och
med mycket möda och stort besvär även ett innertak. Vi har också uppfört fyra nya byggnader i
några olika lerbyggetekniker bland annat ett fähus
med grov, ”oförädlad” insida, det andra är ett litet
kapell där vi lägger stor vikt vid slutresultatet,
byggnader som ger helt olika intryck vad gäller
slutresultat. I nästan i alla väggar skapar vi ”sanningsfönster”.

Ahlberg representerade en kärv och enkel arkitektur
med drag av både funktionalism och svensk tradition. Stilmässigt passade han bra i efterkrigstiden då
många villor uppfördes för arbetarfamiljer, parallellt med nya hyreshusområden i städernas utkanter.
Byggnadsstadgan från 1946 innehöll detaljerade
bestämmelser om byggnaders värmeisolering. Kanske var villorna ett utslag av denna vilja till ekonomisk sparsamhet, ett välkommet experiment för
arkitekter utan tidigare erfarenhet av jordhus. I
jämförelse med dagens ler- och jordhus ter de sig i
alla fall som mycket traditionella och strama i
formgivningen och blir snart föremål för en artikel
av Eva Rut Lindberg i tidningen Byggnadskultur.

I tillägg till kurser och workshops har vi genomfört
hundratals guidade turer för intresserade där vi
berättar och visar exempel på olika lerbyggetekniker. Vi är förtjusta i återbruk och använder inte bara
engångsflaskor utan glasburkar och mycket annat i
våra byggen. Åååh, vad vi gillar lerbygge och andra
resurssnåla och miljövänliga byggtekniker! Själv-

Ahlberg är känd som grundaren av SAR samt för
sina slottsrestaureringar.
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Till Majas minne
I Lerbyggeföreningen vill vi uppmärksamma Maja
Malmgrens gärningar inom lerjordsbyggeriet och
önskar att ni som har träffat henne i olika sammanhang, i kurser och workshops, kan skicka bilder och
texter som vi kan sammanställa till en häfte / bok
eller kanske ett you-tube avsnitt. Skicka material till
Fred
Anderson,
helst
elektronisk
till
fred.ove.andersson@gmail.com, eller med snailmail till Banérsgatan 6B, 415 03 Göteborg.

klart armerar vi med många material, olika för olika
ändamål, ett som vi använder flitigt är vår egen
fårull!

Hemsidan
I dagarna kommer Lerbyggeföreningens nya hemsida att sjösättas. Från den enkät som vi skickade
till gamla och nya medlemmar framkom önskemål
om förbättringar beträffande såväl innehåll som
uppdateringar. I nuläget är hemsidan under uppbyggnad och därför inte komplett, men vi har prioriterat kalendariet för kommande aktiviteter. Gå
gärna in och titta på hemsidan lerbyggeforeningen.se och ge oss synpunkter.

Återbruk i lerbruk på Marjos gård i Gästrikland.

De två senaste åren har vi haft förmånen att ha ett
samarbete med fyra ekobyggföretag på andra sidan
Baltiska viken. Det har varit mycket berikande,
men ack så mycket pappersarbete det är då man
kommer i åtnjutande av visst bidrag med EU-medel
... Nu är det samarbetsprojektet i alla fall avslutat.
Delar av resultatet och erfarenheterna finns att läsa
på http://esb.wspoint.com/se/

Valår
I år är det valår men i Lerbyggeföreningen har vi
valår varje år. Här väljs ordinarie ledamöter och
suppleanter till föreningens styrelse för två år i
taget. Nedan ser du vilka som arbetar i föreningen.
Det framgår också vilkas mandat som går ut. Om
du har förslag på nya ledamöter eller själv vill
medverka i styrelsearbetet, och därmed påverka
föreningens utveckling, kan du kontakta valberedningen, Ulf Henningsson eller Michael Bergman.
E-postadresser har du längst ner på sidan.

Just nu är maken och jag mest i ”vintervila” ungefär
som björnen i sitt ide på bergssluttningen på andra
sidan vår lilla dal... men snart sätter vi igång och
planerar årets kommande aktiviteter.
Marjo Marthin

Lerbyggeföreningens styrelse
Styrelsepost
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Period
2013-2014
2013
2013
2013-2014
2013
2013
2013-2014
2013-2014

Eva-Rut Lindberg
Vakant
Bo Bergstrand
Fred Andersson
Christina Flood
Ulla Garpenfeldt
Magnus Kronnäs
Marjo Marthin

Styrelsepost
Suppleanter

Revisor
Rev suppleant
Valberedning

Period
2013-2014
2013
2013-2014
2013-2014
2013
2013
2013
2013

Nils-Eric Anderson
Jan Hedberg
Anders Berg
Dimitri Zabolotski
Jenny Andersson
Hans Bulthuis
Ulf Henningsson
Michael Bergman

Lerbyggeföreningens kontaktpersoner
Fred Andersson, Banérsgatan 6B, 415 03 Göteborg, 0706-26 21 28, fred.ove.andersson@gmail.com
Ulf Henningsson, Rosenvingegatan 1, 431 63 Mölndal, 031-27 60 70, 073-657 90 19,
ulf-lennart@rocketmail.com
Michael Bergman, Storgatan 28 A, 753 31 Uppsala, 018-13 23 09, 073-624 56 16,
bergmanmichael@hotmail.com
Johannes Riesterer, Näsdalsplatån 29, 134 69 Ingarö, 070-269 90 08, svenskajordhus@telia.com
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