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Abstract

Our master thesis project is about experiencing the act of building. We have all by 
ourselves, with occasional help from friends and family, and with limited economic 
resources, built a 20 m2 building besides Lund’s Architecture School.

Our question formulation is: How is it to be the architect and the builder at the same 
time, and what is so special with a building built by an architect? We justify our thesis 
work because of the lack of practical knowledge in our educations, and because we 
question the strict division of labour in modern society. We believe in a world were 
architects not only design, contractors not only build, and engineers not only know about 
structure.

Only by building by ourselves and experiencing all the steps in the complex process that 
brings architecture into existence can we understand what architecture is really about. 
We have brought knowledge deep into us, as we have now experienced that it is not 
enough to only read about materials and architecture, or pretending to design projects 
- you can only know what you have done before. We have learned a lot by doing wrong 
and then doing right. We have seen the materials, felt their smell, listened to them, felt 
their lightness or heaviness, and made unrelated building parts into architecture. We 
have lived and breathed architecture, felt the hard work it requires, and became healthier 
and stronger because of it.

Water and outlets are not available due to building permit limitations. Our building permit 
is temporary until November 2017. The building’s shifted rectangles shape makes use 

unusual building material.

Detailing and the placement of doors and windows have arisen from our wish to create a 
serene lighting, but have also been adjusted on site according to our intuition and place 
reading. The house’s initial drafts were different from what was actually built - and we 
have discovered how building plans can be a deceiving tool can not create architecture 
totally in harmony with its surroundings. The load-bearing straw-bale walls have turn 

decisions.

We have used as much ecologically friendly and traditional materials as possible 
(like linseed oil colours, limewash and clay plaster), as they are both cheaper and 
longer lasting than modern alternatives. As we do not have a driving license, we have 
transported part of the building materials in a bike wagon we have built by ourselves, 
which has reduced the building’s CO2 emissions but also contributed to our health.

60 000 SEK.
 
Project website: http://halmhus1.wordpress.com 
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Sammanfattning

Hur är det att vara arkitekt och byggare 
samtidigt, och vad är speciellt med ett arkitektbyggt hus?

arkitektbyggda hus 
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Innehållsförteckning

Del 1. Husbeskrivning

Del 2. Byggarna

Del 3. Arkitekterna





Bakgrund och motivering

direkt 

byggandet

Frågeställning

Hur är det att vara arkitekt och byggare samtidigt, och vad är 
speciellt med ett arkitektbyggt hus?  
 

Vad kan andra arkitekter och arkitektstudenter lära sig från en 
sådan process? Vad är det som den traditionella arkitektrollen går miste om? Vad 

Metod

Upplägg

Del 1. Husbeskrivning 
Del 2. Byggar-

na, 
Del 3. Arkitekterna 





Husbeskrivning



Formen

(Se Bilaga 1: Planritning)





Platsen





Öppningar





Dimensonering av konstruktionsdelar

Building with 
Straw Bales,





Materialvalen

Halmbalar





Lera

Trä  

Aluminium 





Stål 

Sågad fasadpanel 

Sågspån 

Lös halmisolering





Färgsättning

Kalkfärg - 

Tjära - 

Svart linoljefärg - 

Falu rödfärg - 





Husets fuktsäkerhet

 
Bygglov och installationer

Ekonomi







Byggarna



Om att vara både byggare och arkitekt - arkitektbyggare





Att bestämma arkitekturen på plats

känns

riktiga mänskliga skalan 





Fördjupning: exempel på tektoniska avvägningar

Det lilla fönstret mot parken

Det liggande fönstret vid entrén

Balkstöden (som bär takkåsar i upptrappningen)

Dörrkonstruktionen

9 eller 8-balars hög?







Takpelarna

Ett ”S”-format tak

Råspontsbrädor

Känsla och takåsar

Riktningen i jordskruvarnas bultar



Grundbjälklagets ändträn

Golvbrädornas riktning

Spik och skruvar





Att vara självbyggare

de viktiga detaljerna

måste 



Vad gjorde vi fel, och hur skulle vi gjort istället?

full-
ständig

kan
icke-rationella

(bala om) 



Om att uppleva vädret och naturen under byggandet

Arbetssäkerhet: Om olyckor, skador, och byggställningar





Det bästa och det sämsta

blir





Hantverk och byggande

bygger





Cykelkärran och transporter







Byggdagbok



DAG l 

t-få.ndag 4 : e juli . Skurar och skiftande mol niehot . 18 grader . 

Nu är vi ieång. Idag har sista l evera:aden kornmit och vi ~ 
ar mätt upp byggnadens form i marken med träpinnar , mura
rtråd och mattband . Allt med hänsyn till kablaget som fi 
nns J meter inom avståndet till· A- husets fasad . Träpinnar 
na täljde vi själ va och allt annat gick jättebra utan att 
behöva använda avancerade verktyg som lasermätare eller 
dylikt . 

Det regnade lite i början av dagen men annars var det fan 
tastisk väder att bygga hus i! 





DAG 2 

Tisdag 5:e juli. Eftermiddagsskurar, 18 grader . 

Idag kunde vi tyvärr inte• göra mycket i bygget eftersom 
det skulle komma stark regn efter 12 . Vi cyklade istället 
till Byggm~x i Staffanstorp för att hä~ta nödvändig mateE 
ial för grunden : r balkskor , presenningar , lecakulor pch 
bultarnn som vi tidigare köpte i fel längd . ~ 

Vi tog ju med oss cykelkärran och det gick utmärkt. att c~ 
kla tillbaka med materialet fast det var tungt . Vi fick r 
egn under resan så lite blöta blev vi . När vi kom frrun 
till LTH spöregnade det . 

Vår asfaltboard (2 skivor) hade kommit , eftersom dagen i
nnan hade den gått sönder när kranbilen lyfte den på pla
ts.Den klarade sig i regnet utan skador för den kom inp1~ 
stad. 





DAG 3 

Onsdag 6:e juli . Blåsigt , skiftande mol nighet . 19 grader . 

Äntligen har vi slagit ner två skruvar för grunden. Det 
tog kanske 5 timma r att slå ner/skru va dem , eftersom vi 
utveck~ade tekniken medans vi arbetade. Det är mycket 
man upptäcker om material e t när m<'ln arbe t a r fyEiskt med 
den. Vi tro:b att just dessa skruvar kan· användas på lite 
olika sätt beroende på projekt , underlag och användare , 
så vårt sätt ära no~ lite u nikt. 

Vi u pptäckte att man ska ~örs t skruv a ner den så rakt 
man kan med hjälp av torpedvattenpasset som vi satte på 
toppen av skruven för att få den plan , och sedan börja 
banka ner med ett 45x95 I3 cm lång träanhål l som skydd
ar skruven från slaggan. Vi använder en 2 kg- slagga· men 
med en längre och tyngre hade arbetet säkert gått forta 
re. Träbitarna går åt eftersom de går sönder efter ett
tag , det kanske går 6-8 bitar per skruv . 

Vi testade också slangvattenpasset för att kolla ifall 
dessa tv!.t :fö:ssta skruvl:lr låg i samma nivå , vilket de i!!_ 
te gjorde : det var 3,2 cm skillnad i höjd enligt vatten 
linjen i vattenpassrören. Det var lite pjåkigt att fyll 
a dem med vatten men nu har vi lärt oss hur man gör ! 

Arbetsdagen började vi kring 4 eftersom vi cyklade till 
Jula innan för att inhandla spikar, skruvar och diverse 
för dessa första moment . Planeringen av den d~gitala :fo 
todokumentationen fördröjde också en del av arbetet , som 
alltid med digital teknik. I affären togs det en del bes 
lut med tanke på alla möjliga spik- oc~ skruveorter , som 
vi äntilgen har nu lärt oss en del om (som vilka ska va
ra inne eller ute - vilket påverkar konstruktionen- ell 
er om besJag ska spikas med synliga eller ej aru~arspik 
eller ankarskruvar. Och hela tiden övervägandet mellan 
e~tetik, ~unktion och vår budget) . 





DAG lm 4 
~ . 
Torsdae 7:e juli. Blåsigt, skiftonde moln: 17 grader. 

Idaga s~tte vi. ner J skruvor till •nk och fick a llra förs 
ta balken att bli rak. Vi har effektiviserat vår teknik -
och blir duktigare och snflbbare på att skruva och banka 
ner jordskruvarna. ~ 

Med hjälp av slangvattenpfiSSct , som vi börjar bemästra , 
jämnade vi upp sk1·uvnrna, och även den som står längst ut 
i bocken och sticlcer upp mest. Vi blev förvånade över hur 
ögat luras av perspektivet och alla objekt runtomkring vi 
lket gjorde att vi slog den ner för mycket under O-linjen 
i~t!g+renspunkten som utgår från skruven närmast A-husets 
vägg), och var tvungna att to upp, den tills d ,.., n blev jämn 
, me11 d\ blev den ostabil . 

Detta betyder att de .f'össta skruvarna måste ytterligare ii: 
ner, vilket kommor påverka markavståndet från bjälklaget , 
som hnr både estetiska och .fuktmässiga konsekvenser . Vi 
diskuterade en del arbetsgången när del. gäll er intjäran
det och tidpunkten för att måla byggdeJ.arna . Preliminärt 
bestämde vi att göra det i slutet , för det kändes oprakti 
skt att göra det under bygget p.g.a. kladd och torktid. -
Dock ger det fördelar eftersom materialmöten blir skydda
de i förväg och det obehandlade virket impregnerat och 
kan stå i vädr et bättre . 





DAG 5 

Fredag 8:e juli . Blåsigt, ski1tande molnighet . 18 grader . 

Vi började med att slå ner den yttersta skr uven så den skulle 
bli stabil och rättade första skruvraden så golv nivån skulle 
bli jämn. Under ciagen slog vi nor ytterligare J skruvar och 
började testa hur OSB-skivorna och balkarna skulle möta skru-

varna. Det är ~örsta "klämman" vi börjar att bygga och s å får 
don andra utgå ifrån den första . Det är väldigt viktigt att 
denna första byggnadsde1 blir rak! Annars blir resten av hu
set sne . E~tcr J ; e byggdagen är våra kroppar slitna så helgen 
kommer vara helt ~ör att återstnlla och vila ut oss . Det 
känns i armarna att vi slagit ner mycket och benen tar en vi
ss del av k raftorna . 





DAG 6 

Måndag ll:e juli • . llalvklart . 20 erader. 

Idag kom Joses syster Sofia och hjälpte oss, så arbetet med 
skruvarna gick snabbare. Vi satte hela 5 stycken. Det var kul 
att ha med en "lärlingtl och vi JUlilila kände med Sofia som när 

vi självn praktiserare hos hantverkare. Erter att ha satt den 
yttersta klämman upptäckte vi en J cm avvikelse i för;kjut 
ningen och bestämde att utgå ifrån den och inte "rätta" till 
":fe:t et" och erkände det sor1 oundviklir;a avvikelser från CAn-

ritningar på byggplatsen. Våra uttänkta beräkningar är ändå 
flexibla och tillåter sådana små avvi~;elser från de ursprun
gliea måt.ten . Joses mamma Rosy kom till lU'I Chcn mEl m:->ssa g od 
mexikansk "byggarmat" och vi hade en trevllg lunch och en 
+l-" luc,-n men prorlul<tiv arbetsdag. Det blå."ste en del men det 

gick att arbeta bra. 





DAG 7 

Tisdag 12 ; e juli . T i dvis regn . 20 grader . Bl åsigt . 

Sofia kom igen idag så arbetet gick rätt ~ort idag . Visatt 
noc ner 4 stycken så det är två kvar för len yttre ringen 

av skruvar . Det tidvisa regnet fördrö j de vårt arbete efterso 
m vi var tvungna att avstanna och Jägga all t tilbbaks i cont 
ainern men efter några minu ter ut igen för då hade det slu
tat regna . Vi gick frå bygget lite tidigare eftersom våra 
krol)par var slut . Men effektivare bli:C vi för varje dag som 
går för att sätta ner skruvarna! Vi öppnade sågpaketet och 
monterade kapsågen så. vi kan börja skära i trä och monte-
ra bjälkar! 





DAG 8 

Onsdag lJ : e juli . Klart , vindstilla . 20 grader . 

Idae la vi ut bjälkarna för den yttre ringen och fick upp
leva för första g!ngen byggnadens fotavtryck och form . Vi 
även kapade dem och hade diskussion om det teleton-iska i 
något så enkelt som ändtränas placering. Vi provade också 
att såga möten i hörnan i 45 graders vinkel men förkasta
de detaljen eftersom vi kände att det inte passade i vårt 

projekt, även om d r t såg häftigt ut . 

Vi förtjärade vi också möten mellan b j älke och skruv ef
tersom d t' t är viktigt att skruvarnas silvriga varmförzin
kade färg står i kontrast mot de svarttjArada balkar. Det 
gick bra att tjära och Malin hade Förberett recepten en
ligt cen traditionella metoden ( l liter tjära + 25 g kim
rökspigment) där c1 en värms upp till 70 grader så den b J ir 
1rög och lättflytande och impregnerar virke:t rätt . 

Vi hann lägga ner någon skruv till och justerade allt till 
en jämn nivå . Det är 5 skruvar kvar . Arbets~agen var l ång 
(vi givk hem kring 9) , men det var härligt att jobba i ef-

termiddagssolen, även om kroppen är ju trött frå ovanan att 
Jobba med något fysiskt J dagar i rad . 





DAG 9 

Torsdag tl!;e juli. Hulet, vindstilla. 20 grader. 

Idag skulle vi sätta ner resterande 5 skruvar men vi fick 
problem. Vi hncle lå.nga diskussioner om avståndet frän OSB
skivan till lådbalkens bjälkar och hur lerputsen ~ulle då 
påverkas. Vi gjorde materialprov för att förstå hur lådbal
kens materialmöten skulle fungera oc~ även testade och fun
derf\de över skillnaden att spika OSB- "locken" eller skruva 
dem. Vi bestämde då att ha en l-cm glapp för att få ett 
slätare intryck när lerputsen skulle över balplattan till 
balken undertill. 

Tyvärr satte vi de f'örsta 2 skruvar till den inre ringens 
bärlinor 2-3 cm ut så OSB-skivorna inte skulle passa, så en 
del arbete gick förlorat. Vi fylldP hålen med jord och ho
ppas att de är dugliga imorgon . Idag har 'i alltså. lärt oss 
hur man inte ska göra vissa saker! Äntligen första lilla 
motgång. 

P.S.: En rolig grej som vi upptäckte imorse var gåtan om 
al1a människor som vi upptäckte gick runt kring skolan med 
mobiler i högsta hugg. Efter att vistas i samma ställe un
der en lång period, som vi gör, märker man vissa mönster 
(alltså platsanalys!), och då läste om det nya Pok~mon spe
let där folk jagar pokernon grejer i en virtuell värld, och 
skulpturerna vid skolans ingång är vissa checkpoints. så 
många sådana människor kommer vi se resten av sommaren. 





Fredag ~5 : e juli. Molnigt och blå~ igt. 18 grader . 

Idar; var !'-tal ins syster Sara på besök så vi :fick lite hjälp . 
Vi hade tänkt dra ner resten av skrv arna och :försöka sätta 
resten av golvbjälkarna och balkskorna men på g~und av en 
skruv som inte ville gå ner mer blev vi :försen~de.och bes
tämde att börja plocka sågspån :från skolans träverkstads
sågspånscontainer . Vi b lev ytterligare :försenade eftersom 
vi inte hade munskydd så Jose cyklade ännu än gång :för att 
införskaffa sådana . 

Sara och Malin plockade 8 svarta sopsäckar :fyllda med spån. 
Det var enkelt att hämta men mycket besvärJig :för ögonen , 
nä5ta gång behöver vi simglasögon eller dylikt . De drog li
te tidigare eftersom sågspånen kliååe överallt och de var 
tvungn~ att d uscha . 

Jos~ stannade kvar till sent och satte ner resterande 4 skr 
uvar . Det är bara något bankande kvar och så är alla skru- ' 
var satta! Dock upptäckte vi hur kanske en tyngre slagga 
hade varit bättere, eftersom 4-lb slaggan inte kunde ta i 
i vissa lägen: då studsade den tillbaka när man slog och 
kände hur skruven inte längre kunde gå ner. Antingen är d et 
på g:nund av detta eller så :fanns det egendomligheter ner i 
marken såsom sten e l ler betong klumpar i vägen. Dock kunde 
ytterligare skruvning :f1mka istället :för mera hankande, vi
lket vi hade glömt bort! Så nu börjar vi bli experter på 
att ta ner Julas %51-mm jordankare. 

Den inre rin ·"'·ens skruvar var långsamma a t t ta ner och fin
justera e~eersom 4J , 5 - måttet C- C skruv var så v~ktiF • Till 
slut kom vi på ett e~:fcktiv sätt att ~lltid dub~elkolla om 
skruven ha d e :flyttat sig . 

Pok~mon-människorna :fortsatte att drälla omkring och vid 
ett tillfälle höll dem Jose sällskap hela 6 stycken ( r e sa
tte sig oml,-ring i gräs och bänkar l och var nel t insnöade i 
sina digitala världar . 





DAG 11 

Måndag !:.8: e juli. t-.lolnigt . E\egn . 18 g rader. 

Vw har fått inbrott . Efter tv! veckors flyt har vi fått en 
oerhört tråkig motgång. De stal vår kapsåg och vår skruv 
dragare . Tur var det att d e inte staJ mer saker , lite tack
samma är vi för det . Men hota te om framtida inbrott är det 
värsta: att inte längre känna oss säkra och avslappnade . 

- Att någon ska komma och tömma vår container på all dyrbar 
byggmaterial som tagit så mycket möda och ansträngning att 

samla . Och inte s kul att se med misstänksamma ögon alla 
som går förbi vAr byggplats ••• 

Vad som hände d~ är att nåFOn klippte sönder bygeln där lå
set sitter i, hänglåset förblev oskadd . Vi spenderade hela 
dagen i att skaffa saijerhetsutrustning : ett larm rör att ha 
där inne i contaiaern , en kätting , larmskylt~r, och så satt 
vi upp en övervakningsmobil som vi kommer ha kvällar och 
he1ger . Vi har tr~kigt nog utökat våra kostnader med L500: 
mer till plus kostnaden av ett nytt såg . Ungefär 3500:- mer 
. Men jo, vi orde ha tänkt på möjligheten tmll inbrott 
fr~n början . Men man hinner ju inte tänka på allt i ett pro 
jekt som detta. TiJl nästa gqng v e t vi : till byggen hör ju 
inbrott lika ~eket som förseningar, etc . 

Det känns ju deppi~t och moralen inte så hög . Men bättee 
blir det ju alltid . Hoppas på helgo-stipendiet, för my
cket av oron och osäkerheten är ekonomisk pre~is som det va 
ar innan vi fick Svell'ges Ifigenjörers miljöstipenctium. 





DAG 12 

Tisdag 19:e juli. K1art. 21 grader. 

He1a dagen gick åt inköp. Vi har handlat vår gamla såg och 
en skruvdragare. Det tog tide eftersom vi ville eöra ett 
bra kHp,M vår gamla såg var faktiskt billig och bra. 

"' Vi var tvungna att köpa två sågar där den ena ska nu lä-
mnas tillbaka: i ett bygge måste man lära känna sina ver
ktyg och köpa det mest ändamålamässiga. Först hade vi kö
pt en bra såg från ~O~CH hos Clas Ohlson som ~rån allt att 
dHma skulle duga bra (och kostade 2000 :- med rabatt) men 
när vi kom hem upptäckte vi att don inte kunde såga dime
nsioner bE~ddare än 22 cm, vilket vi behöver för att kapa 
våra /16 cm bredda OSB-skivor. Alltså av smidighetsskäl f 
S~gbeskrivningen var ju fel på nätet. 

Därför var Jos~ tvungen att å ka ända upp till Ilelsingbtårg 
och handla på NetOnNet sall'ma sågmode11 vi hade från början 
en Metaho KGS216 M, ett grymt verkty~, bättre lämpad som 
byggsåG än BOSCH PCM 8S som var mest till enklAre byggfix i 
hemmet, men rlen var ändå ett verktyg av hra . kval.it6. 

Berea industriområd e var lite läskig kring 7- 8 tiden då Jo
se åkte dit men vädret var fantastisk. Vägen till NetOnNet 
var l äsl<ig med en bro under en motorväg och några narkoma
ner som samtalade p& marken. ZZ Top som spelade på Sofiero 
slott den dagen hördes i bakgrunde n. 





DAG lJ 

Onsdag 20;e juli. Klart. 24 grader. 

Vi är igång igen . Det känns jättebra efter de senaste 2 da
gars nederlag och deppighet. Idag kapade;~ vi och satt ner 
alla bjälkar :för den yttre ringen. och skruvade till de si
sta två skruvar som behövde det. Inget mer skruvning eller 
bankande! Vi skruvade :fast hela yttre ringens hörner med 
de smala vinkelbeslagen (skrtNade alltså :fast med skruvdra
garen :för :första gången, det var kul!) så den skulle bli 
:fast och stå över natgen. Vi var tvungna att göra det till
sammans för att trycka emot det böjda trädet och få snygga 
och jämna möten mellan bjälkar . Det blev väldig t snyggt men 
synd att det inte kommer synas . Men detta var ju en detalj 
vi hade tidigare snackat om: vinkelbeslag i ytterhörnorna 
två-och-två skulle inte pass i helheten där skruvarna skull 
e vara framträdande. 

Det var en lång och varm arbetsdag då vi började efter kl l 
eftersom Jose åkte till Clas Ohlson vid Triangeln och bytt~ 
BOSCB-sågen och låset som inte passade containern. Det var 
ju skönt eftersom det var tuff' att jobba under den starka 
solen mitt på dagen . Vi var kvar till 22:00 men upptäckte 
att vi inte kommer stanna så länge igen p.g.a. en arbets
säkerhetsfråga: inte bra att jobba el ler lasta in saker i 
mörkret. 

Pokernon-människorna :fortsatte att drälla omkr~ng men denna 
rrång v~r vi faktiskt tvtmgna att sätta trafikkonerna vid 
parkeringen s n att de jnte skulle gå över backen genom vår 
byggarbetsplats = Malin sa till dem argf . Vi reflekterade 
hur :fysiska gränser i verkligheten har verkat upphöra hos 
människor som är inne i en digital värld utan gränser -~· 
;~ - i deras värld består världen av ett oändligt s~Drt grö 
nt fält med vissa punkter och vägar (pokemon-världenf. Ett
steg til] mot den abstrakta verkligheten vi vill kon~a i
från i vårt projekt. 





DAG 14 

Torsdag 21 juli . Klart . 25 grnder . 

Vi hara börjat bulta fast den yttre ringen och skruvR ihop 
den med muttrar och öglor . Malin borrade och skruvade näs
tan allt förutom de två* inre bärlinor som gav lite problem 
• Vi hade en del diskussion om bultP.laceringen för att för
stärka det arkitektoniska i huset . Aven bultplaceringen är 
viktig! Det blev två bultar diagonal t placerade i skruvblä
cken som hör ihop som väbgpart~erna vvanifråns placering. 
Där takets rörelse är uppåt följer bultarna "med". I för
skjutningarnas perspektiv är hultarna diagonalt spegelv än
da. 

Jose kapade allts~ av det sista , vilket krävde en del fin
.justering s!\ OSB- skivornas 46 cm br~dd skulle passe. i vägg
bjälkarnas CC - avstånd , och l-cm avst!ndet bjälkeytterdelA 
till skiva . Och så blev rlo 2 första balkskorna placerade 
vilket gjordes noggrant eftersom bjälkarnas trä är ju höjd .· 

Den ,iobbiga si stR skruven (inre lclämman , inre bärlina, till 
vänster) som inte ville gå* ner orsakade att vi var tvungna 
att tälja on ~yrkAntig skåra där skruven skulle upp lite (6 
mm}, vilket känndes lite som ":fusk•• men som får bli en test 
där vi kommer ~~ e vilken påverkan denna skåra har på bjälken 
• OSB- locket intill kommer bli lutande pyttolite , hoppas de 
inte har någon inverkan i dropp/avvattning ovanifrån . 

En till "issue" var balkskornas tjockl ek , kanske 1, 5 mm , 
undertill , eftersom det undre locket kanske inte är helt 
tätt . Sjukt att d n sådan detalj kan man bara upptäcka när 
mRn bygger! 

slutligen är vårn säkerhetsåtgärder fullföljda dA vi köpte 
en rejäl. klns~ 4 hnn glås till contni:aern , som inte helt pas 
sade e~tersom rlen var för tjock . Men med l ite filande i by= 
geln på containern kommer det b l i bra . 





DAG 15 

Fredag 22:e juli . So1igt, 26 grader . 

Idag var det perfekt väder för att tjära så Malin tjärade 
he~a yttre rinGen medans Jose finjusterade bägge inre bär
linor och skruvade dess balkskor , vilket tog rätt lång tid. 
Vi märkte hur tjäran torkade bättre under solen s! vi kan 
ge andra strykningen snart . 

Vi bultade fast dessa bärlinor till de 4 fyra sista (jobb
iga) skruvarna och var tvungna att lägga en del öglor för 
att få 46-cm avståndet rätt vilket såg lite tokigt ut . Men 
det är så man får göra om man använder jordan.knre som urs
prung ligen är avsedda för ett annat ä ndamål • .Qessa är all 
tså ~rämst för staket - men de är ju snygga och häftigare 
än om vi skulle haft det vanliga systemet med gjutna plin
tar och stolpskor/stolpjärn. Vi har verkl i gen förstått de 
konst nktiva konsekvenser som är omöjliga a t t förutse .från 
ritbordet - inte ~inst i but i kshyllan (när vi såg de för 
första gången av ren slump på Jula.) 

Idag ägnade vi lite tankar åt vårt virke e fuktkvotsförhå 
llande och funderar vilka innebörder det egentligen kommer 
att ha förvaringstemperaturen i den hetta contajnern (34 
grader vid stark soll och den torra luften där inn e . Kan
ske är det därför en del r-lankor känns rätt bö j da . Eller 
så ska sådana marginaler alltid finnas i industriellt så
gad virke ändå. Vi kommer se i vårt experiment hur träet 
och konstruktionen rör sig ell er ej , eller spricker e ller 
ej! 

I slutet av arbetsveckan känner vi återigen slitet i våra 
kroppar och fastän vi hade planerat jobba lite på lördagen 
ser vi framemot vilohelgen . Jose var kanske lite extra 
trött p.g . a . allt bärand e och dagens filande på container
foten för att få in klass 4 låset som äntilgen är jnne . Ho
ppas på ingen inbrott till helgen! 





DAG 16 

Måndag 25:e juli. Soldissigt. 26 grader. 

Nu har vm satt hela yttre och inre ringen så allting är fö~ 
berec'd :för att kapa och :sätta alla golvbjälkar. Vi saknade 
4 st 195x45 3,6 långa bjälkar så Jose tog cykelkärran och 
hämtade hos Beijer i Lunrl. 

Dessa IJIIO.ent innan sättningen av gollvbjälklaget har varit 
tidskrävande eftersom OSB- skivorrias raka vinklar har fått 
oss att bli precisa. Hela andra delen av grunden är beroend 
ev av skruvarna och de krökta träplankorna, så dessa delar 
har inte blivit lika maskinella som OSB-skivorna, som vi ka 
pade med träverkstadens sågskiva i förväg, innan vi ens bör 
jade bygga. Och så har vi fått lära oss hur sätta balkskor 
på ett effektivt och rak sätt. Hela tiden när vi bygger un
drar vi hur erfarna byggare gör när det gäller en så enkel 
sak som att skruva en spik - men det är kanske inte så en
kel om man vill att spike• eller skruven hålla så länge som 
möjligt och göra mest möjliga nytta? 

Vi hade också en diskussion om vi &~uJle omvärdera golvbjä
lklagets konfiguration från bjälkar tvärs förskjutningarna 
eller längs. Vi testade att lägga på vår J,6 m fina sponsr
ade råspont (från Woody i Malmö) som golv - e~tersom det är 
inte helt omöjligt att vi inte hinner läg ga parkettgolvet 
som vi hade tänkt från början~- , och den ändå ska vara där 
som underålgsgolv ist. för g olvspånskivor, o ch kände av hur 
tvärs. - eller längsgående råspontgolvbrädor skulle påverka 
upplevelsen av vårt zig-zag rum . Vi kände a vt tvärsgående 
skulle få rummet att l<:ännas mer o " bonat, och att den skulle 
passa bra med de tvär§gående ·takåsar ovanför, men vår skru~ 
och r rundkonf'iguration inte tillät det av konstruktiva skäl 
• Det vnr en svår övervägande, men nyttigt att testa och 
diskutera möjligheterna. VI behöll det då som det var och 
ska alltså testa innebörden av längsgående golvbrädor som 
förstärker perspektiven och rörskjutni§arnas rörelse. Hopp
as det blir bra med taket! 

Målin hann ge en till tjärstrykning och vi var nöjda med da 
GE~S arbete . För första gång (eftersom Pok6mon-människorna
saknades en del idag) såg vi vår nylagda och målade grund 
:från håll och tyr'kte det blev superfint, speciell t skruvar 
nas silvriga färg motdet svarta , ovh kunde uppskatta att vi 
la tid på att fundera över bultkonf'igurationen, för det mär 
ktes att vi hade tänkt på det! 





DAG 17 

Tisdag 26;e juli. Soligt och blåsigt. 21 grader. 

Vi har ~ör ~örsta gången i vårt liv satt en grund. Alla 
golvbjälkar är på plats och nästa steg är allt som krävs 
~ör att isolera den. Vi kapade och skruvade ~ast de 9 bl 
älkar som var kvar på en arbetsdag j- man blir ju exper
ter på sätta balkskor - det tar ju l;te tid att lära sig 
och till slut göra det relativt snabbt . Vi kom på lite 
..... senare att vi kunde ha klossar som stöd under bjä
lkarna ~ör att inte behöva hålla de uppe så länge, efter 
somn vissa var ju rätt tunga. 

Huset har alltså f'ått en tjocklek och v1 ar ~örundrade 
och stolta att den liknar en byggnad nu . Det kommer bli 
skönt att byta uppgift och snart resa väggarna, e~tersom 
grundarbetet som vi gjort det är ett arbete nere i marke 
n, då vi var lutade mycket och på knä . Det tar på ens n; 
dre rygg rätt mycket e~tersom vi människor brukar ju stå 
eller sitta mycket . Varje del sliter på kroppen olika 
mycket i ett husbygge! 

Grunden blev väldigt rak och ~in f'ör att vara den första 
men i vissa ställen var det ojämn och inte helt per~ekt . 

Vissa bjälkar blev snea åt sidan men återigen var detta 
p.g.a. skruvsystemet som var omöjJig att finjustera i ef 
terhand. -





DAG 18 

Onsdag 27:e juli. Molnigt . 24 grader . 

Idag löste vi ett konstruktivt problem som vi inte hade 
i åtanke när vi projekt erade för att ha OSB-skivor som 
underlock till balväggarnas bärlinor. Först försök~e vi 
tvinga i dem underifrån genom att tälja jack för varje 
skruv (när OSB-skivarn mötte skruvenf men detta var oer 
hört tidskrävandå och ineffekt~v . Dessutom , när vi väl 
hade monterat skivan underifrån (i den innersta ringen 
där byggnaden är lyft som lägst) så upptäckte hur fUlt 
det* var att se skivans kant mot våra fina nytjärade b~ 
älkar . Vj bestämde oss på direkten att såga ner bredden 
från 46 till J9 cm så skivorna skulle passa inuti bjäl 
karna och bäras ~v 25xJ5 stödlekt precis som det kommer 
vara under husets golv . 

Resten av dagen sågade vi med kapsågen OSB : n och gick · 
hem tidigt efter en kort dag ~ efter all strålande sol 
kändes det lite konstigt att bygga utiJ er ett mulet sky . 

Idag kände vi dessutom ~ur vi håller på bli mycket bäf -
ttre när det gäller problemlösning. Desto bätt e e man kä
nner verktygen man har till hands , desto bättre problem 
lösare hlit man . Vi kan tänka osR ntt ett stort problem 
i dagens arkitekturvärl d är att arkitekter inte et't ·såda 
nt kunskap som är värdefuLl när det kommer att fijsa pr2_ 
b~em på plats . (i& ett bygge alltså) 

Dagen började vi lite senare för vi tog det lite lugn~ 
efter gårdagens framgång och eftersom vi inhandlade två 
s m;\ verktyg som slcuLle tmderl ät ta vidare byggande (en 
bitshållare och on vinkelväxel för att k unna skruva i 
90 grader , v'ilket til~ . slut inte behövdes . ) 





DAG 19 

Torsdag 28 :e juli. Växlande molnighet. 22 grader . 

Denna långa dag körde vi hårt och spikade och sågade alla 
stödläkt för net understa OSB-locket. Vi täljde urtag i 
läkten där den mötte skruvens bleck. Detta var ett rent 
hantverk som tog lite tid - vi provade andra sätt men de
tta var den bästa med tanke på våra verktyg. Spikningen 
med ca JO cm c-c var kul men lite ont fick vi i ryggen ef 
ter sr\ mycket spikande nerböjd. 

På mortronen regnade l i te till vår fårvåning eftersom väd« 
er prognosen var soligt. Vi var orol:4ga att virket skulle 
skadats menn när vi kom fram och det hade slutat regna så 
såg det ut som om inget hade hänt. De yttre tjärade dela
rna visade tyd1igt tjärans vattenavvisande egenskaper, m~ 
dans de obehandlade bjälkarna var helt torra förutom und!_ 
rtill. Kanske är det lite överdrivet den moderna strävan 
att alltid ha virket superskyddad. Men framöver kon~er vi 
alltid vara på den säkra sidan. 

Grunden lämnades inpackad i den jättelika vita presennine:_ 
en vi nyss öppnade. Malin skCtr sig i tummen CDJCh "'t'ick all
tså idag sin första lilla skada. Det kämns bra att vi hi
ttills klarat oss utan avsevärda arbetsskador, för vi är 
noga med alt alltid ha säkerheten först, och aldrig stre
ssa , för det är då olyckor sker. 

• , 





DAG 20 

f.1ånrlag l:e augusti . Halvklart med skurar . 18 grader . 

Idag har vi spikat färdigt hela grundens stödläkt . Sofia 
Joses syster kom med hennes pojkvän David fr~n Skottland 

och hjnlpte oss att p~ocka ihop ungefär 20 sopsäckar till 
med s~gspån . Fantastiskt att de hjälpte till! Jobb&t tick 
mycket fortare för dem nu när vi hade införskaffat simgla 
sögonen för ~tt skydda ögonen frå~ jobbig så§spånsdamm.-

Idag var en låne dag med inte lika mycket gjort artersom 
en ~el ti~ gick ~t att snacka med folk - nw när augusti 
hörjat kommer folk snart börja dyka upp i Lund och arkit 
ektskolan så vårt arbete kommer nog störas lite . Idag kom 
<lessuom Malins föräldrar Lille-mo och ~tefan som ska hjä
lpa oss med lite olika . saker. 

Det var roc-nskurar idag så vi var tvungna att avbr~ta pe
rio~vfs och täcka grun~en med presenningen. 

I slutet av dagen började .vi finjustera och passa in de 
nysågade OSB- skivorna som hade gett problem och upptäckte 
hur man kan "tvinga" in trämaterial mot varandra när sake 
r inte vill passa in, eftersom trä är . ju flexibel . Byggar 
tips och förbättrad probiemlösningssinne alltså! Vi tvin= 
gade alltså in en del O~B-skivor mot bjälkarna genom att 
banka en av~apad plankbit med slaggan mot skivorna . Vik
tigt att inte banka direkt mot trä lärde vi oss frAn en 
erfaren timmerman för ett tag sen. 

Innan hyggrlngen hade vi fortsatt med den eviga utforskand 
et på nätet efter lösningen för att täta trossbotten och
skyd~a s~gspånsisolerinFen . En traditionell lösning har 
var~. att ha tidnigspapper som underlag men vi kommer nog 
hA vindpapp för att vara på den säkra sidan med vår grund 
bjälklag som ligger upphöjd över marken. -





DAG 21 

Tisdag 2:e augusti. Halvklart, 20 grader. 

Vi började dagen med att inhandla saker vi behövde: förh~ 
dningspapp (vindpapp) för trossbottnat pc\ Byggmax, föns
terrenoveringsverktyg på Jula, och körde till Lunds Grust 
erminal för att hämta sand. Det är ju skönt att e~ippa 
sl~ta så mycket för att inhmämta byggmaterial, men vi re
flekterar över alla fördelar med att använda sig av krop~ 
en istället för att bruka fossila bränslen i fordon som 
tar så mycket plats i världen. Mycket motion har vi bitti 
lls redan fått genom att frakta miljövänligt, men det ska 
dar inte mycket med ett litet avbrott. 

Det blev ett fint putssand 0-3 mm kornstoerlekar i gulbr~ 
n färg. Det var härligt och kul att skotta den på plats 
bakom containern. Vi köpte 1400 kg, och vi beräknar att 
det räcker för de 100 kvm lerputs vi behöver för både in
och utsida. Urpsrunget är Brösarp, mot inlandet på Österlen •. 

t-1alins mamma Lillemo började slipa ner fönstren och skra~ 
a av ojämnheter för att förberedda dem inför målni~ med 
vår järnoxidsvarta lino~jefärg. Stefan mätte upp och jag 
(Jose) hjälpte såga masonitskivorna i långa remsor som 
ska mellan golvbjälklaget. Vi hann såga till och skruva 
resterande OSB-undr8 lock. 

Nu när vi var 4 st som jobbade samtidigt var det kul att 
ge uppgifter till våra "hantlangare" och det kändes som 
en liten byggfirma och en själv som arkitekt var byggmäs
taren eller projektledaren. Vi ansvariga kanske inte gjo
rde lika mycket eftersom vi såg till att arbete utfördes 
rätt och fick hämta ur sin kunskapsbank (den mentalaO vad 
arbetsgången skulle bli. Det var jättekul! Som när man ha 
r många kompisar över och ska laga en stor middag och en
själv ger order och har ansvar, men inte gör lika mycket. 

Det var en lån~ dag för oss och i slutet av dagen försö
kte vi ge oss in på att börja sätta fast vindpappen men 
i vä.r trötthet misslyckades. Han ska alltid gå hem när 
det känns rätt och ald*±g börja en ny. uppgift när man är 
för trött! 





DAG 22 

Onsdag J:e augusti. Eftermiddagsskurar, 17 grader . 

På grund av regn fick vi inte gjort lika mycket som vi h~ 
de vel•t. Vi började lite senare (kring elva) , för vi kä~ 
de oss slitna denna tredje arbetsdagen i veckan - det br~ 
kar bli så på onsdagar . Vid tre började det regna ~å det 
kändes också avslappnande att ta det lugnt och kunna gå 
hem tidig?re . 

Lillerna jobbade h Art som vanligt och slipade lätt vår sva 
rta stallytterdörr som ska bli ultramarinblå . 

Vi fick lite ordning på materialet inne i containern efte 
rsom på senare dagar hade det börjat bli total kaos och 
det är en oerhört viktig arbetsmiljömäslid.g fråga att den 
är ordnad, s~ att vi slipper att virke och verktyg ramlar 
omkull och skadar oss. Vi satt upp enklare upphängnings 
anordningar för att ha bättre koll på verktygen som inte 
används under nuvarande moment. 

En viktig grej ! Vi löste problemet med drevningen av spri 
n~orna meJlan bjälkar och . OSB, som vi vill undivka för at 
t f'c)rhindra drag inuti grunden. Vi ska testa att dreva 
med vindpappen , som är impregnerad och funkade rätt bra 
att try cka in mellan sprinrorna . 1raditionell används lin 
drev eller lerbruk för att täta till ~är men p . g . a . tids= 
och pangabrist kör vi på denna l ösning där "man tar vad 
man hAv~r11 , lite som bönderna gjorde förr . Hoppas det fuö 
kar och att de inte faller av i l ängden - h u set ska ändå -

-~ tå i minst ett år. 





DAG 23 

Tarsgag 4:e augusti . Halvklart, 20 grod~r. 

Vi har "pappat" färdie·t ytterväggarnas golvbjälklag, så d 
em är redo för att isoleras med sågspån. Under dagen dre
vade vi ocks~ färdigt och förtsod hur man kunde dreva bäs 
t med vindpappen, genom att slå in de med en träpinne och 
träklubban . I vissa ställen såg det ut riktigt välpressad 
och att den kommer h!lha. 

Al1a stödläkt blev impregnerade med tjäran och även kante 
rna av bjälklagsplankorna som inte kommer bära läkt för -
masoniten.Det var svårt att komma åt nerifrån men behövligt . 

Med Lillemos hjälp hade vi alltså en kort och lugnare dag 
d~ det också var Joses födelsedag och kunde gå hem tidigt 
• Skönt att det slutat Wa&ai ••I»•aa regna och att vi kan 
fortsätta jobba som ~anligt. 





DAG 24 

Fredag S:e augusti. Molnigt, 19 grader. 

Idag ieolcrade vi :färdigt grundstommen :för ytterväggarna, 
så vi är redo att börja resa väggarna. Vi "spånade" {la i 
sågspån i bjälkarnas utrymme emellan) och satte för fört~ 
a gången ~~-cm OSB-locken. Dessa eav inga problem och de 
få springor som skapades i skarvar var små och betydelse
lösa eftersom det hela kommer täckas tätt av halmbalar o~ 
h leca-kulor. Det blev väldigt snyggt och prydligt i slu
tet av dagen med lockens skarpa och raka kanter, innan 
kunde man so krokigheten i vissa balkar och andro bygg
spår. 

Vi lärde )(D oss alltså den bästa t:ekniken {ef'ter lite te 
~ tanrlc att trycka ihop spånet under locken . Först tryckte 
vi med reglar och brädor men Sofia, som hjälpte oss hela • 
dagen, upttäckte att genom att . stå och trycka med hela kr 
oppens tyngd pressade man bäst . SA enkelt att det kändes 
dumt! Mon det är juo oftast så, den lösningen som känns 
dummast och enklast är den bästa. Ingen hokus pokus! 

Vi var på bygget i 8 timmar men jobbade tlog effektivt och 
konstantKE i 6. Det var väldigt skönt . Vi tiick inga ovän
tade problom idag och mEld So:fias hjäJp hade en lugn och 
bra dag. 3 är nog ett bra antal för en liten byggfirma! 
För då kan två diskutera medans den tredje gör andra upp
gifter, eller vakta när två är borta. Och så kan två jo
bba medans den ene vilar. 

Synd att dot inte kom någon förbi från skolan som k u nde fil 
se när vi jobbade med denna fina isoleringsteknik , :för vi 
tr.ot att det är inte så många som ve t att d et .finns en 
helt värld utanför cellplats och mineralullsisolering, so 
m vi "indoktrineras" på skolan . Men när vi lägger golvet
och masoniten så kommer nog skolan vara i :full Gång ! De
tta hnr vi vnlt att. skjuta fram ti l ls taket är på plats 
så kC'n vi isolerA golvbjälklaget under skydfd :från väder 
och vind . 

Det gick !lL2 sopsäckar spån åt denna försto omgång isol~ 
ring. 





DAG 25 

TisdAg 9:e augusti . Molnigt, enstaka regndroppar . 15 grader. 

Balplattan är färdigsågad och fastskruvad förutom alla 38 
fästbitar - för träpinnarna där första raden halmbalar ska 
sitta , som vi också hann såga och borra igenom idag. Bo~ 
andat för pinnarna krävde att vi testade tre olika borrar 
, så vi lärde os~ alltså genom att testa den bästa sättet 
att borre ndessa bredda 45-~ och 45 mm djupa hål . Den stä
llbara borren från Jula var rlen bästa, och borrandat gick 
smidigt till fast det kräTde en del ~ck. Sågsponet som 
blev över samlade vi såklart i våra spånsäckar . 

Kkruvandet gick bra men till nästa gång hade vi kanske an 
vänt skruvar med försänkt huvud för att fästa OSB-locken
till bjälkarna under - vi hade våra kvarblivna ankarskru
var vilket gjorde att i vissa ställen blev det en liten 
glipa mellan balplattan och OSB-locken . 

Igår måndag räknades inte som byggdag eftersom det blev 
inte så mycket gjort p.g.a. f ör mycket vind och sjukdom . 
Det blev lite inköp men framförallt lerjakt då vi begav 
oss till tre oilka byggplatser i Lund för att kolla efter 
schak:fmassor med lämplig lerinnehåll. Vi snackade med nå
gra i ett bygge vid Spoletorp där det kanske kan bli vårt 
"lertag", de andra byggen närmare hade sämre lera men låg 
i ner~örsbacko vid Höjdpunkten . Vi kommer göra testsilan
den innan vi bestämmer oss för det. Anledningen att vi 
återigen är på lerjakt är att priset för pulverlärsäckar 
~os det enda företaget i Skåne som säljer tyc ker vi är 
för hög förutom att vi inte har råd att köpa ( c a 7000:
för ett ••w och ett halvt ton lera), så v1 ar tvungna att 
göra som förr och lära oss och behandla leran från början 
till slut • . 





DAG 26 

Onsdag lO:e augusti. Skurar; blåsigt. 15 grader . 

På grund av regn och ostadigt väder skjöt vi upp det för
sta halmläggaodet och väntar tills bättre väder.Känns täa 
inte tryggt att arbeta när det när som helst kan bö~ja 
regna, .förutom att det blåste riktigt mycket. 

Vi gjorde . istället e~periment med provlerklumparna vi in
samlade igår. Vi kom på den bä•*••sta motoden för att få 
rå torrlera ~r~n schaktmassor till ett fint pulverlera. 
Det var bara att linda in klumpar i flera lnger gammal 
tyg och sen sl~ hårt mot marken. tills klumparna blev små 
• Efter det s~llades de över en bunke med ett finmaskigt 
metallnät (trådnät 2 mm maskstorlek inhandlad på TOOLS) 
e f1 att det fina lerpulvret samlades utom större klnmpar 
och orenheter som större granit- och kritsten. ProcPssen 
upprPpades tills man fick önskad lermängd. Denna metod 
fungerar då alldele• utmärkt .för vårt ändamål och budget 
(gro*ig byggmateria• inhämtad ~rå närheten!) men vi ska 
utvnckla det sedan på byggarbetsplatsen så vi får tillveE 
kning i större skala. 

Senan blandade vi ihop tre olika provlerputsar för att 
testa lerans stadighet. De sitter nu8på on halmbal och 
hoppA W at t de ger et t bra res u l ta t. Proportionerna var då 
l lera, 1 halm • och A: 3 sand, B: 2 sand• C: l sand. Va
tten las i, lite i taget, tills det blev hanterbar bruk. 
Det var väldigt härligt att blanda lerbruken för man ku
nde använda händerna eftersom lera tir 100% icke-giftig. 
Det ~r-MMM säkert bra för huden. 

Cykelkärran blev också förstärkt för att den ska kunna 
hantera vikter upp till förhoppningsvis 100 kg. 





DAG 27 

Idag har vi samlat ihop ett hal vt ton lera., som vi fick 
hämta gratis av Veidekke som bygger och gräv er för bostäd 
er på höjdpunkten i Lund , rätt så nära LTH och Ideon-omri 
det. Det var fint väder för balande men eftersom de skull 
e avlägsna lerhögarna dagen efter lastade vi hela dagen .. 
på cykelkärran . 

Det blev 6 lass a kanske 80 kg var . Det var tungt men til 
l fredsställande att frakta miljövänl igt och grRtis . 
Det tog ung~fär en timme per lass . Vi var tvungna att so
rtera i lerhögen och ta de bästa klumparna eftersom vissa 
hade mer småstenar än andra, vissa var blöta vilket vi in 
te vi1le ha . Det var kul att komma i så nära kontakt med
Skånes geologi och förstå sig på de olika sorters morän
leror och deras kva1iteer . Det var nästan något slags ar
keolo~isk arbete a~t gräva och välja bland lerklumpa~na 
som anses var~ skräp och oönskbart byggmaterål , när man 
kan göra unrlerbar byggmaterial av dem! Våra lerputsprover 
verkad~ t''\lflki;l alldeles utmärkt , och efter några dagar har 
provrna blivt stenhårda. 





DAG 28 

Fredag ~2 J e aueusti . Regn . 16 grader . 

På grnnd av regn var vi inomhlls •istället och börjA.de mål a 
fönster och dörrar, för att ~& det gjort . Allting h ar få! 
t den första strykningen med linoljefärg och vi ko~mer n~ 
g ge de senare efter balningen börjat då vi behöver dörr
arna och fönatrana för att passa konstr~ktionen . 

Vi hade inte tid igare provat att måla med linoljefärg i 
en sådan omfattning men det vAr härligt , eftersom det är 
en traditionell och miljövänlig metod , som dessutom är bi 
lligare än moderna fårger eftersom linoljefärg täcker me~ 
och håller bättre i längden . Närproducerat i · Genarp också 

Vi gjorde en del läsning innan• v.i började f'ör att förstå 
tekniken och f'örst~ momenten exakt , t . ex . att första st~ 
kningen ska vara utspädd med 10~ terp entin . mOch eftersom 
det angår också fönsterrenov•ing detblev en dol läsning 
där också, och olika litteratur säger olika . T . ex . testar 
vi hur aluminiumbläcket kommer bli med vår linoljefärg
beläggning , ~ör vilket det inte fanns mycket information 
varken på nätet eller böcker eftersom aluminium är ju ett 
modernt påhitt . 

I början kändes det ovant och svårt att få till penseldrä 
gen tunna och långa men som med olla andra hantverksmome; 
t vi. provar så måste man öva tills det b .lir inlärt . Tyst
kunskap på hög nivå all tså ! 

Fönstrena ska kittas (inkl . hålligheter och sprickor) med 
linoljakitt både för inomhus och utomhu sdel e n efter .förs
tn strykningen. Färgen tränger in som en första skyddande 
hinna. Till detta var det svårt att hitta arbetsbeskriv
ningar till , men det är så man ska göra . Den djupa infor
mationen och kunskap :fins inte ti.ll sin fullo i varken b ö 

eker och •••••~ nätet och det är endast genom att f'råga -
hantverka re eller komma på det själv - testa - som man 
kan få ett slutgiltigt svar. 





DAG 29 

Tisdag 16 : e augusti . soligt, nl\gra moln . 20 grader: 

Äntligen halmbalar! I det ~inn vädret har vi ä n tligen 
lärt oss att sätta halmbalar på bästa sätt och hann med 
sex s'jjrcken·, al l t så en hel rad för en av " klämmornas •• y t!_ 
erväggar . Vi ~ick prova mycket tills vi slut kunde sätta 
snabbt och mekanisera processen för den sista halmbalen. 
Det var mycket svårare att få det rakt och snyggt än vad 
vi tvudde . Detta beror delvis eftersom vi har så välpre
ssade balar och de är svåra att trycka ner i spjuten. 

För det första skruvade vi istället ~ör att spika spjut
stöden - spikarna vi satt ~örst var inte tillräckligt s t~ 
rka eftersom de gick igenom OSB , även om det var bil l iga
re nu när vl hnr gott om spikar vi fick av skolan . Det rä 
ckte med 2-J skruvar 100 mm långa. 

Vi skfluvade också fast reglar i. ytterkanten för att stadg_ 
a upp och ha en re~erens f'ör att få väggen rak . Balplatt
an visade sig nyttig då vi skruvade uppstade ningsre[;'larna 
i den, och dessa hål korulller j . e'fterhand inte synas tack 
vare att vi drog ut alla bjälkar i grunden l cm . Vi kom 
på att dessa kunde kanske nnvändns också i ·f'ramtidon för 
fltt sätta fast taket ti l l grunden1 Det såg U snyggt ut 
iallaf'all med de smala reglarna i förhållande till byggn~ 
cieny 

Vi upptäckte att det är väldigt viktigt att trycka ner bä 
~arna mjukt men lite trångt . De ska kunna går nor långsa= 
mt när man står på dem och vinglar lätt med kroppsvikten , 
och inte hoppa hårt på dem. - det ska man inte behöva göra 
f'ör då förstör detta intilliggande balen . 

~rimmandot av sidorna (kort/koppdelenO är viktig för att 
f'å det rokt och snyggt . En bra häcksax gör jobbet , och 
trimmandet skA göras försiktigt och även gå igenom de böj_ 
da stråna i kortsidan . 

Hålen vi borrade i spjutstä den måste vara helt raka för 
att förhindra ntt spJuten blir snea . Det är viktigt att 
tänka på nästa gång! För alla h~l var inte lika bra . 





DAG JO 

Onsdag 17:e augusti . Soligt, 22 grad&r. 

Idag fortsatte vi med halmbalarna och la nästan hela~•• 
första raden för ytterväggarna. Vi fick problem med balar 
na som skulle delas s~ detta hann vi inte med. . ... 
V.i hade också en del arkitekturdiskussioner angående infä 
stuingen av dörren i halmbalarna och balplattan. Vi över-:=
vägde flera alternativ genom att stå på plats och hålla 
upp~ reglar och OSB-skivor och tills slut kom vi på en 
till~redsställonde arkitektonisk lösning, eftersom vi had 
e sl<jutit upp denna :frågarul pga tidshrist och :för att vi
inte v~r helt säkre på hur de :fasta inredningarna skulle 
:fästas till balväggarna. 

Vi förka~tade den "vanl~ga" lösningen som vi hade läst i 
Jones'Strawbnle boken och gick :för en egen som kommer bå
de visa strukturen och bli snyggare j: :f'ärhållande till 
lerputsen,. eftersom med vår ~tram"-konstruktion kan vi sät 
ta dörrar och :fönster i ytterkanten av balväggen ist. :för 
i mitten som Jones :föreslår. Insidan av ramarna kan utny
ttjas til) hyllor och dessutom slapp vi vår ursprunglig 
tanke med OSB-lådor och OSB-täckta nischer som skulle se 
:för skarpa och abstrakt~ ut. Dessutom kommer vi ha en sy~ 
lig dörrkarm på fasadlivet som kommer nog också målas 
blått. 

Sara Malins syster är här några dagar :från Stockholm och 
hjälpte oss idag att trimma balarna, så arbetet gick :for
tare. Vissa balar gav ju problem men v1 blir duktigare 
och clulctign.ro på att sätta dem. Vi mekaniserar ständigt 
våra metoder och. gör förarbeten :för att balnndet ska gå 
smirligare och :fortare, som t.ex. att skruva :fast a lla 
spjutstöden i :förväg E>ller något så enkelt som att marke
ra med blyerts hur långt de går in (45 mml, så man vet nä 
r man slår ner dem. 

Vädret. vnr :fantastisk och vinds t i 1l a men som vanligt var 
eftermiddagssolen den jobbigaste då den faller precis 
fr~n sidan och hatten. täcker inte då. 





DAG Jl 

Torsdag 18:e 4 augusti. Nplnigt, någon sl<ur. 18 grader. 

BalandeL går f'ramåt och Sara hann trimntn en de.l balar 
(ca lJ stycken) och sätta de ovanpå varandra upp till den 
J:e löpbandet eör ytte1~äggarna. Vi andra diskuterade och 
kom på lösningen f'ör f'önstret, och likt dörren testade o
lika alternativ. D~t blev ett ramkonstruktion med reglar 
intill ytt~rdel~n längs lerputsen med inhakade stolpar 
som Yi sågar och trimmflr med häcksa.'(en in i balarna. Att 
såga eller borra var. inget bra, bara med snxenf . 
Och så kom Lunds Universitets säkerhetschef' helt oanmäld 
ocl~ arg som en överraskning och förhörde oss misstänkt om 
brand- och säkerhetsfrågor• som vi redan hade tänkt ut 
men p.g.a. bristande kommunikation myndigheter emellan h~ 
ne inte nått till honom . Vi fick uppleva denna deJ av by
ggandet som har med alla möjliga aktörer och lagar som 
samverkar eller ej, och har olika intref'sen. Han var oro.!, 
ig att ingen hade underrättat honom p . g.a. tidigare vård~ 
löshet . när studenter gjort saker p& campus. ~len vi hade 
al1a våra papper i ordning. 

Vi tillver~ade ocksö ett speciellt nål f'ör att sy ieenom 
balar och dela dem (bala om) . Den består av ett 4 mm tjo~ 
kt järnstav vars ena änd . bankas platt och därefter horras 
två 4 mm hål igenom, för att kunna dra in två trådar in i 
balen och på det sättet ~ela den i två knutna balar vars 
str:.i.ngar späöns med en knut som liknar on " truckers hit
ch". N&l!en måste vara rejäl och stadig eftersom den ska 
pressas igenom riktigt hårt pressade balar! 

I slutet ?V dagen fick vi en plötslig skur som överraska
de oss , och nu ligger halmbalsraderna täckta med presenni 
ngen , och s& är de lite blöta ovanpå . Detta ska de nog 
klara, eftersom det är uppehåll imorgon och de kommer ku
nna torka ut. Halmbalslitteraturen rekommenderar att dem 
ska skyddas t'r~n det minsta regn , men if'all det händer ka 
n h~lmen torka ut ändå. Vi f'år väl testa ~ad som händer i 
f'all do f'år 1 iggan li. te blöta öve 1.r natten. 





DAG J2 

Fredagl9:e augusti . Väldigt stiigt . 2~ grnder . 

Efter gårdagens regn fortsatte vi balandet och skruvade 
fast de 4 långa reglar som utgör ramen för fönsterkonst~ 
ktionen . Det var tidskrävande att såga och klippa ~genom 
jacken i balarna , och så bytte vi till ryggsåg och oågsåg 
vilket gjorde att arbetet gick fortare . Vi tror att en g~ 
ästrimmer skulle vara för svag för jobbet . 

Fönsterramsreglarna kapade vi till 2,8 m långa , alltså 8 
bs:tlar höga . Vi hoppas att mötet mellan hammarbandet och 
reglarna blir bra när vi kommit upp i höjd . Ramen ska int 
e bära men stödja fönsteet , och vi kommer kanske vara tv~ 
ngna att göra. jack i hammarbandet eller kapa reeJarna ige 
n, e ·ftersom balarna kommer sätta sig på grund av takets -
t;yngd . 

Det var svårt • att plasta in byggnaden nu nör vissa ställe 
n är 4 balnr höga -, e:ftersom med Saras hjälp går väggresa
ndet fortare . Vi hoppas den klarar sjg över helgen . 

Dalarna kom inte till skada av regnet igår och torkade 
fort och lätt efter vi tagit bort presenningen. I vissa 
ställen var toppytan nästan helt torr eftersom balen måst 
e ha absor~orat överskottsfukten . 





DAG 33 

MAndag 22 :a åugusti . ~1o1nigt, vindstiJ.la. 22 gradef'. 

Idag gjorde vi ramen och OSB-nischerna · till dörren. 
Dörra~ och ~önster är komplexa elemtn så det tog hela 
byggdagen att göra den, includerande diskussion och test
ände av lite olika grejer, artersom vi gick rör d~n lösni 
ngen som var bäst arkitektoniskt. Vi övervägde sådana små 
detaljer som hur de synliga spikarna som rörenar de två 
45x95 reglar som utgör dörrkarmstolpen ska synas . Vi val
de som vanligt de snyggaste sidorna av reglarna utåt- lyx 
när arkitekter bygger själva! 

Dörrkonstruktionen är nu lite onnorlunda än vi hade plan~ 
rat i projekteringsritningarna både för att det som blev 
byggt avvek ~rån måtten (som det tidigare nämnts i de fö~ 
st~ byggdagaraa) och för att vi har placerat den i en mer 
tillsrredsställande läge lite ~nåt i fasaden vilket komm~ 
er att ge en rikare rumsupplevelse när man kommer in i b~ 

ggnaden. sittplatsen till höger om dörren är fortrarande 
viktig och vi behåller den - denna gång 35 cm istället fö 
r 45 som ritningarna visar. Dörrstolparna kommer möta ha= 
mmarbanrlet i 2 ,8 och ),15m höjd och denna k onstruktion 
kommer vara intressan-t. att lösa. 

Vi diskuterade också och bestämde höjden och placeringen 
av det lilla rönstret vid arbetsbordet, igen genom att te 
sta på plats och känna av vilken placering skulle bl.i bäs 
~ . Det var kul att föreställa ~ig hur ljuset kommer falla Rär, 

Kim Jos's kompis dök upp och hjälpte oss att trimma balar 
, han hann men ca 8 st . Vi har lagt 52 balar och hoppas 
att resten kommer duga. 

Ikväll förväntas det regn så vi inplastade byggnaden noga 
l och den ska nog klara sig bra över natten. Med tre pers 
gick detta rätt fort! 





DAG 34 

Tisdag 2J:e augusti. Sol och moln. 21 grader. 

Idag kom Johan a.k.a. Dos Santes och hjälpte oss vilket 
gjorde att alla väggar är nu 4 halmbalar höga . Det börjar 
bli ett rum där inne och det känns fantastisk att uppleva 
det komplexa rummet som skapas av rte massiva och förskju
tande väggarna. 

Medans Dos Santes trin~ade, passade in balar och nålade om 
snickrade vi färdigt den sbora och den lilla fönstret vid 
arbetsbordet. Det tog sin tid eftersom vi diskuterade hei 
a iiden detaljer och provade på plats lösningarna. Till
P. Xempel i det stora fönstrets karm-OSB-låda har vi dragit 
in reglarna i ytterdelen ~ör att dölja karmen bakom l cm 
lera, s~ att bara fönstergbågen och bladet får vara svart 
a. Det li1la Bönstret var besvärligare då vi var tvungna
att tillverka fönsterb!gen , som inte fanns där från börjä 
n. Fönsterbladets komplexa form fick nöja ~ ig med vlra e~ 
kla platta byggre~lar som vi tillverkade direkt på gräsrna 
ttan. I slutet a.v arbetsdagen- när dessa byggdelar" var f'ä;
diea provade vi dem på plats med sina nischer och allt 
och rlet blev verkligen snyggt! 

Vi tänkte ut också hur infyllnadsväggarna (de icke-bäran
de) mellan klämmorna skulle vara och bar ett system som 
vl kommer bygga när halmbalsväggarna och hammarbandet är 
uppe. De kommer bestå av ~5x95 reglar (dubbla), sågspåns
isolering, fasadboard (asfaltsboarden), och antingen st~
ende panel eller råspont som 'fasadbeklädnad. Vi provade 
mycket på plats med enkla reglar för att förstå denna kon 
struktionen som vi inte hade prioriterad hittils. 





DAG 35 

Onsdag 24 : e augusti. Väldigt soligt • . 2J grader. 

Dagen gick åt att göre ~ärdigt det lilla fönstret , tr i mma 
... halmbalar, och sätta i 4 spjutar genom de färdigstoppade 

- ha1mväggarna . Sofia Jos~s syster var med ocb hjälpt~ oss 
trimma nästan alla balar , och stoppa i väggarnas Lhåligh~t 
er med knuten halm . 

Vi var alltså inte hel t färdiga med ~önstersnickeriet och 
tillvarkade en rejäl och stabil l åda ti l l fönstret , med 
OSB i alia sidor för att få en jämn yta mot halmen . Don 
kommer föra över de vertikala lasterna bra och vi t . o . m. 
flyttade in den till mitten av arbetsrummet vilke t var b~ 

- a både konstruktionsmässigt (för det lät balarna intill 
pressa ner kra:fterna även om de är 45 cm bredda) och arki 
tektonisk - genom att återigen prova på plats kände vi av 
hur det vöre underbart attsitta och jobba och ha en fin 
liten kvadratisk :fönster över arbetsytan - aom ramar in 
den fina grönskan och låter ljuset falla vackert . Det lmi 
lla fönstret med sina djupa OsB-nischer fick det lilla 
rummet att bli en värld för sig! 

De 4 4-balab höga spjut vi hann slagga ner i slut~t av da 
gen fick väggdelen att bli mycket hårdare och stabilare. 
Det var fantastisk att stå på balraden och känna transfor 

- mationen! Spjuten var inte svår att ~å ner men vi hade nr 
tta av all tidigare skruvande då vi kom på erucelt att sä
tta torpedvattenpasset på den raka toppoet ~ör att ~örsåk 
ra att den kom ralct ner, precis som vi gjorde med jordskr 
uvStrna. 

Eftersom vi åker på bröllop i Stockholm och är borta från 
bygget i 5 dagar plastade vi in huset ordentligt, vilket 
tog nästan 2,5 timmar. Vi kom på att dra en stor prese1u1i 
ng över de redan inplastade klrunruorna genom att )öja u pp
den med långa reglar med spikar i ändarna där vi stoppar 
in pressanningens hörnöglor. 

Vi fick besked av Christer . Malmström att det kanske finns 
möjlighet för oss att presentera huset i ett specialinsat 
t tillfälle in i oktober så helt plötsligt känns det myck 
et skönare med tiden och mindre stressigt . l-Ien vi rappar
på fortfnrande! 





DAG 36 

Y.1ånda.g29 :e augusti. • 1>1olnigt, lite skurar. 19 grader. 

På grund av lördag natts storm; åska och regn var vi tvuK 
na att akut ta oss ner från Stockholm för att bevaka hu
set. På söndag morgon blev vi uppringda av folk från sko
lan som berättade att halm hade blivit blöt och a"'tt delar 
av presenningen hade blåst av. Vi bad Karin och Kim att 
hjälpa oss på distans och de mycket snällt plastade in 
byggnaden ännu stabilare än vad vi hade gjort. Vädret mås 
te verkligen tas på allvar när man bygger med halm! 

Det • regnade en del senare på sönrlRg kväll när vi ~ade åkt 
ner så deras arbete räddade huset. Idag måndag har det kti 
mmit några stycken kra:ftiga men korvariga skurar och pre
senningen klarat sig bra. 

Istället städade vi upp och gjorde ordning i containern 
och e:fter clet började krossa leran vi hämtat upp :från byK 
garpetsplatsen vid höjdpunkten. Sofia var med och hjälpte 
till, Malin var kvar i Stockholm. 

Vi tillverkade en snabb men stabil ram av 4Sx45 reglar m~ 
d 2mm-maskstorlek-metallnätet spänt emeian med pappspikar 
:för att sålla leran som vi krossade i asfalten med en re
gelstump (tillverkad av två 1,5 m långa 45x~95 spikade 
plankor med handtag) . Lerklumparna krossadP. vi på en tyg-

- duk ( 2 lager för a t t få d en a t t bl i sarkare) så vi kunde 
snabbt ta upp dem till den stora kärlen för att så.llas. 
l.erpulvret föll ner och sedan var 2 till J cm lerklumpar 
kvar som flyttades återigen för att krossas i marken. Det 
blev något mellan J0-50 kg lerpulver {ska vägas sen), doc ·~ 
med en del 2 till J mm små lerklumpar kvar, som vi kanske 
behöver sålla ytterligare med en ännu fjnmaskigare nät o~ 
h serlan krossa igen. Men vi tror att lerpusten kommer bli 
bra trots detta, eftersom vattnet kan nog lösa upp dessa 
små klumpar. 

Ar'betet var fysiskt <!ungt och e f'terarbetsdag·en var man 
rätt trött i benen och armar. Det kändes som rena grottmä 
nniskoarbete att stå på huk vid marka och krossa Ierklum~ 
parna med slagga och stumpen vi tillverkade, och det känd 
es komiskt men roligt på samma g&ng. Vi upptäckte senare
att genom att höja och sänka igen stumpen två tillsammans 
gick arhetet mycket fortare och man blev inte lika trött 
i armarna, precis som många av de traditionella byggmeto
der som vi vet om som när två och två hyvlar ~eller hugg
er en stock i sko{7en eller kransågning. 





DAG 37 

Tisdag JO:e augusti. Noln och sol, 21 grader • . 
I det fantastiska och vindstilla vädeet har vi idag spjui 
at ner upp till 4 balar höjd nästan alla väggar förutom ~ 
n kortsida av den främre klämman. Dos Santos Jos~s kompis 
var med och lärde sig tekniken för att slagga ner~dem. 

Sofia ~jälpte med allehanda upp~ifter som att sätta och ~ 
kruva upp våra uppstadgningsstolpar som är oerhört vikti
ga för att få en rak halmbalsvägg . Ögat lurar en alltid! 

Vi upptäckte också skadorna i klämman mot A-huset där i 
stort sett alla halmbalar till höger om ytterdörren hade 
lihdriga vattenskador på ytan. Det verkar som att uncer 
stormen fick dem slagregn (regn fr~n sidan) när presenni
ngen hade bl1st av så de fick liega och börja ruttna i u! 
sidan under söndagen och måndagen . Den lösa halmen vissa 
balar emellan luktade ruttet och slängdes. Vi demonterade 
alltså hela det väggpartiet och satte balarna pi tork un
der solen . Skadorna är lindriga - verkligen inte katastr~ 
rtillstånd men inte all f'ukt har hunnit torka ef'ter en h~ 
l dag. När man sticker fingret kan det ibland vara lite 
fuktigt 1-2 cm brett ca 2 cm in i halmen, då ytan hunnit 
redan torka. Halmen är så väl pressad att skadan in i bal 
en inte hinner torka! 

P.g.a. balbrist väljer vi att behålla halarn~ och se hur 
väl de torkar Ht och ifall ruttningsprocessen fortsätter 
eller om fukten sprids ut. Skadorna var nog i mesta f'all 
in till ca4 cm in i balen, aldrig mer än så. 

Vi har upptäckt att vi bara har t2 halmbalar kvar så det 
skett en missberäkning och vi kommer vara tvungna att bä
ställa kanske 50 til.l f'ör att vara på den säkra sidan och 
beh~lla vår 9-balarshöjd i den fr~mre delen och 6 t den 
l~Rsta. Nu när rummet börjar mer "arkitektonisk" och inte 
s~ mycket av ett bygge började vi känna av att verti~ali
teten i de hHgA väggarna är väldigt viktig . Den yttre klö 
mman är nu 5 balar hög efter mer balsättning av Sofia . -

Vi upptäckte ocks~ att det är möjligt att bala om en änd~ 
al om strängarna syns, genom att knyta ett snöra tilJ str 
fingen, sen f'örlänga och klippa det snöret, och efter det
det vanl.ign processen för att knyta en balknut. Det var 
lite svårt men behövligt när änderna var bukligFl och ora
ka. 

Idag vAr vi tre p~ bygget för Malin var sjuk. Skolan börJ 
ade ig~r s~ en del nyfikna yngre studendv9r kom förbi och 
ställne mycket ~r~go~1 Känns bra och peppigt att projek
tet kRn ~~ genomslag och fy1la sin dirlaktiska funktion. 





DAG ,38 

Onsdag :n :e ·aue,-usti. Växlande molnig h e t, 21 grader. 

Idag trimmade vi och tog upp till högst möjlie a höjd de 
resterande halmbalarna. Vi fick till en liten del av 
"trappan" där yttre kläminan hoppar fr t\ n 6 till 7 balar. 
Byggnaden är ordentlig hög nu och det var svårt att-bära 
upp de med steget, men fullt möjligt om man tog yttersta 
_försiktighet. 

Vi räknade att vi behöver 50 balar till för att få den hö 
gsta delen upp till de tänkta 9 balar höjd. Vi beställde 
60 balar till från Mattias i Tingsdala Gård i Sl<:urup som 
ska sponsra oss med rrakten . Vi råkade ringa i perfekt 
tid ertorROm imorgon skulle- han precis pressa balar från 
en bondes åker som skulle tröskas just imorgon, p . g . a . d~ 
t fina vädret! Vi kommer alltså få dagsfärska balar som 
han ska pressa, lasta upp på flaket , och köra direkt till 
Lund! Imorgon ska vi göra i ordning väggarna så vi kan nä 
stan slänga upp dem på plats i väggarna efter trimning . -
Från Aker till byggnad på några dagar ! Det känns fantasti 
skt. 

Sofia slaggade ner 5 spjut i kortsidan som saknade så nu 
är det bara kortsidan med det lilla lådfönstret som ska 
stabiliseras, och då är vi redo att spjuta nästa rad bala 
r och testa takkonstruktion och hammarband på den lägsta 
delen. 

Nu när huset är så pa ss hög var det s vårare att ta upp P!:. 
osanningarna . Dagen gick lugn till efter förra dagars hå
rt arbete och eftersom vi var bara 2 på plats , Malin var 
sjuk men på återfriskande . 





DAG 39 

Lördag J:e september.Molnigt, 18 grader . 

Kortsidan med clct lilla fönstret är nu stabiliserad. Vi k 
om på lösningen för att sä~ta fast lådfönstret i balarna
med 40 cm långa spjut likt bAlplattan , så vi borrade hål 
igenom OSB- locken ner till reglarr1a som utgör lådans kons 
trttktion för spjuten. Det blev två hål var , till balarna
ovanför och under, spjuten ligger 16 cm intill fönstrets 
kanter . Så nu är fönstret jämn och stabil . 

På grund av sättningsglappet som kommer ske kring fönstre 
ts ovansida lade vi ett 4 cm hög bädd av halmbalskakor i
balarna inti l l fönstrets ovansidor , så det sker en jämn 
fördelninG av trycket och att det inte sker ntt balarna 
ovanfHr fönstret böjs " som ~n båg" . 

Vi spjutade också två spjut där halvbalar i kortsidorna 
s~b~ för sig gjälva , för endast en spjut gav inte tillräc 
kligt med stabilitet . 

Ihopplockandat ooh i.nplastandct tog 2 timmar , för Sofia 
gick lite t.idigare ocb Mnlin .fortfarande sjuk . Det ska 
komma regn till helgen . 

Vi tog ett avbrott med två dagar fram ti l l idag för att 
vila upp krop~en ordentl i gt , för att kunna jobba längre 
arbetsdagar och utnyttja sol timmarna . Idag va·r vi all t så 
effektivare och det kändes skön t att arbeta med en utvi
lad kropp . 





DAG 40 

S;e september, mdndag . Soligt, 20 grHder . 

Idag diskuterade vi en del det scora fönstrets konstrukti 
on och började sätta fast den . Vi skr~wade fast den med 
1:00 mm l~nga skruvar i yttersidan av kanuen , 3 s1ruvar/si 
da med JO c-c, förutom i ovansidan och undetsirl~n d~ vi 
bedömde de ej behövs . Nischen under .när fönsterkarmen vil 
ar består av en "kista" som vi redan gjort som vi fäste -
med fem spjutar i balarna undertill likt det lilla föns
tret. De var många alternativ vi diskuterade därav det li 
lln framsteget . 

Vi tog också frflm den ::~.vlånga och slitna "ext.ra"-i'önstret 
som skall x.~ nu ersätta det tänkta avlånga raden av gla~ 
beton till höger uptiLl entr~n . Vi behöv er mer ljusinslA~ 
p och nu har vi bestämt att den ska sitta högt upp , med 
hammarbandet som f'ön~terbalk , och skapa en rätt andlig 
och mystisk stämning med ett ljusinsl J.pp så högt upp . Vi 
provade på plats med fönstret och uppl evde ordningen som 
nu skapades i fasaden med det lilla fönstret centrerad i 
det korta partiet och det bögt s i ttande avl ånga fö n stret 
i partiet med 7 ba l ars höjd . Det b l ev s om två gestalter , 
som två figu rer , det e n a kort och den a ndra l ång ! 

Inifrån v ar det rätt h l:äftigt att titta upp rnot fönstret 
,som ska sitta långt ut i de~ djupa nischen . 

Sofia for~satte stabilisera väggar och passa ti ll balar . 
Dagen var kort .fortf'arande p . g . a . totalins förkylning. 

E.f'ter söndagens regn klarade sig byggnaden jättebra• vi 
blir duktigare på inplastandet. 





DAG 41 

Tisdag 6:e september. Soligt; 20 grader. 

Det stora ~önstret är nu redo att få halmbalar ovanpå, so 
m ska få jack sågade i långsidornas underkant Cör 45x95-
stående reglarna som fungerar som fönsterbalk. Balkarna 
är fästa med vinkeljärn ovanifrån, med 3 skruvar var. De
ssa moment tog lite längre ti~ än vanligt då v i var tvun
e na ntt arbeta i höjden. 

Dörren ska snart få sina nischer och konstruktion så nu 
är "hyllorna" som består av korta reglar i OH dörramen 
fastspikade. Vi bestämde höjden och avståndet dem emellan 
genom att testa "vad som känns bästn och inte genom fast
satta centimetermått, som det sker så ofta nuförtiden (al 
ltså 90 cm för bordshöjd, 60 djup, osv). Det blev en fin 
takt och en höjd so~ passar vår längd. 

Det avlånga liggande fönstret har nu kittats i alla håli~ 
heter och fått nya fina kittfalsar som Sofia lärde sig 
att utföra alldeles utmärkt. 

Vår halmbalsleverantör ~lat tias kom idag med JO och de sis 1 

ta balar som är kvar, och 10 av dessa trimmades. Jos~s -
pappa är tillbaka från Nexiko och hjälpte till Jite, ihoE_ 
plockandat gick betyrlligt fortare. 

Vi visade dessutom bygget till Mattias och hoppas han kan 
komma den 14:e oktober vlr presentationsdag. 





DAG lf2 

QJnsdae 7 : e septOJI!ber . Kvavt , molnigt . 21 grader . 

Idag satte vi f'ast ytterdörren och byggde " kistorna"f'ör d 
et avlånga fönstret höger om entren . Dörren skruvade vi 
f'ast med de 10 -cm långa skruvarna {även om vi försökte 

_spika med io- cm spikarna som inte gick in tillräckligt lå 
ngt) vars huvud ska målas f'ör att bli snyggare . Dörren -
passade perfekt och tvingades in med träanhåll och s l agga 
• Enda problemet var att dörramen är märkbart snett ef'ter 
som det långa väggpartiet intill trycker den åt sidan. -

Detta kan vi inte åtgärda eftersom det skulle innebära 
~tt montera ner alla halmbalar och taa ur allå spjut. Men 
till nästa g~ng vet vi att det är oerhört viktifft att 
stadga upp dörren och sätta minst J tvärgående reglar som 
förhindrar att den.skjuvs (ctörråmen) , och alltid försäkra 
sig att de är raka medans väggen intill stabiliseras . 

"Kistorna" till fönstret gjorde vi snabbt tillsammans på 
1 timme och 40 min , eftersom vi kan tekniken . De ska skr 
uvas fast och så är de redo ått hängas på hammarbandet ,
antingen med byggbeslag eller skruvarta ovanifrån . Konst 
ruktionen med 4 tvärgående korta reglar som förstärkning 
hoppas vi inte skn böjas p . g . a . de tryckande krafterna 
som ska överföras från hammarbandet ovan till balarna 
nertill , vars glapp (eftersom fönstret är 48 cm hög och 
1 lbnl J5) ska vi f'ylla med halmbalskakor . 

Sofia var med idag till kl J och byggde upp väggar till 
6-balars höjd . 

Vi gjorde också ett schema och planerode momenten fram 
till presentationen. Det är ett tajt schema men vi ska 
nog hinna bra med disciplin och en vilodag på torsdag 
och söndag, då det är bättr~ att minst ~n helgdag jobba 
eftorsom der är lugnare på skolan och folk avbryter min 
dre. Varje d~g är det minst 4 personer som kommer och -
ställer frågor och då måste man vara trevlig ä - nackde 
l en med att jobba med arkitektur i verkligheten! Vi fö 
rstår nu var~ör byggarbPtaro kan upplovas otrevliga när 
mnn kommer f'rAm och vänligt ställer någon fråga • • • 

Till fönstret provade vi också att sänka den l bal - för 
att ~A in mer ljus eftersom taket faller och täcker -
men så upplevlde vi att den p1aceringen fick huset att 
ha en "vanlig" och tråkig karaktär, som det avlånga fön 
stret vi själva hnr hemma , utan den andliga och mngnif'I 
ka känslan som den får när den sitter så högt upp . -





DAG 4J 

Fredag 9 : e september . Kvavt, molnig_t . 22 g rader . 

Väggpartiet med det stora ~önstret är m1 stabiliserad och 
upp till 7 - balars höjd. Me«-ans Sofia bal ade om 46- cm lån~ 
a balar för 'balpelaren" till höger om fönstret täppte vi 
till en av fönsterramens sj.dor med OSB-lock och tryckte 
ner sågspån med en regel inuti lådan. Glappet i . d~~ andra 
sidan av fönsterramen täppte vi till med halmka kor som vi 
ocks~ pressade uppifrån . 

,.Balpelaren" , som ska .föra ner krafterna ovanifrån genom 
väggen , fick två spjut igenom sig och blev riktigt sta• il 
~ Vi satte extra uppstadgningstol par i tre av pelaren s 
ändsidor för att förhindr a att c'len skulle bukta utåt när 
vi slog ner spjuten el l e r ~assade i balarna . Vi kom på 
att knyta ett rep ~rån stolparna till dörramen (som är 
~xtra stark) för att de inte skulle bukta u tåt vilket fun 
kade rätt bra . 

Ba1arna som ligger över dörramens fönsterbalk sågade vi 
också i kanterna (j~ck där dörramens stolpar skulle få i 
genom~ med rygg- och bågsåg vilket gick ~ortarea nu efter 
som vi kan tekniken bättre . 

Vi bar dessutom fixat alla skivor till hammarbandets lock 
som vi har fått av skolan : ett antal p l ywoodskivor som 
l~g i källaren under fullskalelabbe~ som är t~ll f ö r anvä 
ndas istället ~ör att slängas när de bliv it kvar från u t = 
ställning-ar och dyii.kt . Vi är supcrglnda :f'ör det och komm 
er t>para både pengar, tid och mi l j ö! Vi kommer alltså l ä :
ra oss hur p l ywood fungerar som pyggmater1al och såga 
till dem i verkstan på måndag . 

. 
Vädrot i d ag är gynsamt eftersom det i n te regnar , men jobb 
igt att bygga under s~ mycket fukt , värme och sol. 

Jos~s pappa vnr med idag och hjälpte oss att krossa kans
ke 4 hinkar lera. 

Vi har äntligen f&tt id~n att använda det lätta aluminium 
steget när vi p l astar in byggnaden så detta gick väldigt
~ort idag. Det var bara att Juta den mot en hög väge, klä 
ttra snabbt upp, och dra upp presenningen och k~sta . den 

Hver , och&s~ vidare till nästa väggparti . 





Lördae lO:e ~eptcmber. soligt, 2J gråder. 

Väggpart±et uppjl till 8 balar i den inre l< lämman bl ev sp.J. 
utad och vi 1a halmbi'\lar upp till högsta höjden (9 balar, 
som bara väntar pA att hli spjutarle). Det var svårt men 
f'tt)lt möjligt att e1rbeta i. höjden och slå ner spjut~n, vi 
vAr t.o.m. tvungna a'tt skruva f'ast ett anhåll i spjutens 
mitt f'örHntt kunna slaega ner f'rån lägre höjd och inte i 
spjnten5 topp, vilket f'ungerade brn. 

Vi fick allts~ uppleva det högsta väggpartiets uttryck 
och hlev helt förnndrnde. Att rekti'\ngeln sorn den utgör är 
högre än bredar~ ger buset en f'anta~tisk och arkitektoni
sk kArAktär sorn passar i.n m~d nlln andra element runtom
kri.n.r,;- i LTH:s• rnodernistiska 60-tals arkitektur. 1\tt det 
är 9-bnlar hög gör hela projektet och upptrAppningen ner 
till 8 ocl1 så vidare ger en fin förskjutning i perspekti
vct;j som att vr~rje parti gömmer sig bnkom den andra, i 
9-balarsf'allet är det stora fönstret som "gömmer" sig ti.l 
l !:ddon. 

Idag trj.mmade vi all t sA en del balar (och räknade att med 
den rätta tekniken tar det tmgefär J,5 minuter att trimma 
enf och passade till kakor där det behövdes, och balade 
om l bal. 

Vi a''slutade arbetet plötsligt (innan vi hann pinna ner 
9-balsraden) eftersom det kom hundratals LTH:nre som sku
lle ·in på sittning i A-husets utställningshal l. Det diistr 
ahe:rade oerhört och under månsa fulla människors oväsen -
plastade vi in byggnaden. Denna gången var vi tvungna att 
skydda vårt bygaa inte bara frAn vädret oller inbrott, 
utan från fulla människor. 

Vi pratade med festens ansvariga och bad de at.t ha koll 
att ingen röker i närheten eller går över våra avspärrnin 
gsbanrl . Festen varar till J och vi hoppas a t.t inget htind= 
er med våt• byggnad, man vet ju hnr fnlla • mönniskor kan 
eörn idiotiska saker. 

Nu inför slutspurten nrbetar vi cf.fekti.vare och tar det , 
mindre lugnt, men arbetar lika försiktigt och bestämt. 
Men p.c.a. tidsbristen drar vi ner på det perfektionisti 
ska och ska bli intressnnt hur detta påverkar sJututtryck 
et, lika mycket som det h~nder på andra byggen. T.cx. vi
sätter kakor snabbar där dem behövs istället :för att ta 
oss tid och passa til1 balar eller fylla i med halm ist~
llet :för att eöra noga jack i halmba l ar vilket tar väldi
et l~ng tid och ibland är onödig som det hände oss idag 
med halmbalen ovanför dörrbalken • 

... 





DAG 45 

Söndag ll:e september. Soligt, 2J gr~der . 

"Nian" (högsta väggpartiet med 9-halmbalarl blev sp1jutad 
upp till 8 - bals raden så vi har fått en stabil hög vägg. 
Det tog s·i.n tid att jobba i den höjden framföral\t efter~ 
öm vi avbröt första försöket då vi tänkt~ slå ner~9-bals~ 
pjuten genom 5 balar, vilket inte funkade: spjuten blev 
snabbt sne och det var ytterst svårt att slå ner den geno 
m 5 ostabila balar. »* 8 balrader är alltså spjutadex och 
lien 9:e får vänta att bli spjutad tillsa111mans med. hammar
bandet . 

slutresultatet blev en väldigt stabil hög vägg - vem sa 
att man inte kunde bygga halmbalsväggar högre än e rader 
sorn inte är en omsluten kvAdrat? I v&rt projekt sprämger 
vi gränserna i vad ttmn kan göra med halmbalArna , annars 
~kulle det inte vara värt det . Det höga väggpartiet blev 
inte lika snygg i de övre 4 balrader som i de ned~e: det 
blev en del håligheter och förutom att det var markant 
svårare gjorde vi det snabbare. Men detta ska vi :försöka 
f'ixn genom att bala om på plats dc kantbalarna som böljar 
ut och 1,ninska rlem genom att dra ut strån , eftersom det 
<ir både för svårt och tidskrävande att dra ur spjut igeru~ 
som vi kunde gjort med do undre raderna.. 

Alla 8 st spjut som slogs ner idag tog aJltså Jängre tid 
också för att vi var tv11ngna att skruva f'nst 'ett träanhål_ 
l .f'ör slaggan med en 100 mm skruv som bara klnrace 3 avst 
åndsf'örändrine;ar {uppåt ju mer man slaggade ner), e.fter::>o 
m den blov böjd av slagen . En mer mekaniskt sätt att göra 
dettn i en hög höjd hade varit lra att komma på -dock 
kunde vi i slutet bara " slide:ea." ner pålnrna med händer
nas kraf't. 

Nu när vi jobbat så pnss länge mPd balarna och börjar lär 
a känna materialet p:\ djupet .funderar på bur vi kunde ha 
gjort istället och hur nästa projekt med balar sJ.:ulle var 
n annorlunda mod vår ny kunskap om materiAlet. Vi har in
sett hur våra tankar och formen på byggnad hör egentilgen 
inte tlJl 100~ med halmbalarnas väldiet .flexibla och svår 
::~rbotade {till raka :formerO .form. Arkitekturen i vår bygg_ 
nad är o.fJexibel jämfört med balarnas möjlicheter. Men de 
ttr1 är en annan fråga ~ vi h.a.r vrken tid eller pengar att 
"göra om", så slutresultatet av våra byggundersökningar 
får visa vart hade vi rätt eller fel. 

Under byggdagen var det sjöslaget på LTH s!l vi 'fick uthär 
da hög avlägset dunkande, det var väldigt irriterande när 
vi ~jorde arbetsmoment som krävde hög koncentration. Arbe 
t selagen V'"lrade nog· i ";, 5 timmar t l i te kortare nu {men ef"f 
aktivare än någonsin), :för att inte bli lika trötta imorä 
on. 





DAG 46 

J.lånrlag, 12 : e september . Soligt och yarmt . 211 grader . 

'2 meter längder av 46 cm breda plywoodskivor är nu sAgad 
e. Vi bar upp de tunga 2 x ~ m långa skivorna iåån källa
ren och sågade dem med snickarverkstans skivsåg . I denna 
v::trma "vilodag" bar vi en clel med det känns oerhörth skö
nt ott h~ förberett materialet f'nr h~mmarbandet. 

Vi cyklade också till Beijer under förtliddagen f'ör att kö 
pa 10 st J , O m långa ~5 x 45 reglar för de spjuten vi sa
knar . DPt gtclc bra att cykla med lasten genom det 1"1U mer 
f'olkf'yllcln Lund , vi hade tidigare bara cyklat under den 
tomma sonunarperioden. 

F<.ir att bestämma 46- cm måttet gjorde vi en s h abb •• " 1 : 1 11 

"byggskiss 11 av hammarbandet och det blev ju samma som gol 
vbjälklagets bredd rörtatt behålla det rena ocl1B raka ut= 
'trycket . Vi hade tidigare övervägt att ha kanske 44 cm 
istä1let men det skulle inte alls ha funkat e.ftersom lock 
en skulle blivit omöjliga att spikas f'ast ti.ll 4Sx9!.$ reg= 
larna , eftersom reglarnas mitt skul le vara precis intill 
skivornas kant , vilket inte ger en stark spikning . 





DAG l~ 7 
l 

. Tisdag 13:e september. Soligt och. varmt. 25 grader. 

Denna långa och ef':fektiva arbetsdagen har vi hunnit :fräsa 
alla nya spjut och slå ner dem i nästan alla halmbalsväg& 
ar. Alla halmbalar är uppe nu och arbetet med halmen är 

\. näst;::~n över, vilket känns mycket skönt. 

- Vi upptäckte att den höga väggen är mindre stabil än vi 
hade tänkt och idag när vi drog av presenningen upptäckte 
att det högre väggpartiet lutar en de~ inåt - det kommer 
inte rasa men det ser inte bra ut. Det är möjligt att ~i 
mås~e stabilisera den bättre genom att överlappa mer den 
övre spjuten neråt (allts&. kanske l eller 2 balar ner) 
och_ sedan slå ner en tredje spjut neråt . Detta höga vägK 
partiet kräver extra tillsyn. 

. 
Vi provade också att lägga tre enkla reglar som ska ut~ 
öra hAmmarbandets upptrappning på den yttre klämman och 

_ diskuterade och upplevde f'ör :första gånc;en f'örändrlggen i 
karaktär som det komplexa och hä:ftiga taket kommer» ge 
vår bygenad. Halmbalsupptrappningen och :förändri.naen i hö 
jd f'rån 6 till 9 balar upplevs väldigt starkt :från mark
nivån och vi är egentligen väldigt g l ada att vi bestämt 
osv att bygga en väldigt komplex byggnnd, även om vi inte 
all tid• var hel t medvetna om vad det skulle innebär a . Det 
andra f'örslaget ("skjulet") skulle varit supertråkig , 

vår byggnad just nu är superhäftig :fast väldig·t wvår att 
bygga . Ibland hade det varit skönt att ha en e1'lkel byggfia 
d att bygga - som bl~r rätt snygg e:fterom det är lättare
- än en svår byggnad som blir mindre snygg p . g . a . svårigh 

" eten. Men detta är trots allt ett test, och bättre att -
det b}ir ett spännånde arkitek tonisk verk . 

Vi ly:fte upp det avlånga :fönstret och satt en 18 cm tjock 
bädd av halmkAkor som vi hoppas kommer sjtmka bra och ge 
den rätta nivån .:för hammarbandet. Fönstret blev inte lika 
centrerad i :fasaden som när vi provade :förra veckan men 
ljusinsläppet inif'rån blir f'inare med ett visst avstånd 
:fr~n hörnan, då vi rår ett mörkare pArti intill . rönsternis 
chen. Väl .pl plats borrade vi igenom dl hål i den nedre -
"kistan" i fönstret ner till halmen och slog ner 1,5 ba1s-

_långa spjut för att få :fönstret plan och stabil, vilket 
den blev, likt den lilla. 

Nu när alla väggar är alltså uppe tänker vi kring annra sä 
t t Y :i l<unde g j ort f'rån bör jan för a t t f'å de lika s pikarka
och täta som de ~ rörsta raderna. som t.Px. en stor rAm kr 
ing byggnaden som inte bucklAr ut när balarna pressar sig 
mot vflr:lndra. 

Det kunna pepp att det är 30 dagar kvar till presentation 
då vi !'!ka börja med en ny etnpp av b,n~·enaden - taket - och 
vi har blivit starkare och smidigare , och jobbar e:f.:fektiv~ 
re och säkrare än någonsin. Vi håller på och omvandlas l.ln 
gsamt till riktiga byggare - arkitektbyegare ! 





DAG i18 

Onsdag 14 : o september . Lika soligt och varmt . 26 grader . 

Det högstai väggpartiet är nu stabiliserat : vi började 
dagen mad att montera ner 8 : e och 9 : e balraden och slå 
ner den nndra spjuten och sedan slå in en tredje 4 balar 
hög genom nen 9 : e-. Det krävde en del diskuterande för att 
kommA fram till en noga avvägning mellan ekondtmi , tid och 
strul<turell säkerhet : vi har inte tid eller råd att till
verka fler spjut , så det blev lycklietvis bara 4 spjut 
genom 9:e b alraden . Det var tungt och tröttsamt att åter! 
gen s ä t ta balar och få dem ral< men nu ser n e t högsta vägg_ 
partiet mycket bärtre ut och vi satta uppstadgningsreg1ar 
frå balplattan upp till 9 : e radens kanter och hörnor för 
att :få den precisa linjen där hammarbandet skA vila - det 
är viktigt att den vilar i linje med b~lplattan så att 
lttA fterna bär ner tryggt . 

Efter det byggde vi det första partiet för hnmmarbandet : 
den 148- cm långa byggdelen som utgör yttre klämmans mitt 
troppning , eftersom ffit är den enklaste RV alla hammarband 
sdelnr . Den bestå r också av en " kista " med stående 45x95 
reglar och plywoodl ock , som inte var lika tacksamma som 
OSB att sjiikas igenom , plY'o'OOd är mycket hårdare men v i 
tror kräver mindre spikar eftersom den är styvare . Vi borr 
ade igenom hålen för spjutstöden inuti (sorn ska fästa den
mot övre balraden l och enkelt lyrte upp denn pA plats . 

De L10 cm långa spjuten bankades ner ef'ter byggdel en juste 
rades lätt för att hamna mitt i balrAden. upp i höjden -
hällde vi · sågspånet och tryckte nor den , vilket gick brä. 
Sedan ~astspikades pl~voodlocket på plAts . Vi hoppade på 
hammarbandsdelen och den blev "Pra plant; och snyggt . De mj_ 
uka kanterna som skapas av att plywood : en är l cm indrage u 
mot l~5x95 regl~rna blir snygga i huse t s inre rum. 

Vi testnde också snabbt • att l~gga en del av takåsen som 
ska stickn 40 el l er 45 cm ut från ytterväggen , men kände 
~tt rtet sklle passat bättre om de stack ut 60 , proport~on 
smässigt, men detta kan vi nog inte eöra p . g;a . den förut 
besttillida bredden av plått<~ket (ca 5 , 30 m). 

Dage n var inte lika hård som igår men vi vilade våra mus
kler, och ser fram emot att effektivt byega takkonstrukti 
onen. 

Vi pla s t ade in byggna den snabbare än nåBonsin med tyngder 
na s om s ka kas tas r>ver vägga L·na n e r t il l and ra s i d an - vi 
l å ter r;ravitAtionsgraften göra en del n v a rbetet . 





DAG 49 

Torsdag 15:e september . Jättev<~rmt. 2Y grader . 

Det "L"-:formade hammarbandet :för 6 - bals kortsidan är uppe 
nu . Vi tänkte göra hela yttre ldämmans hammarband idag 
men det tog hela denna varma dag att :förstå konstruktion~ 
n och bygga den . Vi mätte upp alla mått så att de\ skulle 
motsvnrn bnlplnttan nedan:för, sågade reglar, spikade , bo 
rrnde, och till slut ly:fte upp den stegvis på plats . Det 
var :förhållandevis lätt men krävde si.n ansträngning , så 
det känns skönt att yeta att de högre hamm?rbandsdelarna 
l<ommer kunna ly:ftns på plats. 

Det var den största byggdelen vi hittils byggt och det ul 
ir tre liknande till. Den b.lev ocrhört rak i f'örhållnnde 
till balpl.attan, genom att hå.lla en lång regel mot ba1pl2_ 
ttnn , plana lodrätt med vattenpasset och stöta til l den 

'tllO t hannnarbandet ovanför kunde vi :få de u A t t s i t t a exakt 
ovanf'ör ba.lplattan. Halmväggarna Jurar ögat , f'ör de bukt~ , 
r in och utåt h lir och där. 

Nu när Yäggan trycks neråt av två tunga hauuuarbandEsekti~ 
ner har den blivit ännu mer stabil ochkdet är här 1.igt att 
gå på den. Det är inte alla byggmetoder som ger den möjli 
ghet ! 

Vår sponsrade plå ttflk kom idag; och vi blev förundrade 
över hur den glänser. Det kot.uuer bli jättesny'ggt när den 
är pA plats och reklekterar solljuset. 

Vädret är f'ort:farande supervarmt och även i skuggan var 
det f'ör vamrt, det är jättebra att det inte reenar men 
i sådan här värn,e är det nästan omöjliGt att jobba under 
solen. Idag var d0t skönt att jobba bakom byggnaden i sku 
Fgan. Det är dock lite ironiskt hur vårt projekt " gynnas" 
av den globala uppvärmningen så vi kan jobba längre in i 
hösten , men Sl'unt'-idir: t är e11 reaktion på alla ohållbara 
siitt att bygga. 

Byggnaden blev inplastad fortare än Pågensin med t) ngder 
na och nu när väggarna. är stabilare att g~ pål men för
att spara tid täckte vi inte alla delar eller lika 11oggr~ 
n t som ·vanligt. 

Folk ~ortsätter att komma och titta runt men inte lika m~ 
eket som innan - det är väldigt r<ligt att höra hur alla 
upplever hyggnaden på olika s~jtt och- fastnar f'ör vissa sa 
ker. Vissa f'ör ljudet, för takhöjden, för det gulrl iga lj~ 
set som halmen re~lekterar , eller lukten . -





DAG 50 . 
Fredag I6;e september . Blåsigt, haJ:.\·klnrt. 19 grader. 

Vädret har vänt och i blåsten kunde vi b)gga ett "L" och 
en till för yttre klämmans högsta och inres lägsta väggpa~ 
ti. Det var jobbigt --« att bygga under s& blåsi~t väder 
(~ - 6 m/s) och vi väntar alltså att ly~t~ dem på pl~ts 
när det Llj~ mer vindätilla . 

Ef'ter så många ~rbetsdagar utan vilodag emellan kände vi 
oss trötta och "borta" när vi kom hem. Hela projektet käntl 
es som en abstrakt och avlägs-et värld inte sä kopplad till 
den verkliga världen- det känas speciellt s& när vi komm
er till vårt hems modern bekvämlighet där det inte syns 
eller vi har något vetskap om de komplexa processerna som 
gav upphov till miljön rutomkring oss . Vi reflekterade öv
er allt detta och korn pl att det är just eftersom vi håller 
på med ett arbete som är fullständig verklig att den fram
står som något fullständii;;t abstrakt när vi kommer till vå 
r modern abstrakt verklighet , med oss moderna människor 
som har helt tappnt kontakt med råvaror , hantverk , varand 
ra, etc. Allt är osynliga abstrakta flöden av pengar och 
information. 

Vi kände också att just " L"-formernas egenskaper och bygg
metod är ~«ki% max abstrakt jämfört med allt annat vi gjo 
rt tidigare . Formen är väldigt konstig , en sådan byggdel -
hade vi aldrj.g mött i våra arkitekturstudier , meh vi har 
ingen närhet till materialet och rumsskapandet jäm~ör med 
när vi. byggde grunden på plats eller stapl~de halmbalar på 
varandra och upplevde f'örändri ngen på direkten. Med de l'o
nstiga hammarbandsdelarna &åste vi vänta att lyfta dem på 
plnts, och de känBs avlägsna och abstrakta där uppe där 
dem fyller sin strukturella .funktion. Vi tänker att det är 
kanske vår tids moderna och industriella pre- fab arkitek
tur som känns så abstrakt och avlägset ei'teremm lika mycke 
t som vi känner oss bortkopplade :från "L"-:formen så. kände
alla som byggde eller pDojekterade alla des~a nya byggna
der som poppar upp överrllt likadant . 

Byggnn.den lämnade vi oplastad p . g . a . omöjligheten att Jyf
ta prescnningan1a över i en sån vind , och hoppas att det 
värsta inte händer . Det är iallafall inte :fest runtomkring 
ikväl ]_. 

Under de starkaste vindbyar märker vi att det högsta vägg
partiet kan vingla in , men böjer sig tillbaka till dess 
rakt tillstånd. Det är häf'gigt att strukturen ha:r en såpas 
s flexibelkaraktär och hoppas att det håller bra i längdeii" 
, och att det kommer en jordbävning i Skåne för att se i
fall vårt hus eller A- huset rasar . 





DAG 51 

MAndag 1 9 : e september . Halvk~.art , 18 grader . 

All a hammarbnncl sdelar är k l ara och de t är bara de två hö K 
sta " L" : en som ska lyftas på plats . hesten ska spjutas i 
genom, ,isoleras , och lät;gas på lock , förutom ett mittpar
ti och delli l~gsta L som vi tidigare gjort . Efter ~n väl fö 
rtjHnt vi~klohelg lir vi tillbaka , piega och glnda , speci~ 
llt för blåsten är över . I lördags vågade vi oss ~aktiskt 
tl~l skolan fastän vi var oerhört trötta , men var tvungen 
att avbryta p . g . a . blåsten och tröttheten , vi kunde kna
ppt spika med rätt p r ecision och styrka . l-Ien då hann vi 
såga och mäta ett av L-formen som vi satt ihop i.dag . 

Vi :försökte lyf'tn upp först den svårnste delen av harrunar
-bandet - den högsta till- 9 - balarshöjd - ochn försr)kte an
vända. reptaljan vi inhandlade tidigAre idag , men misslyck 
ades , eftersom fästpunkten för taljan v• inte tillräcklig 
stnbil : en av uppstadgningsreglarna för 9 - bal arspartiet , 
som ist~lles buktade ut när vi drog itbl jan och hotade 
med ntt rasa hela väggen . Vi får ta hjäl p av någon på sk~ 
lan ~ller vänta tills imorgon då vi är mer utvilade , det 
var en för svår moment att göra i slutet av dagen . 

Ett mittparti (för den illD klämman) gick att enkelt bära 
uppför vår stora steg~ för den har ju en enkel form och 
vi viit;de den till J7 kg . Inro klämmans lägsta "L" bar vi 
~torigon upp stegvis . 

R~sterancte bygebeslag (vi.nl<~ljärn och gaff'elank~rel .för 
takkonstruktionen är nu inhandlat , förutom de J jordan
kare .för stop] arna som sko bärax: 1:pp och hålla n~ r taket 
f'~ån starka vJndar . 

Huset klarade sig utm~kt op l astad övor helgen och vi 
kommer nog fortsätta med det då vi sparnr t.id och energi . 
Förutom det är cten mycket snyggq.re med den blottade hal 
men och f'år mer uppmärksamhet från .förbipasserande . 

Schemomässigt lieger vi k:ad bra till men bara eftersom v 
i hllr nu valt Att skjuta vittkallpling och m!lancte av bygG_ 
d~J ar ef'ter pre sontfl tionen . för at t l< unna hinna byGgt fär
d J. g t bye-gnadens ar l< i t ek ton i ska e s s ens. 





DAG 52 

Tisdag 20 : e septembar . Svalt , lätta moln . 19 grader . 

I de t tn p~r.fekta byggväder hann vi lyfta upp de h·å högst a 
hf:lmmarbandsdelarno . De.t var verkligen ett bragd att bära 
upp de kanske 60 - 8~ kilo tunga delarna på plats , helt 
för hand och utan kronar eller lyf'tanordningnr . \. 

Vi kom på att lyfta upp dem stegv~s på en (kraftigt) lutad 
aluminiumstege, med f'Astskruvade "inkeljärn som stopp vid 
vRrje steg i byggdelen. Vi två räckte dock inte i styrka 
s{\ i panik blev vi tv-ungna att kalln på hjälp i examensa!: 
bet::1r;rummc't • AJ P:!Wnder avbröt sin lunch och 11.jälpte oss .!.. 
yf'ta och dra , han som är mycket längre än oss. Vi borde 
:\'E'rkl igen tänkt på nl1 t cte t ta när v i dim••usionerade både 
lcons truktj ansdelar och takbö jd~n , men som vi lärt oss hi 
tt il s vid ritbordet är det ta inge t ruon tänl~cr på då! Fel.! 
Byg(.>naden är ju l i te för hög :för a t t kumla b}' {;gas av b· å 
personer i . vår längd utan hjälp och el e t ta vi Vr}r inte all:: 
medvetna om när vi ritode sektionerna. Men med alla dessa 
svårigheter och vår upplevelse a1r byggandet kommar det 
ErAn och med nu sitta i märgen! 

Det var också f'orligt att lyf'ta upp dcJ.arna och de ramlad 
e en eltng när v i var själ va. och y t ter l .icare en när Alexan 
rler hjälpte oss . Andra g-ången kunde det s.lltot illa , men 
Malin och han räddade det snyggt genom att snabbt hoppa k 
bak när byggdelen rasade, och ~en överlAvde ocksl fallet , 
snm V:lr kanske från 2 , 3 meter . Den andra hanun~rbandshör
nan 1 yfte v:i. väldigt smidigt då vi kutlda tel<nikcn redan 
och v~.it;gpart i et v;:~ r lägre. 

Efter det ktimp;:lde vi med att räta till • det avlånga föns
trets hAmmarband men p.g . a . trötthetan avbröt vi och sp:i. 
kAdc lo(!k på ett mi ttpRI ti istället . "L 11 - :formen till der 
bögsta väggpartiet f'ick den att bli stahilare nu då ~orme 
n "låser" hörnan i toppen . 

Det så{; ut som c:ttt C'et skulle l<onunn ett stort regn :frå ho 
risonten så vi 1:1 över den stora prasennin.gen över huset-; 
ocb ~ insidan hänede den , vilket gav oss det första intr~ 
eket av husets täckta inre rum. Det var rätt häf'tigt med 
de tunga mörka väggarna och det glödande ljusa presennin
gen över , vilket gav oss en .förnimmelse över hur rummet 
skulle bli med ett plasttak , som vår handledare Denrt 
1tade föreslagit någon gång un~er tankeprocessen . Men vi 
ville ju inte hn något paviljonaktiet och :full isolering 
var nödvändig. Det var ändå ett f'antastiskt rum och tänk 
v:1d häftigt att ha en bostad :ned ett tak med cien tr;tnspar 
ansen och de höga mäktiga ba.l väggnrnn med våra noagranna
fönstcrpeforeringar ! 





DAG 53 

Onsdag 21 : e •september. Halvklnr·t , ".18 grader . 

Belfl hAmmt'rbandet är nu satt.• Det är· superskönt Att: äntli 
gen hn ~n 3tabil struktur som man knn ~l p~ och dessutom 
är de raka och klara l~njerna likA snygga som när vi var 
färdig<' med erunclen . Det är häftigt hur hAmmarbandets 11 V Q. 
lym" och form motsvarar grunden men i en upptrappning som 
ger den otrolie djup och "treclimensionel l " käns l a . Det 
hnr vnrit :fnntasti:-:k att arbeta l höjelen och ha kontakt 
med himmelen under byggF~ndet, oc~speciellt njuta av de 
lugnA f'O.lnedgllngarna och ret sk.t:ftflnde .ljuset mot. hal1nen , 
det blåe himmelen, och A-husets tegel . 

Delen m~~ det avldnga fönstret gav en del besvär i hörjan 
fiV dagen d~ pArtiet best~r i anslutning t~ll dHrren av 
halmbalskakor och dessutom var fönsterlårlab fastspjutact 
lite för lån~t in i balväggens bredd , vilket ~jorda att 
v.i var t,vune;na att utnyttja vUggarnas flexibilitet :för att , 
" tvinga" fram rlen så a t t den skull e pas sa halmnarbandets 
och b:::~lplattnns exakt<'\ 90- grl:lders vinklar . Vi får st: vad 
detta har för strnkturc"ll verkan i husets f'r:-1mtid . Fönste 
rlådan " hänger 11 fastskruvan med 4 16-cm Iånea skruvar i o -
varje kortscida . Vi satte t:vt1 vi'tlki!ljärn i ena sirlan §där 
v l kunde komma ftt) för nl;t "f(irhindra skjuvning ~ 

Vi snackade också med vår hano l edare Bernt om hur vi sku
lle styra vår pref'entationstlllftille nu när •i. kommit så 
le\ ngt i pro•jektet och bör ja t föll'stå vad det be la har e ge!!_ 
tl~gen handlat om . Resan har hnndlat om vår upplevelse av 
arkitektur genom byggandet , som är de t urlikn :för vårt ex~ 
mensarbete . Det är inte lika mycket om halmbnlarna - en 
u elda , mö j l t eho t s 'full , och in tressan t byggtelnlik - men det 
kunde vari t ett annat mater in l vrll . Det handlor om hur vi 
genom att bygga och arbeta merl mnter i alen hor vi kommit 
~å nära man kan som möjligt . Vi känner runterialen , vi 
lever oss in l tlem , och upplever det :fantastiska i ntt s e 
;~lla steg .från ide till verklighet . Det finns inget annat 
sätt att komma .11ää närmast arkitektur som vi"ejort , och 
det är n~gontigg alla andra som sysslar med arkitektur bo 
rd e f':& gör n. 

Presentationen kommor allts& hli on kort r undvisning AV 

vårt hus, och sedan en beskrivning av vår upplevelse av 
byggandet och hur a:rl<i t el< turen bl iv i t till . 

F.n kort konstruktiv detalj: spjuten i haJUmarbnndet blev 
spikade mod l 10- cm spi'!. GE''lOm spjutstöden för att förhin 
dra att spjuten eår upp och tryekor upp locket . Detta ka; 
dock rörhindra partierna att ~tabilisera sig jfunnare när 
vi hoppar eller går på dem men vi f'lr helt enkelt se vad 
som händer i f' ramtiden. 





DAC 54 

Torsdng 22:e septembe-r . HRlvkJn.rt, 18 grader , 

Vi hnr bHrjat med tak~sarna. Först mätte vi dock upp v~ra 
ta.kplåtnr 'för att se ifall d·imens.ioncrna överensstämde m~ 
d det v i beställie och upptäckte att 5-pl&tar plt rad ~al!_ 
t s& tnk~ts bredd) var 6 cm mer än vi. hade beräkna t .-.. Det ta 
var ju bra e~tersom nu hade vi velat ~tt takdsarna stack 
li:.i.ngra ut ~rån yttervåggarna , så nu kommer de sticka ut 
co 55 c';n isttillet f'ör 50 . Vi testade också och funderade 
över nvståndet plåtkant- ändträ , för att: möjlit,bö~n infäst 
ning, regnskydd, men också det ~stctiskn uttryck , efter-
s om vi tycker do t är snyggt när änrl trti är l i te indrng·na 
bal-: om et t rak t tak: Det blev q cm is t ä l lo t f.'ör 5 som vi 
ti.inl<t frlh1 börjen, för att vara på den si.ikrn sidan efter
som skruvar kan röjA tiJl det s-\ nära änclrträ.et hor vi ti 
digare ttppl (Wt. 

Vi hann lyrta upp 4 takåsar och började fundera kring rlc
ss pJncerine. Det är svårt md tanke på alla :förändi'ade m!_ 
tt när ritning _.förvendlades tiJ). byegt . V l ut:;år :från den 
yttre kliiiimans hammarband eftersom alll l n delar är ll!8 lånii 
a . Vi. sc\endo till ocJ• testade den .första av ''upphöjninga
rna " för åsarna (våra s.k . balkstöd s~ består nv stående 
45xl70 rcelar , läned I/2 av hammarbandets ·länv1} , men ha:
nn inte sätta .fnst takbalken med gaf.felonkarna . Istkillot 
tog vi oss tiden ott bestämma dctslutl i ga uttrycket :för 
hammnrhandet , ef'tersom balkstöden kunde vi dra antingen 
l-cm in eller ut i förhållande till plywooden . I utsidan 
blev det utdrnget l cm , :för ett skapa en " skyddande" kara 
k tär , och i insidan H.imn~de vi balkstöcl.en i J iv med p!y,,o 
oden , vilket Yl tyckte {:><'V en mer ro:fyif~ld och andlig kar; 
kt.iir som pnssar med boning·shuset . · -

Bnlkstödou Hr f'nstskruvåde p~ plyl."oodlocken med ll5x45x60 
v.inkel järn , incl:. n"'na 6 cm från kortsidorna , nl1 tså 4 bes
log pAr' ballestöd (::>0rn består åv 2 reelnr) . Järnen ska in
te dras in mer än () cm får clå blir stöden mindre stabila 
uppt~cktc vi . • 





DAG 5.5 

LHrdne Z ~: e ~eptembcr . 18 ernclor , halvkl art . 

Dennn lugna dag satte vi upp alla BJI'@l!l balkstöd , och !'Hr 
:fHr !'örs ta e·ången skr11vade f'a s t en t aJ.:: ås t il} en eaf' fela!! 
kare, och den blav mycket starkare än vad vi trodde ~let 
!=kull e b l i , sJ\ det knmrner nog· räcka med b? f' fel ank'nrna och 
vi slipper byta til l dyrare 11 takåsfästen" . 

Do inre takstöden Hr l cw kortare Hn de yttre för att de 
ska lJ.gga i 1 iv rned plywoodskivorna och va~·a ÖV('1 eus rned 
clei rof'yllda stämni~en l insiclap , alltså nt;t-. dat inte 
skapas en indragen kant i änderna mot hal men . 

Vi itandlarJe oclr.så de 4 sooJ pspjuten ( jordanJ<:are) för pel~ 
rna och cyklade f'Hrbi Deijer f'Hr ntt kolla på de 70x70 
4, 8 m lAnga så~ade 11 spnrrnr11 som vi hacl ~ ve l o t ha som pe
'Y'are. Det hade varit mycket hfif'tig :för dA stockarna är vä 
ldigt uttrycksfulla då träets massiva struktur S}ns t.)dl!_ 
gt , men vi har inte råd fHr det . Vi skall ist~llet spik~ 
ih1p 2 45x95 reglar och där ~e inte räcker till i längd 
l l el e högs t. a pela1 e) rår de skarvas . De ska ju kunna an
vända~ till hä~ande konstruktioner sA de ska :funka bra , 
U l l s k iiln ad fr<1n de lnlntsågnde pelarna som of'tast anväQ_ 
gs till shketstoppnr . 

Det är l :i te oroviiekande (men s am t i diGt skön t eftersom det 
blev ·~· b:illigar e) att vi ska ha stolpspjut - istäl l et f'Hr 
skruv jordanl<are för pelarna e:ftersom de hade tag i t hel t 
slut förrän om J veckor . Det f'år he l t enkelt bli ett test 
om bur det klarar drag ntir d~ kommer riktigt hårda v i ndar 
under vårt tak . 

Det som är bra me~ att s& här djupt gå in i arkitekturen 
~ir att v i lär känna rummet v i skapade sft småningom . Vi 
ti:inker och upptäcker nya sak~r hel a :iden . Även a ll a små 
insekter som går runt och inspekterar v~rt bygge - halmen 
verkar dra åt sig nllt möjligt , myror , gctmgetr , :flugor -
lir härJigt , vi tänker att vi mår slt bra att vara nära na
turens små vnrelser som vi nnnars inte är i moderna bygg
nader . Idag r(!:f]ekterade vi över bur det inre rummet i 
v ;\r byggnad är det mest specie l la : när du bef'lnner dig 
där inne är du verl<ligen någon hel t annans t Ans . De tjocka 
vö.ggarnn inger en känsla av on erotta , nästan . ?-Ian är intd 
länera i det otydliea rummet l<:ring A- h u sets modernistiska 
rumsidenl . l-Ien om du tittar upp så ör den fina tegelvägg
en som vakar Hver dig . 

He1dn vi ha:f't tunna -vt:ieear i moderna byegmn ter i al s om en 
vanlig träregelvägg eller betong skul l e känslan varit hel 
t annorlunda : våra tjocka , höea och organiska väggar .f"år
di,g Att känna att du är inuti något , inte emellan kal l a 
Väggar och fönster , etcetera . 





DAG 56 
. 

Sönd.ng 2 5: e september. 17 grader , hal vlclart. Blåsigt . 

Vi har satt upp de ~ takåsarna som vilar på både sidor av 
hammarbanC'let. Vi funder"'-de eu del krint; deras placering o 
ch C-C {centrumnvst~nd) l'ör at.t takfallet skulle hl i rak
men också för at1'. cle skulle se bra ut f'r&n utsidan, .... J'ram

f'örn.llt från b"lcl<en, vars yttre l<länun"l iid indelad pc.~ J 
med alla tak!ts'"lr i mitten av de 14Q/2 hammarbn.urlsclelar . 

Takåsarna är alltsd grupperade i två med ca 75 cm c-c och 
ca 85 cm emellan grupper . Dessa mått blev dock väldigt 
svåra nt. t bestämmA och de är nog inte så konsekventa i 
den inre klämman med takAsarna sm sticker mot A-huset. 
Grunden var redan avvikande och bredde ut sig wot byggna
dens f'rfimre del•• (cler östra) och förutom det var väe-earna 

Öch hammarbandsdelarn a i vinklar S> m inte är hel t 90 gra
~er. Vi giUk mycket "på känsla " för att stitta takbn.lkorna ~ 

Och delen mot bncken blev v~ldigt jämn med alla prydliga 
bjälkar som c;tickor exakt• 50 cm frå. ytterväggen . Nen det 
är ju motsatta sidan som av väldigt konstie;a. anledningar 
har bjälkar som sticker ut i olika längder, sA dessa ska 
vi kapa i efterhnnd med hjiilp av våra enkla ögon . 

Det är sådant so111 nog saknas mycket i daeens byeearbetsp
latser ! Att byggarna och arkitekterna g~r f'ör avvikelser 
~r4 ritningens rnka och PXakta mAtt för att anpassa sig 
till både omgivning men ocksfi det som redan byggrles f'ör 
att skapa arkit~ktur som är i bättre harmoni med både sig 
själv och miljön runtomkring. 
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?-tånd~;tg 26 : e september . 17 grader. Halyklort. 

Det bl~r inga pelare för att h1lla upp/dra ner taket. V~ 
byggrlc en av de 4 tänkta pclare·~nkl . "T"-stödet för det 
1 ~gsta taJ<språnget med utifrån mycket :funderande på plats 
och genom att se , uppleva och :förstå den fysiska l nnebör
den nv denna nya byggnadselement har vi bestämt att de 
inte passar m~d vlrt projekt och därmed stryker dem . 

Ha;1e v.l. byggt nlla 4 pelare och tillhörande strukturer så 
skulle Yår byggn::~ds f'örsl<jutande .form upp.levns som mycket 
mindre och taket - som vi e~entligcn lnte :-tlls ägnilat så 
rnyckot ticl åt - slcul!le då ta viiidiet mycket plats , även 
om det hnra är en struktur vars främsta syfte är att :för
hjnrlra att den blåser bort v~d v~ldigt starka vindar. 
Pelarnn har aldrig rktigt varit en del av projektet och 
även när vi gjorde dem i modell sn kändes det väldiLt :fel . 
Dc har bara .följt med f'ör att vi inte har lagt tid åt dem 
och e:ftersom vi alltid har s t\ myckot nnnat a1.t tiinka p.! 
skjuter på rlet och tar problemet när den kommer. 

Problemet nu blev då att det blev inte nl.ls snyggt och 
våra bärande halmba l sväggar fick arkt tekton~sk konk11rrans 
av ett bygenadsolemtn i en annan skalo än vår byggnads 
mellan-stora skala : pelarna är 90x90cnJ x J till 5m långa . 
Det blev lite "koloni" känsla med ett taköverspr-\ng sow 
bi:lrs n v p el are, och våra ex·tra "~terum" O eJ e -sorn skapa s 
nv försl~jutnineen) tappade i §in kraft när de mötte A~hu
sets ter;el med samma f'örut!"ättnincrar ~A-huset har ju ~ng~ 
n 1;:'lkövorspriine) 

Do t ldirms spi:i:i:i.andc a t t nu avvika s:i pn ss s~ myckGt .fr~n 
takritningen och rlet materia l et vi bestä l lt . Pl~tarna flr 
~vnrlappn vorandra och yttertaket kommer nu ha ett s - form 
som rno tsvnrar förskjutningen , som kommer vara f'örs tnrkt av 
take t;s S-f'orm. Detta kan in"lPbära cloc1< n t: t översprånget är 
bArn JO- cm ~ kortsic-lorna men orn vi lyckas a t t f'å "halvbal 
kar" att sväva i. de f'r::inu·e delarna och biiras upp av utsk:J: 
utnndc rnelnr från)lhawmarbandet kan det bli väldigt hä:fti et men också :få l ikn bra vädersk~·dd 50111 v i tänk l; e innan.-

Vi gjorde ialla:fall heln pel::~rcn sOt vihade tänkt, ordentl 
igt och det tektoniska i åtanken . Det blev snyggt med sto 
ra spikhuvud med 35 cm c - c i en riktig stabil stolpe best 
åond a'\' 2 L 5x9.) re1 lar och en indraeen f'ot (1 cm kring -
hela s tolpt t.) in ~ rleh 7lx7lmm s tolpspljutcn; som v~ nu 
~ett hur brn Jen ~1nkar . - kanske skulle vi haft mns~a så
dann istället !'ör skruvar? Vi tycl<te att stolpen blev 
rätt elegnnt i sin smalhet och att den rätt bra härmade en 
mnssiv sågad stock , men: den skulle passa bättre ett annat 
projekt . 
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Tisdag 2 7: <? augusti. 17 grndcr. Halvklart . 

Börjon på murningsarl>eten . För att utnyttja det fina väd
ret som är eynsämm för lertorkning och äntligen skydda 
från sabotflge och brnnd.fara började vi idag i'örberE\?a för 
lerput~nndet . Vi vispade och blanclade ihop den första le;: 
satsen för grundstocknine-en som består av en "l erkräm." e 
ller "lervälling" bestående av bara lera och val;ten , som 
ska hlandas till en konsistens av en härlig tjock kräm. 

Vattnet las långsamt och försiktigt i vår stora bytta med 
100 kg lera av de !'ör sta 128 som vi hi t -tills har hunnit 
krossa till lerpulver. Det är bättre att vä r försiktig 
ltF'd att läget'! till vatten än ntt hamna med eil.t bruk med 
för inycket vatten i! norrvispen var användbar med det var 
nästan bättre att använda en stor regel att röra om eller 
kroppens tyngd. Det var superhärligt att känna den klibbi 
ga leran mod händerna och se de fina färgerna och kol,sis
tensen. Lerou vi fått tag i är superbra och väldigt ren , 
alltså r~tt enkel att krossa e f tersom den inte har sl 
många andra stennr i gig. 

Vi såg för första gAngen uttrycket och materialiteten av 
denna f'ö r·s ta grundputsen bOm v i tes ta de i en .liten del av 
hnlmbnlsväggen och tänkte hur viktigt det är att göra och 
förverkliga ens kunsknp • Vi visste att man " masserar in" 
dennn första lerkrämen in i hnlrnen, men vi förstod inte 
e.ff ,~kten den har p:~ halmen - det räcker nbsolut inte att 
Jäsa om det eller se på. bilder . Det du inte har gjort vet 
du inte . Vi märkte ialla:fall en utöknde brandskyddet denna 
först<'\ lagret utgör, och de t hJ.ev rätt snygg också. , näs
tAn s om ett djuriskt hrun p~ls med srnå hf\lmstrån som sti
cker ut. Vi kommer ju förlora den ~lldiga färgen av hal
men över huset med vi trl!l' ntt den bruna råan·färgen av le
ran kommer vara väldigt snygg ocksl. 

Vägg nr fortsattes att täppas till eftersom lerkrämen ska 
vilfl över natten för att :få lerpartiklR.:r.na att suca Åt sic 
i-innu mer vattel1. och bli klibbigare . Vi li:ist om denna mom
Pnt men undrar ifall det verkligen är nödvändie - till vA 
ra andra put~prover väntfine vi inte med dem klnrade sig 
bra . Det kanske har konsekvr-nser me d stora mängner eller 
i läneden kanske. 

~terl vår förhätt.rfld lerpulv<'riseri.ng srnetod kunrle vi tillve 
rka 3 hinkar ~ 14 kg val' ( 112 ](g t<laJ t) på ca l timme och
l1 ~ minuter , detta en mans arbtete . Vi är avsevärt. snabbare 
med tanke pf' att vi hitti l s hade g jort R6 kg vid olika 
tillfällen och med hjälp av andra. stocken med handtagen 
v~rknr vara ett e!'.fektivt verktyg. 
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Onsdag 28 : e aueusti. 17 grader. Halvklart, blåsigt . 

Cirka 18 kvm av f'as~den har 'fått sin f'örsta "lersmet". På 
lite mer än en timme täckte vi hela inre klämmans lAn~sid a 
och kortsidan med clet avlånga fönstret. Detta gick så my
cket fortare tin • vi hade tänkt, men slukade dock ai l lera , 
som v.i. trodde skulle räcka .för he l a yttP.rfasaden. Vi kro 
ssade massvis med !era (ca 200 kg) resten av dagen , och 
dettA rätt ef'feJ<tivt också , minst q timmar. 

Lersmeten var rolig och härlig att smeta pA halmen , vi a~ 
vände v:1nliga l.:1tcx diskhandskar (de e-ula) för att skydela 

· :fingrnrna :från stråna. Det är viktigt att inte srneta f'ör 
mycket lera utan ~tt låta lerade halmstrån synas och bli 
fa,.tklibbade i l erytan. Vi upptäckte under smetnndot hur 
bristfälliga "ha~knyten" som vi tidigare stoppat in i hå
ligheterna mellan halmbalarnas korts:irlor kunde vara osta
bila eller dåligt intryckta så till hålen som är kvar må
ste knyten vara längre så att de får stöd inifrån, och 
inte bara är lagda löst intill varandra. 

Ytan och offc-kten på halmen och fasaden blev helt otroli 
g. Det är en så rå och primitiv känsla som får vår area
niska och lutande vägg att framstå som en vägg ia en gr~ 
tba eller ett uråldribt berg , vilket vi ~nte hade förvä 
ntat oss. De skarpa linjerna av dörren och dess karm , s~ 
m sticker utnnför intilligeande halmens inåt "rundade kan 
ten får dörren a t t ktinna. den som om den hade karva t !E ur
en stor sten i ett bergigt ökenlandskap , det skulle kunn 
a V<'lrit Jletra (Jordanien). Mönstret som halmkakornas ut :=
st:i.ckande ändar bilunr är rytmisk och förstärks av hur 
vi smet;1de in l eran : 11-rillåt~GlYBmapp uppifrån och ner . 
Det är ett djuriskt och päl.sicrt känsla av denna fji:i.ll
emma•mönstret . 

Det är p~tagligt att se ski llnaden i uttryck beroende på 
vilken av oss som lade lera. Joses yta v:;~r mer rak och 
l odrätt e.ftersorn hr!n tryckte in l eran uppifrån och ner, 
medans Nalins fasadvägg hade en 111er böljande och f'ri ut
tryck med l<'inea vilda halmstrån som avbröt den ro:fyll da 
ytan. Det. kan ju också varit eftersom Jos~s yta hnde en 
mer konsekvent andel av lodrätt utstickande halmbalskak
ändr-~r, medans z.lalins hade l ite blandnt . Viktigt ntt tänka 
på när bal.Yäggnrna J. äggs ! Vilken sida in eller ut. Sl<åro 
rna som bil dasa av k~känderna täckta av smet tror vi ko
mmer fort-farande SJIRS efter ~ndra utstockningcn . 

IRlmh~larnas tegell~knande ~örhand kan anas~ kortsidan 
erter smet~ndct och vi unctrar t")nJ dcttn kan vara nnr.-o t 
att ta tillvara pA i slutrasaden ~Hr att visa att det 
är ett hnlmbnlshus. 
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Fredog. JO:e september. 17 grader , molnigt . 

Fasaden med den hHesta väggen och det stora rHnstret är 
nu lerad . All lera vi tillverkade if'Hrrigår gick åt , även 
om blandningen var . lite tunnare (rl.v.s. hade mer vattenO 
och vi var sparsammare niir vi slammnde på . Däri'ör .f'(,rtsa
tte vi krossa lera e.f'terAt och gjorde kanske 125 kg. 

Det reennde ieår ~vilodag) och,vi länmode byggnaden helt 
oinplnstnd. Den klnrade sig alldeles utmärkt , nu när hal
men hal.· plywoodlock och P> l l t så skydd ovnni från. n<>t var 
torrt övt~rall t - virke> ':l C' il halm torl<ar u t b t· o i - y .l :H~ r het 
om clet blåser och :inte :;l. alldeles fHr f'uktigt f'ller kallt 
En hnlmbyagnod med .lock klarar alltså måttlig regnl det 
var 0,1 nun .försl.;a timmen , 1 , 2 rum a.t:tclrn, oc;h 0,2 treqje . 
Mer ön så tror inte vi det tir speciellt säker att llta 
don bli utsatt i'ör . 

Vi tog denna risk både :fHr a t t to s to hur lln l mon sk ull e kl. 
ara rocnet Ii•'' också f'Hr att c:Jot var vi-ildigt starka vind:
byar (1.0 m/s) och vi ville inte riskera livet nur vi la 
prescnnine :hHh lätt blå.ste iväg så .fort vi tog upp den ; & 
dessutom var vi väJelie-t trötta rrl'tn f'Hrecående dags ler
krossnnde . 

Krossandet eår myckE>t f'ortaro nu när vi kroesnr direkt pA 
a~rn1 ten och sen skopar upp mPd siidspnden . Så här dags 
har vi upptiickt att vi skulle ha samlat in så mycket lös 
lera redan i pulvor.form i lerhögen vid byegnrbetsplatsen , 
-för då hcspnrnr vi energin som går att krossa de stora 
cnslt:ilda torrleraklumpar som vi trodde var bä8t att prio
ritoro. Att tönka på nästa. gång f'ör e;j~ilvsamlare! 
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Månd~g ):e oktober . ~6 grader, halvklart och blåsigt . 

Efter söndagens stora regnmängder har byg,g·naden f'ått en 
del vatten j" i många av ytsiclorna i halmen i husets insi
da, eftersom presenninE!"arna inte täckte denna del. Det 
var kanske 6 mm nederböld under loppet av 6 timma't och 
halmen klarar av detta om toppen är skyddad. Efter byggd~ 
gen hade a l l halm torkat ut , det f'anns t . o . m. sidor där 
halmen var genomblöt men hann torka ut . De s törsta sl<ador 
na kom på leran då när vi to6 bort presetmlngen hade vatt 
en i vissa stora pölar som 8<'1111lades ov~nf'öx ply,,oodlocken 
mel l an balkstöden stänk ocb b ·ät.tat ur lite lera ef'te:rsoru 
vi kastade det vattnet o:förskigktigt nedför stupen. 

Ramen till net lägsta in:fyl lnadsväggen är nu byggd , med 
våra trötta kroppar och sinnen kunde vi tänka ut och sättP 
ihop konstruktionen, som beståx· av 195xl15 ligr;ande plankor 
som vi hade kv~r efteJ• grunden . Vi .försökte konuna f'ram 
-till en tektonisk lös.! Lng som ser brR ut , är s tr~bil , gel.' 
bra plats till bårle fönsternischer och isolering , visar 
~truktt~en , och ä~ l ä~t att bygga . Vi är vana vid de fina 
öppningarna meJ lAn ~' kläPtmorna 11

, ::;å på nåeo t s ä t t kä.nces 
d-enna nya ram främmande till byggnaden. Nen nu inf'ör de 
sista d~garna jnnon prf'sentation är det svår att komma på 
geni~ liska l ösningar , rör våra kroppar tål inte l ika myck 
et som under de varma ocL motiverande sommardagar . Det är 
betydligt svnrare att bygga nu när hösten är "igång ! 

Och så uppl evde vi återigen hur billiga och dåliga materi 
al är al l tid dyrare i längden . Första hälften av dagen -
eick å t3" a t t ta upp s p ju ten som blev kvar när vi av läg·sna 
de takpelaren . Hnde vi Jla f t en jord skruv hade den e-å tt upp 
p!t elirekten . ?·len det tog mer än två anst:Ninesf'ul la timmAr 
at t gräva omkring jordspjut~n och~fA u pp den . Aldrig mer 
såriana ! De var billiga och enkelt att få ner men mödan att 
ta upp rlcn var inte värt det , dP.n satt riktigt hårt i mar 
ken . o 

Under helgen hnr vi gjort pappersarbete och skrivit i vår 
ranport och det hnr varit jätteskönt att sitta inne i vär 
men och vila kroppen . Vi har eenom detta projektet verkli 
gen upplevt att v2rken :fysiskt e ll er kontorsarbete är ut= 
härcll ig om man rör samma sak hela tiden . Det är viktigt 
att man hittar en ba l ans och kanske bygger i tre dagar , 
och tvA arbetar med huvudet . Det moderna samhäll ets uppde 
lning av att vissa bara gör kontarrsarbete och andra bara
fysiskt eHr s~ att ingen av vardera mår bra . 
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Tisdag 4 : e oktober . .14 grader , väx l and e molniehet . 

Idag satte vi upp den högsta träramen f.'ör r-len stora inf'y!.l 
nadsvägeon . Vi funders<"lo en del och tc~tade olika lösning_ 
ar .för möten mellan trä och gla~betongen . Det l•lev en smal 
rnm inrlra~on /~5 mm från ytter.fAs::ldcn . Det hnde vari\ häf'
tigt om vi kunr-le murat glasblocken direkt på den lerode 
halmbalsväcgen , men för att v~ra pd den säkra sidan best~ 
mrlt> vi oss för ram~n. Svårigheten i att; pnssa till ramen 
p& ett snyggt mon tahil sätt orsakar-les av att vJ borde ha 
bye;gd och t~inkt ut ramen innan vi byg~de bnl vtiggarna , för 
rlef!SA l evor ju sitt eget l iv och det 1~nka t 1~äct var tvunfl_ 
en ntt .böja sig och anpasse till de lutnndc väegarna . 

Hesu:t to (;et bl ev inte lika snett soru det var i början <"f't,!t 
rsom vi d l7og ut vt'il d igt myckAt halm i yttre 1<1 iimmcms änd
sido com huktade ut och blockerade:- rt>gc ln. När man bycg~r 
med ha l m nr det bara köra och inte vnra rädd f'ör att nra 
ut den halmen som behöv..:;! Inifrån skapade de höga v~grtit
l:a reglar en optisk ei'f'Pkt som förstörkl"r perspektivet , 
do t. känns nästan som om. m:=Jn kollade den hörnan av byggna 
den med en vidvinkelobjektiv . Utif'rån är d et höga "hulet" 
som ska .fyllas i med panel väldigt uttrycksfullt och in
ger en ktinsla av rörelse uppåt , rrnmf'örallt ef'ters om den 
höea hn.lmbnlsväegen är böljande och buktnr å\f,w.e in- och 
utåt , och är redan väldigt vertikal. 

Vi sntte en balkstöd pi den lilla infyllnadsväggens ram 
och ".fejknde 11 en harnm~rbandsplywood f'ör att lyfta upp den 
de 15 rnrn sorn behövs men också för att behålla det yttre 
u t trycke t av bal kstöden. o,-. t f' ö l j er in te sanunn tektoniska 
pr'incip m~n ibland mÅste en byggnadsnel låtsas varq en 
annnn för ::l t t bellAlla en skön takt 11 t:tfrån , eftersom tak
&.~~rnn är st\ påtnel iga . Inifr:\n " f'efikns"·in~e balkstödet 
ef ters om rnmmP t är f' ör l i ten f' ör a t t det J skn m8Tkas och 
påvcrkn det; rums l i e n int.r·yck~t , inf'yllnl'ldsväeeen ska lå
tas ta p lo. t s • 

• 





DAG 6J 

Onsdag 5:e oktober. 11 grader . Ibland blåsigt , sol och moln. 

Alla takAsar är på plats . Det tog sin tid eftersom det var 
svårt att jobba i höjden speciellt nu när det blivit kyli 
gare . Vi eJ iskutern.tle också en del d e s pecif'ikn rn<\tten 
mellan de sista takåsarna och konstruktionen tillsammans 
med plåten. Den högsta takåsen är indragen l - cm i hammar
bandet vilket belv väldigt snyggt eftersom c.leu skapar en 
konstruktion som ser ut att vnra i en väldigt skör bala
ns - åskådaren kan fråga sig: hur hA1ler det där ihop eg~ 
ntligen? Den kunde hn stått längre in i hammarbandet och 
i vägglivets mitt men vi riskerar konstruktionen lite för 
att det. blev långt mycket snyggare med en takås precis 
inftill kanten än indragen. Råspenten kommer ge ytterliga
re stabilitet ~t taket och L-~ormen är rätt Fast , så den 
takåsen ska inte tippa nerför stupet. 

Den yttersta tänkt takåsen är då utraderad (i grudritnin~ , 
en finns lO tnkås<=~.r l 11en e:fters om v.i. in te längre har tak
pelare så ska vi testa att skjutn ut aluminiumplåten så 
mycket det går .fö r att skydela halmen . Vi berältnar att vå& 
pro~ilerna gör att plåten är väldigt stabil längs ~kårer
na. Det kornmer b l i vFildigt snyggt at t se den utstickande 
undersidan !'rån marken, e.ftorsom vår takkonstruktion har 
.få t t uttrycket av en krona pfl bygenn.den . Det är en hi1f'tig 
skelett ov~npå by:;gnaden och de horisontella takåsarnas 
kar~ktär och e.ffekts komplexitet var svåra ait tänka sig 
i ens inre bild . 

V~ har Jerat den stora södra v~egen med blandning l lera 
l sand fijr att spara på ler~, den räckte inte hela vägen 
dock . Blandningen vorkar 1'unka lika bra och blir t.o.m. 
h&rdare ~in den u ton sand . KarAI<tärcn och texturen på vä
r;gen blir djupare p.g.a . de :;;må sondkol' n0n som skapar 
mi eraskuggor i väggyt:.-m. 

Vi sltingc upp nf\tra bdidor råspont på de nylagda ta1«1s;:~rnA 
:för a t L :för förs ta gången upplevd det täclc ta rummet . Det 
bl ev n,:'teot hel t anno t , hel t pl ötsJ igt blev det mycket mer 
nv ett hus . Håligheterna mii!~lan brädorna och hammarbands 
npptrappnin'"' 1 sl<>p~dc 4"äldigt .finn l j:1shål som hade -
blivit .fina att :fy 11a i med g l a s . Det blåa himfuelen stod 
vackert baken de guldit;a f"irgernn i trä oc!1 halm , och det 
blåa ljuset studsnde lätt i brädoruo.s undersida . Det mör
ka innerummot kändes snm att man steg in i en urgammal 
me11 samtidigt väldigt r odern (p& gro.1nd av tlen ovanliga 
och raka upptrappningen) lada. 
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Vi har lagt hälf'ten av råspontsbrädorna för taket . 1'1ittd~ 

len på hafllJ1larbandet som var f'ör låg lyf'tc vi upp, !a mer 
hal'm , och så var takås~rna jtimna. och redo för råsponten. 
Det är fantastisk att s!dant hur kan c<.:iras med dAn f'lesi
bla konstruktionen, sd ifall taket sätter sig fel p~v~
ssa stHllen i .rrarntlclen, så kan den ly.ftos upp mod t.ox. 
domkrof't och så pressas mer halm där dot behöv#5• Detta 
innel>är att det var :faktiskt bra att vi. spikade fast ha
mtm rlJnndets spjut! Annars skulle de al i.di t nor när lock
en ly:ftes . 

Att lägga råspont var roJiet och relnt.ivt enke.lt . Vi har 
4,8 m lånca brädor som får två spikar i mötet med ändbj 
älkorna och en i varjeh takås eptollan . Vi har blivit du
ktie-a byggare så arbetet uppe på höJden gick rätt fort. 
Vi tesdlnde också, direkt p1. plats, hur mötet mellan den 
tänkta fasadpanelen .för att täck.a hålieheterna mellan tak 
och hAmmarband skulle vara mot råsponton. Vi monterade 
bitar ur de ståonde rnsadpnncl en med ""inlceljärn och drog 
in råsponton 2 cm i långsidan mot söder , lika~å ovanför 
det stora ~Hnstrct, där r&spontcns undersida skjubnr ut 
ovnn.fHr hammarbandet och syns underi.f'rnn. Råspont on i 

takets 1ti~sta del skjuter ut ca 15 cm från hammarbandet 
f'ör att lod<1 bort :från yttervfiggen eventuellt fukt och 
vaLton som kan komma in under plåten och leds ner på 
den vattentäta untlerlagspappon. Att det blov !:iå vor skönt 
l'ör d&. slnpp_ vi s&ga av i.indbrädorna, och 0et mörlca sl<ugg
partiet ovanför harmnnrbnndot pRssar med lwsets uttryck 
i den läasta delen. 

Det täckta innerummet är nu f11Hrkare och ljuset eliipps mj!;! 
kt in frun si.dorna av det stora rch d of lilla .fönstret. 
Råspontons undorsidna är vtil diet .fin dö skarvarna bl eY v~i 

l d .i e-t ti.i ta. De t var hi:i.ftigt a t t nu }<:unna.. gå på tal<et och 
glida ner i takvinkoln. 

Datum: 6:o oktober, torsdag. 11 grader, halvkla1.·t. 

~. 





DAG 65 

Fredag ~:e oktobe~. Moln och ertermidp~gssol . 13 grader. 

All råspont är på plats . De långa brädorna tog slut så vi 
var tvungna att skn.:rva mellan takåsarna me.,d ),6 m brädor 
som slwlle vara rf'ör golvet . Det var b;nra J skift '· me11 det 
tocr ca en. hel timme ef'tersom vi ville ha snygga avslut och 
clet kommer. inte ,ror.R :nöjliet att så.go av dem , e.ftersom 
det blev en ~ upptrnpptilu~smHnster~ i alla brädänrler i de
nna häL:ften av taket som vi la idag . 

Detta upptrnppning , som syns lite f'rån öster och en del i 
de11 läesta delen i väster , avser 5 mm -;för varje briida och 
s1'o. i sidleds eftersom den n.nslutnnqe ytterväggsklilrmuan 

-under skjuter ut i en ann~n vi nke1 än den andra kläntman. 
Detta syns tydligt i takdelen mot A-huset , då rpsponten 
går in j den högsta delen men utåt i 7-balsraden. Den yti 
erstn brädan i den norra sidan stdcker ut mer än i den sö 
dra , då vi inte si.itter en til bräda som går över hnrnmar-
balldet f'ör Att ansluta direkt till <le kommrtncie i'asrdpanel 
en och behå.lla ett "rennre" och mer nbstrnkt uttryck , ei't 
ersom balkarna har en välordnad taktkänsl~ och skapar 

s tarlm skuggor p. g. a . södersolen . 

Detta innel>är att vår byggnad h::tr noe·grant av·vägda tekton 
ik beslut som gör att varje sida har sina egna karaktärei; 
som går till den m~n~tn konstruktionssknlan . Alla väderri 
ktnint;nr har "mikrodetal jo.r". som sAJU'\.Terkar mod " mikrodetn 
1 jprna 11 i vår byegnad. Och det är just dessa dota1 jerna -
som skapar fullHndade arkitekton~ska verk . I vArt ~all är 
det A-husets sirarna tegelvägg , parken mot väster, den ned 
slinlH\ vyn .från bncken , och avständet som huset.s ses på -
.från öster ~alla de som kommor med buss från NalruH) . Alla 
dessa riktlinjer har olika skalor , material och känsla 
som kräver att det är inte bara en konstruktiv lösning 
SOill har aplicerats i husets omkrets och allting ser precis 
l.il<:arlant ut, som det är i modernA l>yegnader som projekte
ras ~r~ ritbordet i skalor och planer ~ högre än 1:20 , för 
vi f'örstod inte heller 1 :ltigt de rumsliga innebördor aY 
vår b)ggnad i den skal~n) "'orn åmba il•• bortser och inte 
kan uttryckn den mtinskliga mikroskalnn . Det är b::t:ra i I:l 
tlu kAn hitta don . 

Vi påbörjade också golvnrbet:.en och Vigeo var med och hjäl 
pte oss . Vi fick en f'örsmak av hur golvet kommer vara ett 
l just kontrast mot de möJ•ka vät;garna som belys .frfm sidan , 
och vi för första gängen såg den nndJiga känslAn när w::tn 
koll nr från den ir1norsta höt•nnn mot rleil högsta punkten i 
rulllstiHjden : ett 4-meter högt innerum som belyses mod en 
näs tnn helglasad väeg rrl'ttt söder . Det bl ev en f~ntast.isk 
hörna . 

FHr {~olvet såe-Ados alltså r<>r hand alla masonit "t:rossbo
ttenlock" och en del skr11vnd•'S till bärl~kten mod gipsskr 
uv vi hade , och p13.ppados 1j4 del upp i. bjälken , för att -

'hushållA med vindpnppen. 





DAG 66 

1·1-å.ndnc; lO : e oktober . }lulet och blåsigt.. lO gr~dar , 

Det är verkligen inte lika kul a~t bygga p& hösten än 
uneler sommaren. Ens händer bltr kalla , kroppen skiftar 
från var..m till kall , regnet kyl·er ner en , och de L'. l:.~. 

molnen ur inte 1 ikn .fina som en varm bl& hinuuel . ('cl"l 
allt detta påverkar ens effnl<:tivitet betyrlligt . 

Idag bl ev heln eolvbj-älklaget "masonitad", pappad , och 
redo för ntt börja sätta golvbrädorna . Vi testade den 
nllr~ första men upptäckte att den måste bäras 3V något 
i ändarna vill:et l-cm som ·vi h8.do lämnnt från t..ru:ulbjälkar 

na skulle inte k l ara , så vi spikade on bärläkt (J'ix28 , s!_
åendo , för nttnråspontens ändbr~cor inte ska ra~a ner vi

lket vi kände av i takets rås1>ont) . 

Vi ska försöka spika golvbrädorna med osynliga spik så 
s-pik on måste gå igenom f' jädorn i L, 5 gr<'l.dc:t s vinkel . Vi 

måste testa olika spik och sln•uvs trorlekar eftersom cien 
fö rs·ta vi tes tetde och vi trodde skull e funka var för grov. 

(75 mm x 2 , 8 spi~) 

Alla inre väggars hftlighetPr blev fyllda med halmknyten så 
det Hr en mycket snyggare och jämn inre rum nu . 

Det smårP.gnade hela dagen och rå~ponten med pr~scnningen 
ovanp4 skyddarla huset helt o . k . Det Ur läckRge ' i vissa d~ 
lar mnn vi tror det är hål i presenuineen deL l>eror p& . 





DAG (7 

T~sdag ll:e oktober. Mulet och blåsigt . 9 grader . 

Vi har lagt hä l:ften av gol vet, unaefär 4 kvm . A t t sätta d o 
första brädorna var svårt och tidskrävande, men desto fler 
vi gjonle gick det snabbare ocll lättare . Tekniken,. och den 
bästa metoden :förstår man alltid i ef'terhand, som med allP 
hantverk . 

Genom att skruva .fast två. eller tre anhåll i golvbjälkarnD 
och sedan tvinga in brädorna intill varandra lef'tersom de 
tir böjda och golvet också) mee avlånga kilar som slås in
till brädan och anhållet , går det .fort och e:f.fektivt att 
inte :få elapp mell~n br!dorna. Vi sp~kar dem dolt med 60 

ex 2,0 dyc-:kert som driver in med spikdrivare . Detta känns 
som att vi tar golvlläeeningen till en annan nivå men den 
slätA råspantsytan blir väldigt slät och :fin och där.för 
ska vi Jnte ha nåt;ra sy n] iga spikar som avbryter den. 
KvistlH' len i rltspon ten Rkn vi :fylla med l inolje 1d t·t . 
Det är on 5 mm rörelsegl~pp i ~olvets alln ~iior för att 
ta hand om rörelser i träytan. 

Vi jobbnde ock~r\ 1 i te in mot mörkret och .för .första g-\ng~ . 
belyste med el deL inre rummet. Det varma ljuset :från glöl~ 
lamporna ger en mysig känsla åled trätaket och den guldiga 
ha)men. Den orgnuiska och lätt böljande känslan som alla 
olika mått och C-C- avstånd mellan byggnadsdelarna ger en 
dynamisk och varm känsln. inuti byggnaden : den känns stör 
re och ~~yml jgare än den skulle varA än i:fall alla clelar
hade samma mekaniska precision . Det kanske har med det 
mä11skli&a ögats run~la former som :får lätt zundade raka 
:former att passa bä·ttre och kännas bättre i seende t . 
Att allti11g blev lite snntt och rundad var bra, f'ör då 
har vi blivit medvetna och kan uppskatta det resultatet , 
vilket vi tror dot f'lesta moderna arkitekter har glömt 
el1er aldrig har upplevt, ortersom tekniken och industri
framställningen gör att man f'aktiskt kan eöra så 3tt all 
ting är Bak och ser pr· cis likadan ut~iJkot .fullständi
gt tnr bort all kfinsla och spår ov rnänsklie- skapande i 
det byggdA. 







Arkitekterna



Sammanfattning

bra

trodde





Skissprocess

alltid

Att beräkna byggdelar

skissbaserad byggdelsbe-
räkning.

alltid

Rita konstruktionsdetaljer





Jakten på halmbalar

Jakten på lera





Bygglovsprocessen

Att hitta sponsorer

Det allra tidigaste











utveckla arkitektyrket

Hur är det att vara arkitekt och byggare samtidigt, och vad är speciellt med 
ett arkitektbyggt hus?
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