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Du är kallad!
Snart börjar byggsäsongen, åtminstone i de södra delarna av vårt avlånga land. För lerjordsbyggeri sägs det att
man ska börja bygga när svalorna anländer och att arbetet med lerväggar ska avslutas när de flyttar söderut igen,
så det kanske dröjer ett tag även i Skåne innan utomhusarbetena kan sätta igång. Helgen den 25 – 27 april ska vi
i alla fall kunna pröva på några olika byggtekniker i de olika workshops som anordnas i Angered i samband med
Lerbyggeföreningens årsmöte som du nu är kallad till. Du kommer väl! Det är kort om tid för anmälan, senast 5
april vill vi ha ditt besked så att arrangörerna kan planera för en bra helg. Programmet för helgen finnst längst
bak i bladet. Har du något du vill motionera om kan du maila till ordforande@lerbyggeforeningen.se eller skicka
brev till Eva-Rut Lindberg, Järkvissle 204, 860 41 Liden. Senaste två veckor före årsmötet måste vi ha din motion.
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. Deras e-postadresser hitar
du på vår nya hemsida som vi sjösatte i slutet av januari, detta trots att en hel del arbete återstår. En anledning är
att vi vill visa på de aktiviteter som råder runt om i landet, och Europa, när det gäller verksamheter inom lerjordsbyggandet. Och hemsidan har fått många träffar, under de två första månaderna har den besökts av 600
olika personer, varav drygt hälften har sökt upp sidan igen. Detta torde tyda på ett växande intresse för lerjordens
alla möjligheter att använda i byggproduktionen.
I det här numret presenterar vi vårens och försommarens svenska kursutbud. Eftersom det fortfarande är lite
tidigt på året räknar vi med att det kommer fler kurser framöver som vi lägger in i kalendariet på hemsidan. Nästa medlemsutskick kommer först under senhösten. Skicka oss gärna texter som vi kan publicera från kurser eller
resor som handlar om byggande med fokus på lera! Du kan också läsa Jenny Anderssons artikel om ett pilotprojekt om lerputs. Vår redaktör har lite funderingar om det stora projekt i mackeleringsteknik som engelsmannen
Kevin McCabe håller på att genomföra. Slutligen kan du också läsa ett lite äldre reportage från en resa i Sydamerika som gjordes för några år sedan av Hans Nolén och Björn Strömberg.
Eva-Rut Lindberg, ordförande
mars 2014

Vi söker referensobjekt till vår hemsida!
För att kunna visa intresserade hur man kan bygga
med olika lertekniker söker vi referensobjekt!

Är du intresserad att delta behövs följande:
•
•

Då föreningen inte har resurser att ha fast utställningsverksamhet är det mycket viktigt att visa upp de
projekt som finns ute hos våra medlemmar. Det kan
gälla redan uppförda byggnader eller detaljer men
också olika stadier av planering, grundläggning och
byggande samt inte minst restaureringar.

•
•
•

Uppgifter om var referensobjektet finns
En kontaktperson man kan vända sig till och som är lätt
att få tag på
En e-postadress
Övriga kontaktuppgifter
Eventuellt vilka perioder det är möjligt att besöka er

Är du intresserad, använd då vår e-post
info@lerbyggeforeningen.se och berätta lite om er och
skicka några bilder, så tar vi kontakt!
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Idealist som bygger stort!
Vi har tittat på: en dokumentär i serien ”Grand
designs” på brittiska Channel 4.

ved och timmer, till en omfattning vi har svårt att
förstå idag, i vårt numera skogrika land. I stället
började Macklean bygga jordhus med hjälp av nya
kunskaper från Pommern. Snart spred sig sättet att
bygga under benämningen ”mackelerade” hus; en
av allmogen skapad ordlek.

På lerbyggeföreningens hemsida syns en del av en
lervägg. Den råkar vara hos Kevin McCabe och
handen tillhör, för övrigt, vår nuvarande ordförande. I England är traditionen att bygga med lera
mycket mer förankrad än här men arrangemanget
kan ändå symbolisera hur nära vi står varandra.

Men tillbaka till England! Att Kevin McCabe är
idealist och tror på materialet framgår med all tydlighet i filmen, men jag frågar mig hur han tänker.
Inte bara för att han tar ett banklån utan säkerhet
och riskerar familjens framtid; varför bygger han så
stort på en gång när det kanske hade gått lika bra i
etapper? Men det kanske är så det ska gå till, byggandet som ett äventyr, som ett uttryck för en ide
som med sin blotta tyngd övertygar omvärlden om
att det är så här det kan och måste göras. För vad
har vi emot oss? En byggindustri som knappast, än
så länge, är intresserad av nygamla byggmetoder
och är lika svår att stoppa som en tankbåt i medvind.

Huset Kevin McCabe bygger är uppfört med cobteknik, som på svenska kallas mackelering efter
friherren Rutger Macklean (1742 – 1816), som
egentligen kanske är mer känd för sina revolutionerande metoder inom jordbruket på sin gård Svaneholm i Skurup, där han såg behovet av effektiviseringar bland annat genom att skifta jorden så att det
uppstod mer sammanhängande åkermark. En föregångare till de senare kommande olika skiftena
som, med några undantag, kommit att genomföras i
Sverige. För att bättre säkerställa cirkulationsväxling i odlingen och andra fördelar med omstruktureringen tvingade han allmogen bort från sina medeltida byar till den omfördelade jordbruksmarken. På
detta sätt ökade avkastningen markant.

Kanske den slutsats vi skall dra är att för att marknadsföra jordnära, alternativa och hållbara material
behövs ett visst mått av megalomani?

Metoden var dock resurskrävande att genomföra.
Snart var det kapital som fanns i Svaneholms skog
förbrukat och Rutger var tvungen att se sig om efter
andra byggmaterial. I dag hade man kanske helt
enkelt transporterat virke till Svaneholm för att
uppföra de nödvändiga gårdarna men århundraden
av träkolskrävande järnbruk hade skapat brist på

På Kevin McCabes hemsida kan du läsa om projektet och se bilder från produktionen.
http://www.buildsomethingbeautiful.co.uk/
Anders Högström, redaktör

På spaning efter ekologiska hus i Sydamerika
I slutet av januari åkte jag och en kompis till Bolivia på studiebesök. Syftet med resan var att dels
försöka hitta samarbetspartners till en eventuell
kurs i ”Ekologisk hållbar byggnadsteknik” på Hola
Folkhögskola. Dels att studera hållbara hus i Sydamerika som har en mångtusenårig tradition av
lerhus. Vi landade på La Paz flygplats som ligger
på den Andinska högplatån, 4 000 m över havet,
och den tunna kalla luften är slående. Det är svårt
att andas och man flåsar för minsta ansträngning.
Runt flygplatsen har El Alto, förstaden till La Paz,
vuxit upp. I början av 60-talet bodde här ca 20 000
invånare och idag har staden 900 000. Migrationen
som tog fart på 80-talet när de statliga gruvorna
stängdes, är ett jätteproblem. Det finns helt enkelt
inte rinnande vatten och avlopp till alla. Husen i
staden är byggda av tunnväggiga brända tegelstenar
som innehåller mycket luft. Stenarna värms upp på
dagen i den heta solen och magasinerar så värmen
till natten.

Stadsdel i El Alto med Anderna i bakgrunden.
Efter ett par dagars boende i La Paz för att vänja
oss med höjden och tidsskillnaden bar det av till
Bolivias fjärde stad Cochabamba som ligger vackert i en dalgång, ca 2500 m över havet. Staden har
ett behagligt klimat med ständig sommar och där
ska vi titta på hus. Första mötet blir med Irma Quiroz som är arkitekt och en av grundarna till Bolivias
Arkitekter Utan Gränser. Hon blir vår lokala guide
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till de olika projekten. För att besöka de första husen fick vi åka tillbaka mot La Paz igen. På en
bergskam, på nästan fem tusen meter ligger Japo,
en liten by med ca 100 familjer av ursprungsfolket
Quechua. Deras projekt heter Japo Kàsa och består
av två hus, ett där de tillverkar och säljer traditionellt hantverk. Huset är byggt med delvis modernt
material som bränt lertegel och betong men också
traditionellt som halmtaket. I det andra huset som är
byggt med miljövänliga material som obränt lertegel och halmtak har man rum för uthyrning till
turister (B&B). Tyvärr så har de lagt en cementputs
utanpå leran och då har putsen spruckit rejält och
ramlat av.

Efter besöket får vi följa med projektansvarige
Celestino Poma Sánchez hem till hans hus och
familj. De bor och lever som traditionella jordbrukare uppe i Anderna. Deras hus är byggt av lerblock
med halmtak och jordgolv. Mer ekologiskt än så
kan man inte bo.

Celestino Poma Sánchez gård. De kommer inte att
lämna något ekologiskt fotavtryck efter sig.
Tillbaka i Cochabamba igen åker vi och besöker
Mario och Javier Moscoso (far och son) som båda
är arkitekter med eget kontor. Mario undervisar
också på universitetet i staden. De bygger sina hus i
en teknik som heter ”Ferrocemento” (järncement).
Man gör en grundstomme av armeringsjärn och
mellan järnen sätter man fast hönsnät som går att
forma som man vill ha det. Ovanpå allt sprutar men
sedan betong. Javier visar oss ett strutsägg och
säger att husen de bygger följer samma princip,
äggskalsprincipen, som är mycket stark i förhållande till sin tjocklek. Det tunna skalet gör husen
olämpliga på våra breddgrader men om man gjorde
dubbla skal och sprutade isolering emellan så kanske. Det blir onekligen väldigt läckra och spektakulära hus.

I det här huset tillverkar och säljer byborna det
traditionella hantverket. Huset har en mycket gammal arkitektur.

Vackert välvda tak i en nästan bortglömd teknik
men som har återskapats av en tysk arkitekt.

Mario Moscosos hus, byggt med ”Ferrocemento”
Det sista huset vi besöker i Cochabamba är ett renoveringsprojekt som Mario håller på med. Det är
ett av stadens allra första hus som byggdes för ca
400 år sedan av de spanska erövrarna. Det var en
stor hacienda då men idag finns det bara en spillra
kvar och den ligger nu mitt i staden. De går grundligt tillväga med renoveringen och analyserar puts
och färger för att kunna återställa allt i original-

På det här huset i Japo har putsen börjat att ramla
av. Cement och lera gillar inte varandra. Förmodligen hade en lerputs klarat sig bättre. Här kan man
som turist hyra rum för övernattning.
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skick. Den gamla putsen bestod, förutom av lera, av
bl.a. urin, blod, spillning och hår från häst och ko.
Träräckena runt balkongerna är sammansatta utan
spik. Man har använt tappar och kilar.

Resterna av den spanska Haciendan under renoveringen.

Mario, Javier och Irma framför den antikvariatiska
ruta som sparats för att kunna visa originalteglet
som ligger där.
Text: Hans Nolén, foto: Björn Strömberg
Mario Moscoso berättar om färgproverna till
spanskhuset

Pilotkurs om lerputs genomförd
Projektet som heter Northern Clay Plaster Project
(NCPP) startade hösten 2012 och har nu ca 6 månader kvar. Det handlar i huvudsak om att översätta
och implementera ett utbildningsmaterial om lerputs framtaget av FAL i Tyskland i samarbete med
Frankrike för bortåt 10 år sedan. Det är redan översatt till ett antal europeiska språk och i detta projekt
översätts det till svenska, finska och estniska.
NCPP finansieras till 75 % av EU-medel.

Förutom en kort teorigenomgång - där de fick lära
sig hur lermineralerna uppstår och vad de har för
egenskaper - så gjordes ett antal praktiska tester. De
fick dels känna på ren lera och göra lite handprover
där man kan få en uppfattning om hur fet leran är,
dels blanda putser. Genom att göra små putsprover
där man tillsätter mer och mer sand och/eller mer
och mer fibrer får man känna på olika sammansättningar och se hur de beter sig både när man arbetar
med dem och när de torkar. Avslutningsvis fick de
göra några putser på väggytor med olika underlag.

Den svenska parten i projektet är Hantverkslaboratoriet i Mariestad, knutet till hantverksskolan Dacapo, som sedan några år lyder under Göteborgs universitet. Där är Linda Lindblad samordnare och jag,
Jenny Andersson, gör själva översättningen.

Eftersom detta var en pilotkurs avslutade vi med ett
kort kunskapstest för att se vad de fått med sig
under veckan och en grundlig kursutvärdering för
att få återkoppling på hur de uppfattade materialet
och övningarna. De flesta tyckte att det var både
roligt och intressant att jobba med lera och kan
tänka sig att gå en längre kurs framöver. Många
kunde också tänka sig att arbeta med lera, men inte

Förra veckan, 17-21 mars 2014, hölls en pilotkurs
med skolans förstaårselever där de fick bekanta sig
med delar av materialet och göra några av de prakiska övningar som finns med i lektionsunderlaget.
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på heltid utan i kombination med trä och andra
tekniker. Vi fick bra respons på kursmaterialet som
generellt uppfattades som proffsigt och lättillgängligt även om det var en del i övningsanvisningarna
som var otydligt och kan förbättras.

mer lämna kommentarer vid ett möte på Gotland
före sommaren. Även Nils-Eric Anderson och Anders Göransson i Mariestad kommer läsa texten och
sedan görs en slutlig version som bör vara klar i
september.

Det översatta materialet kommer även läsas av en
referensgrupp bestående av Eva-Rut Lindberg, Ulf
Henningsson, Disa Angbratt och Johannes Riesterer
(alla medlemmar i Lerbyggeföreningen). De kom-

För NCPP och Hantverkslaboratoriet i Mariestad
Jenny Andersson

Vårens och försommarens kursutbud
FÖRELÄSNING OM LERBASERADE
BYGGMATERIAL
När: 10 april 2014, 19:00 – 21:00
Plats: Gysinge Storgatan 31, Östermalm, Stockholm

Guidad tur kl 10-12 gratis, Lunch + prova på eftermiddag 100:Anmälan och info: Marjo Marthin,
info@ekobyggmedlera.se, tel 0290-70770, verksamhetsledare för Föreningen Kulturand som i
samarbete med ABF arrangerar denna dag.
www.ekobyggmedlera.se

Gysinge Byggnadsvård Gysinge, Stockholm, tog
kontakt med Svenska Jordhus, angående en föreläsning om lerklining. Det kan ses som ett tecken
på, att lerbaserade byggmaterial som har varit,
historiskt sett, mycket vanligt i stora delar i Sverige,
nu börjar få sin välförtjänta renässans. Fler och fler
kunder frågar efter lerklining, dels ur ett historiskt
perspektiv och dels ur en önskan om bra inomhusklimat. Byggnadsvård Gysinge är mycket respekterat och erkänt i byggnadsvårdsammanhang och har
länge informerat om och marknadsfört lera som
byggmaterial.

LERKLINING SKANSEN
När: 26 april 2014 – 27 april 2014
Plats: Skånska Gruvan, Skansen
Tid: kl 9-16
Kostnad: 2 800.Bokning görs på Skansen Bokning
tel 08-442 82 70 eller bokning@skansen.se. Skriv
namn på alla deltagare, adress, telefonnummer.
Kursen inleds med en historik samt genomgång av
leran och dess egenskaper. Lerputs på olika underlag interiört liksom exteriört behandlas. Olika putsblandningar tillverkas och deltagarna får pröva på
att applicera på skivor. Ytbehandling, bemålning av
lerputs förevisas samt genomgång av verktyg och
redskap. Vi kommer även slå och mura med lertegelsten. Välkommen på två spännande dagar i ett
möte med ett helt fantastisk byggmaterial.

Föreläsare: Johannes Riesterer
Maila eller ring in din anmälan:
E-post: STOCKHOLM@GYSINGE.COM
Telefon: 08-21 11 08
KURS I HALMHUSBYGGE
När: 11 april 2014 – 13 april 2014
Plats: Bondrum, Österlen
En kurs för dig som vill planera ditt eget hus. Att
bygga med halm och lera har flera fördelar. Halmen
med sina goda isolerande egenskaper: u-värde
0,038 -0,067 W/mK, ersätter isoleringen. En arkitekt och bygglovschef, en expert på halmbalshusbygge och en självbyggare visar vägen från egna
idéer och skisser till bygghandlingar.

Lärare: Johannes Riesterer
Skansen.se, svenskajordhus.se
WORKSHOP BYGGA LERVÄGGAR MED
GLASBURKAR SOM LJUSINSLÄPP SAMT
UTVÄNDIG LERKLINING
När: 2 maj 2014 – 3 maj 2014
Plats: Järbo i Gästrikland

Kostnad: 2800; Rabatt för studenter och pensionärer: 550 sek (1 person); Partnerrabatt: 1100 sek (2
personer)
Kontaktadress: Ecotopia på Österlen, 0417-23034,
info@ecotopia.se, www.ecotopia.se Mer information
och kursanmälan: www.ecotopia.se/sv/kalendarium2014/kurs-halmbalshusbygge-2014/

Vi gillar återbruk och har i flera byggen använd
flaskor och flasbyurkar. Dessa dagar lär vi ut hur
samt lerklining. Man kan delta i endast dessa två
dagar men de kan också vara en del av en folkhögskolekurs som slutar med ugnsbygge.
Kostnad: 500:- inkl. all förtäring samt övernattning
Kontakt: Marjo Marthin, tel 0290-70770,
info@ekobyggmedlera.se, www.ekobyggmedlera.se

LÖRDAG MED LERA
När: 12 april 2014
Plats: Järbo i Gästrikland

KONSTRUKTION OCH BYGGE AV
HALMBALSHUS
När: 2 maj 2014 – 4 maj 2014
Plats: Simmenäs, Alingsås (kurs genom SV och
Slöjd & Byggnadsvård Nääs)

Guidad tur med visning av flera hus uppförda i olika
lerbyggetekniker, grundläggande info om lera som
byggmaterial. Efter lunch tillfälle att prova på. Denna
dag kan upplevas som en enstaka dag, men kan
också vara en del av en folkhögskolekurs som slutar
med ugnsbygge.

Under denna kurs lär du dig hur man kan arbeta
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med sunda och närproducerade ekomaterial som
relativt stora halmbalar för husbygge och även lerputs. Kursen är förlagd till ett pågående bygge av
bostadshus i halm utanför Alingsås.
Blogg: www.halmhuset-korpaberget.blogspot.se

LERPUTSNING (GROVPUTS PÅ
HALMBALSHUS)
När: 16 maj 2014 – 18 maj 2014
Plats: Simmenäs, Alingsås (kurs genom SV och
Slöjd & Byggnadsvård Nääs)

Kostnad: 1 650 kr
Kursledare: Ulf Henningsson, www.ekoulf.se, Maja
Lindstedt, www.byggnadsvardarnaibohuslan.se
Kontakt: Ulrika Lind, 010-441 43 62,
ulrika.a.lindh@vgregion.se

Under kursen kommer du att få prova på ”sluring”,
grundputs/grovputsning på både nätad och onätad
halmyta. Du kommer också att lära dig de ingående
komponenterna i de olika bruken samt hur de blandas. Vi provar ev också lite på inblandning av kalk
och kanske även pigment. Tyngdpunkten ligger på
praktik med teoretiska inslag.
Blogg: www.halmhuset-korpaberget.blogspot.se.

BYGGA RAKETSPIS OCH ELDSTAD AV
PLÅTTUNNOR I UTEKÖK. BÅDA MED LERA
FÖRSTÅS!
När: 9 maj 2014 – 11 maj 2014
Plats: Järbo i Gästrikland

Kostnad: 1 650 kr
Kursledare: Ulf Henningsson, www.ekoulf.se, Maja
Lindstedt, www.byggnadsvardarnaibohuslan.se
Kontakt: Ulrika Lind, 010-441 43 62,
ulrika.a.lindh@vgregion.se
Se även:
http://slojdochbyggnadsvard.se/sv/Vastarvet/Verksa
mheter/Slojd-o-Byggnadsvard/Aktiviteter/

Vi bygger av lera och plåttunnor en köks-ö med
stekhäll och grillplats samt en bakugn i ett utekök.
Denna typ av eldstad är extremt effektiv. Joshua
Roxendal, David Roxendal samt Eva Vimmer som
byggt åtskilliga raketugnar i olika delar av världen
undervisar.

LERKLINING AV HALMBALSHUS
När: 30 maj 2014 – 31 maj 2014
Plats: Västerås (Fröholmen)

Kursen pågår fredag lunch till söndag eftermiddag
Kostnad: 2.400:- inklusive all förtäring och övernattningar, eller paketpris 3.400:- om man också vill
delta i kurs bygga raketugn inomhus 4-6 juli

Under 2 intensiva kursdagar på Fröholmen utanför
Västerås får du möjlighet att lära dig att lerputsa
(grovputsa) halmhusväggar. Praktik och teori kommer att varvas under kursen.

Kontakt: Marjo Marthin, tel: 0290 – 70770
info@ekobyggmedlera.se
www.ekobyggmedlera.se

Kostnad: 1 000 kr
Byggherre: Stefan Backa, www.halmbacken.se, +47
45 23 43 06
ursledare: Ulf Henningsson, www.ekoulf.se
Kursanordnare: SV Västmanland, tel 021-12 80 85
http://www.sv.se/sv/SVs-utbud/

REVETERING AV TIMMERHUS MED LERBRUK
När: 15 maj 2014
Plats: Binklinge, Vrena
Många reveterade timmerhus har traditionellt haft
de första påslagen utförda med tjocka lager lerbruk
innan ytputs med kalkbruk. Lerbruket är mycket
fördelaktigt ur många aspekter, det klarar av stomrörelser genom sin stora plasticitet och har på grund
av sin låga fuktkvot en närmast konserverande
inverkan på timret. Lerbruk är dessutom ett i högsta
grad miljövänligt och resurssnålt material. Under en
kursdag går vi igenom skadeorsaker, blandar lerbruk, lagar skadat timmer med lerbruk, fogar stensockel samt putsar med lerbruk och kalkbruk.

WORKSHOP-STAMPAT JORDHUS
När: 5 juni 2014 – 6 juni 2014
Plats: Bondrum, Österlen
Markus Beskow som själv byggt sitt stampade jordhus i ekobyn i Baskemölla leder denna workshop som innefattar att bygga ett bygglovsbeviljat
mindre återvinningshus för sopor.
Kostnad: 1 700; Rabatt för studenter och pensionärer: 300
Kontaktadress: Ecotopia på Österlen, 0417-23034,
info@ecotopia.se www.ecotopia.se
Mer information och kursanmälan:
www.ecotopia.se/sv/kalendarium-2014/workshopstampat-jordhus-2014/

Lärare: Johannes Riesterer, lerbyggare och Kjell
Taawo, byggnadsantikvarie.
Plats: Binklinge, Vrena
Tid: 9.00-18.00
Kostnad: 800 kr Anmälan: senast 30 april. Se även
http://www.sormlandsmuseum.se/Sormlandsmuseu
m/Aktiviteter/Kurser/
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REKO-FESTIVAL PÅ NÄÄS, KURSER I
EKOBYGGANDE
När: 24 juni 2014 – 26 juni 2014
Plats: Nääs, Lerums kommun
Kurser på dagarna och föredrag samt friare aktiviteter på kvällarna.

Taawo, byggnadsantikvarie.
Plats: Meddelas senare
Tid: 9.00-17.00
Kostnad: 1 600 kr
Anmälan: senast 20 juni. Se även
http://www.sormlandsmuseum.se/Sormlandsmuseu
m/Aktiviteter/Kurser/

Bygga billigt och miljövänligt med lera
Kostnad: 1 650 kr
Kursledare: Ulf Henningsson och Disa Angbratt,
www.ekoulf.se

BYGGA RAKETUGN AV LERA OCH RÖKRÖR
INOMHUS
När: 4 juli 2014 12:00 – 6 juli 2014 12:30
Plats: Järbo i Gästrikland

Halmhusbygge
Kostnad: 1 650 kr
Kursledare: Maja Lindstedt,
www.byggnadsvardarnaibohuslan.se

Vi bygger en supereffektiv eldstad av lera och tunnor med en rökrör i en värmelagrande säng av lera
inomhus i ett lerklinat hus. Joshua Roxendal och
Eva Vimmer som byggt åtskilliga raketugnar i olika
delar av världen undervisar.

Pisé de terre – teknik
Kostnad: 1 450 kr
Kursledare: earthLAB, www.earthlabstudio.com

Kostnad: 2.400:- inklusive all förtäring och övernattningar, eller paketpris 3.400:- om man också deltagit i kurs bygga raketugn utomhus 9-11 maj
Kontakt: Marjo Marthin, info@ekobyggmedlera.se
tel: 0290 - 70770
www.ekobyggmedlera.se

Planeras även: Raketugn
Kursledare: Lars Keller,
www.friland.org/?page_id=1837
Kontaktperson: Ulrika Lind, 010-441 43 62,
ulrika.a.lindh@vgregion.se
http://slojdochbyggnadsvard.se/sv/Vastarvet/Verksa
mheter/Slojd-o-Byggnadsvard/Aktiviteter/

PUTSA OCH MURA MED KALKBRUK PÅ
LERPUTSAT HALMBALSHUS
När: 4 juli 2014 – 6 juli 2014
Plats: Simmenäs, Alingsås (kurs genom SV och
Slöjd & Byggnadsvård Nääs)

LERKLINING
När: 3 juli 2014 – 4 juli 2014
Plats: Meddelas senare

Kalkputsning som utvändig finputs på grundlerputsade halmbalsväggar.
Blogg: www.halmhuset-korpaberget.blogspot.se.

Lerklining är en traditionell metod att med lerbruk
putsa innerväggar för att vindtäta och få en slät yta
inför målning och tapetsering. Vi kommer att blanda
olika typer av lerbruk, lerklina timmerväggar och
prova på att slå lerstenar. Vi kommer att gå igenom
materialkrav och egenskaper och diskutera lerputsade väggars betydelse för inomhusklimatet.

Kostnad: 2 250 kr
Kursledare: Stig Ljungberg
Kontaktperson: Ulrika Lind, 010-441 43 62,
ulrika.a.lindh@vgregion.se
http://slojdochbyggnadsvard.se/sv/Vastarvet/Verksa
mheter/Slojd-o-Byggnadsvard/Aktiviteter/

Lärare: Johannes Riesterer, lerbyggare och Kjell

Styrelsepost Period
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

2013-2014
2013
2013
2013-2014
2013
2013
2013-2014
2013-2014

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

Suppleanter

Revisor
Rev suppleant
Valberedning

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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Årsmöteshelg i Angered, Göteborg 25-27 april 2014
Lerbyggeföreningen bjuder i samarbete med flera olika föreningar/organisationer in till en helg med ett inspirerande program med föreläsningar, workshops och studiebesök, med anledning av det förestående projektet att
skapa ett kamelcenter i Angered, där lerbyggetekniker kan komma att användas.

Program
Fredag
25 april

17:00 - 17:30
17:30 ~ 21:00

Samling på Lärjeåns Kafé & Trädgårdar, registrering, fika
Välkomsttal, presentation* (av både programmet, föreningarna och deltagarna), soppa,
musik & sång (allsång) – Ta gärna med eget instrument!

Lördag
26 april

09.00 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 12.30
12.30 - 14.00

Samling på Lärjeåns Kafé & Trädgårdar, fika
Föredrag** (3 st)
Workshop*** (flera olika: lerstenar, pisé, kubb, modellbygge, ... , se separat lista)
Gemensam promenad: Vandring genom ravinen - Besök i den presumtiva ”kamelhagen”
& Lunch (individuellt eller tillsammans i Angered centrum t ex)
Föredrag** (3 st)
Forts workshops***
Middag (Lärjeåns Kafé) & Underhållning (musik, bildvisningar, ev film, ev dans)
Michael Bergman visar bl a bilder från Maja Malmgrens Almagårdskurser.
Ta med egna projekt att visa upp via bildspel eller liknande (meddela oss gärna)

14.00 - 15.00
15.00 - 17.30
17.30 ~ 21.00

Söndag
27 april

09.00 - 09.30
09.30 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 Därefter

Samling på Lärjeåns Kafé & Trädgårdar, fika.
Lerbyggeföreningen: Årsmöte
Övriga: Workshop (avslutning av modellbygge, m m)
Återsamling, avslutning & blickar framåt
Lunch (individuellt eller tillsammans i Angered centrum t ex)
Parallellt konstituerande styrelsemöte för Lerbyggeföreningens nya styrelse
För dem det passar på vägen från mötet att studiebesöka byggprojekt****

* Inledande presentationer (fredag kväll):
Lars Jadelius, Världsbyn, välkomnar till konferensen/mötet och presenterar Världsbyn
Pernilla Svebo Lindgren, välkomnar till (och presenterar) Lärjeåns Kafé & Trädgårdar
Eva-Rut Lindberg välkomnar till årsmötet och presenterar Lerbyggeföreningen
Géza Nagy presenterar Angereds Kamelcenter
Övriga deltagare presenterar sig kort (i grupp ev)
Ulf Henningsson presenterar programmet
**Föredrag (ca 15-20 min för varje) (lördag förmiddag + lördag eftermiddag):
Lars Jadelius (Lärjeåns Trädgårdar som utvecklings-nod), förmiddag
Géza Nagy (Angereds Kamelcenter), förmiddag
Ulf Henningsson (Lerbygge – olika tekniker), förmiddag
earthLAB (David Martínez & Ásgeir Sigurjónsson), eftermiddag
Olle Hagman, Kubbhus, eftermiddag
John Helmfridsson (energi och lerbygge), eftermiddag
***Workshops – stationer: (OBS!!! Medtag oömma kläder och handskar som tål väta!)
Modellbygge inför kamelcentret med Karina Ekstrand, Eva-Rut Lindberg och Geza Nagy
Hur att bygga en lerugn/cobugn, brödbakning med Birgit Modh och Lars Jadelius
Lerblandning och lerstenar med Ulf Henningsson
Vedmurning med Olle Hagman (se www.kubbhus.se)
Flaskmurning med Anna Forsmark
Stampad jord med David Martínez (earthLAB)
Göra krukor (m m) av papper (och lite lera) med Ásgeir Sigurjónsson (earthLAB)
****Studiebesök – T ex halmhusbygge utanför Alingsås. Återkommer med närmare information.
Öppet torg – Det kommer finnas chans att ställa ut egna alster och produkter i lokalen samt att hänga upp affischer och posters och liknande (Tema Lera). Så ta med och meddela oss era planer!
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Hitta

Samåkning uppmuntras så gott det går. Hör av er för planering. För kartbild sök på Ekevadsvägen
5, Angered, Göteborg på www.eniro.se. Via www.vasttrafik.se går det att söka sig fram bland olika
spårvagnsalternativ (Hållplats: Angered centrum). Spårvagnslinjerna 4 och 9 åker mellan Göteborgs centrum och Angered centrum på 18 minuter. Västtrafiks biljettsystem är något förvillande
och det är bra att ha undersökt möjligheterna i förväg. Promenadavstånd från ändhållplatsen är ca 5
minuter i sydöstlig riktning. Med ryggen mot köpcentrat (ICA) går du först rakt fram med Angeredsgymnasiet på vänster sida och parkeringen på höger (bilburna kan parkera här) och därefter
med Angereds sporthall på vänstersidan medan idrottsplatsen ligger till höger, och gå rakt på (och
sväng lite till höger på slutet) så är du strax framme.

Boende

Ordnas själv. Ett förslag kan vara Le Mat i Göteborg vid Heden som drivs av Vägen Ut (samma
sociala företag/kooperativ som driver Lärjeåns Kafé & Trädgårdar:
www.vagenutsidor.se/lemat/Goteborg/index.html, 08-517 616 46

Mat

Förutom fredagskvällssoppa, diverse mingelfika samt middag på lördagskvällen, som arrangörerna
bjuder på, får var och en själv bekosta maten. Ange vilka måltider du vill vara med på i anmälan
och om det är något du inte äter. Det blir vegetarisk soppa på fredagskvällen och vegetarisk paj som
middag på lördagskvällen.

Kostnad

Själva mötet som sådant med föreläsningar, studiebesök, aktiviteter osv är fritt för arrangörer och
medlemmar och kostar alltså ett medlemskap i Lerbyggeföreningen (vilket också går att lösa på
plats eller sätt in summan 225 per person direkt på Plusgiro 497 85 64 -5) eller 200 kr för er som
inte väljer att bli medlemmar i Lerbyggeföreningen.

Frågor

Kontaktpersoner:
Geza Nagy geza@interkultura.net file://localhost/callto/+46769459337
Ulla Garpenfeldt ulla.garpenfeldt@spray.se, 076-090 76 85
Arrangörer
Lerbyggeföreningen i Sverige: www.lerbyggeforeningen.se,
Världsbyn i Angered: www.varldsbyn.wordpress.com
Lärjeåns café och trädgårdar: www.vagenut.coop/arbetstraning/larjeans-kafetradgardar
Angereds kamelcenter: www.angeredskamelcenter.se
Olle Hagman: www.kubbhus.se
Earthlab: www.earthlabstudio.com

Välkomna!
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Anmälan
Oss tillhanda före 5 april för vår planerings skull eftersom det är begränsad platstillgång på Lärjeåns Kafé &
Trädgårdar. Skicka anmälan till: geza@interkultura.net, alt Geza Nagy, Fjäderharvsg 105, 424 66 ANGERED,
eller ulla.garpenfeldt@spray.se, alt Ulla Garpenfeldt, Carl Roséns gränd 4, lgh 0902, 451 72 UDDEVALLA.

Namn:

Resesätt (samåkning?)

Adress:
Telefon:
Mail:
Kryssa i dina val i rutorna nedan:
Önskar deltaga:
Fre
Lör
Sön


Ange (kryssa i) vilka dagar du önskar vara 

med:
Lerbyggeföreningens årsmöte söndag f m
Arrangörerna bjuder på vegetarisk mat:
Fredag kvällssoppa
Lördag middag (paj)
Matpreferenser (veganskt/allergier):




Måltider (som bekostas själv men kan ätas
gemensamt):
Lördag lunch (Angereds centrum)
Söndag lunch (Angereds centrum)




Workshop (se i listan nedan ***):
(ange ett huvudalternativ och reservalternativ inom parentes)

Studiebesök (halmbalshus utanför
Alingsås):
Efter mötet på söndag



Övrigt:
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