Första nya huset vid
Lidarbacken, formgivet
enligt gammal halländsk
byggtradition.

Hus sprungna ur jorden
När folkskolläraren Lars Petter Norrgren på 1920-talet byggde ett hus med
väggar uppförda av samma lerjord som huset stod på, drog grannarna på
munnen. Nära 90 år senare tog hans sonson Flemming Norrgren initiativ till
att bygga tre liknande hus och utnämndes till årets byggnadsvårdare. Eva-Rut
Lindberg berättar historien om tre generationer lerjordsbyggare i Halland.

I

Steninge kyrkby i Halland, omgivna av
fruktodlingar i en södervänd slänt, ligger
fem lerjordshus. Tre av dem är nästan
nya och smälter ihop till en enhetlig by helt
enligt den gamla halländska byggtraditionen.
Husen är unika på flera sätt. Dels eftersom
jord- och lerhus aldrig varit en etablerad tradition i Sverige, men också eftersom deras
ursprung kan härledas till samma man: folkskolläraren Lars Petter Norrgren som i början
av 1920-talet beslöt sig för att försöka sig på
att bygga ett stampat jordhus åt sig och sin
familj.
Nästan nittio år senare fick hans sonson,
Flemming Norrgen, motta utmärkelsen Årets
byggnadsvårdare 2013 i kategorin Utveckla
efter att ha tagit initiativ till att bygga de nya
husen vid Lidarbacken, som är byggnadernas
fastighetsbenämning. Byggnaderna har även
fått Hallands byggnadsnämnds arkitekturpris, med motiveringen:
»Jordhusen är ett gott exempel på byggnader där man lyckats förena god arkitektur,
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Bygga i lerjord

Boken från 1920 som kanske inspirerade till det allra
första lerjordshuset.
Första nya huset under produktion 2006. I förgrunden syns det som ska bli garage och ateljé.

sunda material och anpassning till platsen i
en väl fungerande helhet«.

Första generationens hus
När Lars Petter Norrgren några år efter första
världskriget gick i pension, blev han av med
den bostad som ingick i tjänsten som folk-

skollärare. Han tvingades ordna bostad åt
familjen på egen hand och av sin svärfar fick
han en tomt i Skintaby, fyra kilometer från
Lidarbacken.
Lars Petter Norrgren var ingen rik man
och kunde inte få ihop tillräckligt med kapital för att bygga ett hus med de konventiobyggnadskultur 2 • 2014
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»Jordhustekniken har
skapat hållbara och
sunda boenden i vacker
inramning genom en
produktionsanpassad
byggprocess.«
Georg Norrgren var andra generationen lerhusbyggare.
Hans hus uppfördes 1945.
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Det allra första lerjordshuset uppfördes 1924
av folkskolläraren Lars Petter Norrgren i Skintaby, fyra kilometer från Steninge där sönerna
Georg och Folke senare lät uppföra sina hus.
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Lerputsade väggar – interiörbild från produktionen
av första huset.

nella byggmaterialen. Men den tomt han fått
låg på bördig jordbruksmark, vilket bidrog
till hans beslut att uppföra husets väggar i
stampad jord. En annan bidragande orsak
var säkert boken Billiga bostäder av pressad
jord, som just givits ut. Det är troligt att Lars
Petter Norrgren kände författaren, Karl Ellington, eftersom bokens förord är skrivet i
Steninge 1920, tre år innan huset i Skintaby
uppfördes.
Hus av stampad lerjord var högst ovanliga
och Norrgrens hustru var förtvivlad; hon ville
inte bo i en »jordkula«. Men tillsammans med
sina hemmavarande barn genomförde Lars
Petter Norrgren ändå sitt projekt, som när det
stod klart 1924 inte var så olikt andra hus i
trakten. Ändå omgavs bygget av ett visst löjets
skimmer och gick bland de boende i trakten
under namnet »jordkulan«. Själv valde Norrgren att kalla sitt hus för Grottelyckan.
Tre år senare, 1927, brann huset vars tak då
var täckt med halm. Trävirket och inredningen förstördes och skorstensmurarna av tegel

skadades. De putsade jordväggarna kunde
ändå användas till det hus som byggdes upp
igen och som fortfarande är bebott, dock inte
av något av Lars Petter Norrgrens släktingar.

Andra generationen bygger vidare
Två av Norrgrens söner, Georg och Folke,
startade på 1930-talet tillsammans en handelsträdgård, där de hade en stor fruktodling och
odling av nejlikor i växthus. Verksamheten
var framgångsrik och bröderna ville ha varsitt representativt bostadshus. De gav arkitekten Hakon Ahlberg, vars far var kyrkoherde i Skintaby socken, i uppdrag att rita
två hus.
Medan husen projekterades utbröt andra
världskriget. Allt byggande omgavs av strikta
restriktioner och bristen på material var stor.
När Georg Norrgren inte fick köpa de kvantiteter byggmaterial han behövde, bestämde
han sig för att göra som hans far gjort och
använda lerjord att bygga med. Brodern Folke
gjorde likadant och även till de två byggna-

Tredje generationen tar över
Projektet tog form i början av 2005, då Flemming Norrgren träffade arkitekten Hans
Rendahl (systerson till tidigare nämnda Hakon
Ahlberg) och entreprenören Hans Bulthuis
för att utforma ett förslag till nya områdesbestämmelser att överlämna till kommunen.
Flemming Norrgren var angelägen om att
den halländska byggtraditionen med långsmala huslängor skulle leva vidare och att de
nya husen skulle ha ett samlat formspråk i
såväl material som färgsättning.
Med Hans Rendahls ritningar som underlag förankrade Flemming Norrgren sin idé
bland grannarna i byn innan de administrativa formaliteterna kunde påbörjas. Deras
förslag föll i god jord (!) och en del ansåg till
och med att det här projektet borde ha påbörjats långt tidigare. Kommunen utarbetade
nya områdesbestämmelser, där det infördes
hårda krav på byggnadernas utformning i

fråga om höjd och bredd, utförande av fönster och val av material och färg.
I grundidén ingick att köparna själva skulle
vara byggherrar, vilket fick flera intressenter
som önskat sig ett nyckelfärdigt hus att dra
sig ur. Att vara sin egen byggherre kräver
stort engagemang!
Husens uppvärmning är individuell, köparna bestämmer själva vilken typ av geovärme
de vill ha. Alla hus har utrustats med vedspis
och möjlighet att även installera annan värmekälla. För att klara energikraven har husen
fått extra isolering i taken och den beräknade
energiförbrukningen för ett hus om 160 kvadratmeter uppskattas till 17 000 kWh per år.
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der som uppfördes som bostäder åt handelsträdgårdens personal användes lerjord.
När handelsträdgårdens verksamhet upphörde i början av 1980-talet såldes personalbostäderna och de nya ägarna lät göra om
dem till enfamiljshus. Det är ovanför dessa
byggnader som de nya, prisbelönta husen
uppförts på initiativ av Flemming Norrgren,
son till Folke.

Prisbelönta hus
vid Lidarbacken
Antal: Av sju planerade hus har tre
uppförts. Två tomter är fortfarande till salu.

Årets byggnadsvårdare 2013
När Flemming Norrgren förra året fick utmärkelsen Årets byggnadsvårdare för sitt
jordhusprojekt, kunde man i juryns motivering bland annat läsa:
»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.«

Byggår: 2006 –
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Bygga i lerjord

De tre prisbelönta nybygda lerjordshusen vid Lidarbacken.

Så genomfördes bygget: Lera
grävdes upp för att frysa sönder
under vintern 2005. Därpå blandades leran med grus och sand
och massan stampades i rumshöga betongformar.
Materialåtgång för stamjordsvägg till det första källarlösa huset
med byggnadsarea på 168,5 kvadratmeter inklusive ekonomibyggnad, var cirka 100 kubikmeter färdigstampad vägg.
Att uppföra de 500 mm tjocka
ytterväggarna tog sexton arbetsdagar för två man.
Gavelrösten och innerväggarna
har byggts med lecablock och innerväggarna har strukits med lerputs.
Från första spadtaget till inflyttning gick det tio månader.
Övrigt: På grund av de nya energikraven får inte fler stampade hus
uppföras. Istället får kommande
byggnader dispens för att uppföras med Porotherm tegelblock.
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Några av de form- och
stampverktyg som
användes till andra
generationens hus.

Liggtimmerhus
behandlades
ofta invändigt
med lerputs,
som fyllde flera
funktioner –
väggen blev
både slät och
dragfri.
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Bygga i lerjord

Mellanvägg byggd med ved. Bilden tagen i ett nybyggt hus
i Danmark.

Lerbundna byggmaterial
– då, nu och i framtiden
Lerjordsbyggen har haft låg status och kunskapen om de olika lerteknikerna dog nära nog ut i samband med inflyttningen till städerna
vid förra sekelskiftet. Men i dag upptäcker allt fler fördelarna med ett
material som är lättåtkomligt, förlåtande och som rätt använt kan stå i
många århundraden.

L

era som byggmaterial är vanligare i
Sverige än vad vi ofta tror. Olika
tekniker, såsom lersten men också
monolitiska konstruktioner där stampjordsteknik använts till bärare av hela byggnader,
finns över hela landet.
Timmerhus ströks ofta med lerputs invändigt, för att få en tät och dragfri byggnad,
medan skorstenar och väggar kring eldstaden
36
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kunde uppföras med lersten eller en blandform med delvis lättare bränt tegel. Ytterligare
en förekommande teknik är huggen ved lagd
i lerbruk, kallat kubb-, klant- eller vedhus beroende på var i landet man befinner sig.
På samma sätt som trähus kräver underhåll för att inte utsättas för fukt och väta som
stängs in i konstruktionen, förhåller det sig
med lerväggar. På motsvarande sätt som tegel-

väggar uppför sig i minusgrader fungerar
också massiva lerväggar. Finns det vatten i
konstruktionen som fryser när temperaturen
är under noll, kan väggen spjälkas av den bildade isen vilket leder till sprickbildning.
Men rätt behandlade kan lerjordsväggar
hålla i princip hur länge som helst. Om det
vittnar ett vitkalkat enfamiljshus med halmtak i Briantspuddle i Dorset i England, vars
äldsta delar är från 1400-talet. Trots det fuktiga klimatet i södra England, har huset ännu
inte regnat bort. Anmärkningsvärt inte minst
med tanke på att en del av ytterväggarna i
miljöprojektet Hammarby Sjöstad inte klarade ens en säsong i svenskt väder!

Hus för allmogen
Några av lerjordsväggars positiva egenskaper
påtalas i det lilla häftet Underrättelse för allmogen at bygga hus af ler-bruk från 1799,
där den okände författaren skriver att lerhus

är ett fullgott alternativ för allmogen. Härav
kan vi dra slutsatsen att lermaterial inte hade
någon vidare status och därför mestadels användes till byggnader för gårdarnas djur.
En bidragande orsak till att det byggts hus
av lerjord är förstås att materialet fanns i de
jordbruksbygder där gårdarna anlades. Ibland
kan anas att lera på något sätt använts eftersom en damm kan finnas alldeles i närheten
av byggnaden. Det finns dock inte mycket
dokumenterat i ämnet.
Allmogen var i hög grad bekant med sin
lerjord, men hantverket fördes vidare genom
tyst kunskap som försvann när inflyttningen
till städerna tog fart kring förra sekelskiftet.
I häftet från slutet av 1700-talet kan man
läsa att lerhus är lika bra som de exklusiva
stenhusen, samt att de är billigare än trähus.
Vi får också veta att det går åt dubbelt så
mycket ved för att värma upp ett trähus som
ett murat lerhus, eftersom det förra aldrig
blir helt tätt och dragfritt.
Med dagens byggnormer anses massiva
lastbärande lerjordsväggar inte vara lämpliga
alternativ för ytterväggskonstruktioner, eftersom den isolerande förmågan är dålig. Bland
miljörörelsens självbyggare har det därför
blivit populärt att uppföra ytterväggar som

Lerhus regnar inte bort, inte ens i England. I detta mackelerade hus i Dorset
härrör de äldsta delarna av ytterväggen från 1400-talet.

isoleras med halm och sedan stryks in- och
utvändigt med lerputs. Resultatet påminner
mycket om mackelerade hus, det vill säga
byggnader som uppförs med en våt och fet
lermassa med inblandning av halm och grus
där massan sedan formas i halvmetertjocka
väggar som kan ges organiska och skulpturala former.

För- och nackdelar
Liksom andra byggmaterial har lerbundna
material både positiva och negativa egen
skaper. Till fördelarna hör att lerväggar har
god fuktbuffrande förmåga och, i likhet med
andra tunga material, goda termiska egenskaper.
En annan stor fördel är att materialet ofta
finns nära byggplatsen, vilket medför korta
transporter. Eftersom lerjord är vattenlöslig
är den också ett förlåtande material; om en
lerputs inte blir bra kan den enkelt knackas
ned från väggen och mer av det som förbättrar
blandningen – exempelvis sand, sågspån,
häst- alternativt kospillning eller lerjord –
tillsättas och blandas med vatten för att sedan
strykas på väggen igen.
Till de lerbundna byggmaterialens nackdelar hör att byggmetoderna är arbetsintensiva,

Brända och obrända lerstenar funna
i ett hus i Hälsingland.

platsbundna och inte låter sig industrialiseras. Det är ett av skälen till att byggindustrins
intresse är ljumt och att lerbundna byggmetoder numera ses ur antikvarisk synvinkel.
Intresset för lerjordsbyggeri ökar i takt
med att kunskapen om byggteknikerna
sprids, men i dagsläget är det endast ett fåtal
entreprenörer som kan utföra denna typ av
byggproduktion i Sverige. Detta innebär att
flertalet av de hus där lerjord på något sätt
har använts i konstruktionen med några få
undantag har utförts som självbyggeri och då
ofta i form av kursverksamhet.
Men med allt högre produktionskostnader,
som medför skenande priser på bostadsmarknaden, borde kooperativt självbyggeri
vara en framkomlig väg där miljöanpassade
bygg- och installationsmetoder kan användas
i stor utsträckning. De stora byggföretagen
skulle då kunna göra en stor insats med samordning, byggledning och de riktigt tunga
delarna i produktionen.
Lerjord som byggmaterial är hursomhelst
definitivt värd en renässans! p
Eva-Rut Lindberg är teknologie doktor i arkitektur vid KTH
och ordförande Lerbyggeföreningen i Sverige.
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