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2. karta

På mark lånad från 
utvecklingen vid 
Vågmästareplatsen 
driver Stadsjord 
den öppna 
odlingsträdgården 
och mötesplatsen 
Kvartersodlat 
Kvillebäcken. Här 
hade vi vårt kök, 
café, toaletter, 
jordmixning, 
snickeri och 
byggbas samt 
mötes- och 
föreläsningsrum

Fyrklövergatan

kvilletorget

kvartersodlat
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3. BakgrUnd och sammanFattning

I början på juli 2013 genomfördes 
projektet Jordstad på Hisingen i 
Göteborg. Projektet var resultatet 
av ett ideellt drivet förarbete un-
der vintern då ett antal personer 
formulerade en gemensam ambi-
tion att stärka förutsättningarna 
för allmänhetens användning av 
det offentliga rummet för odling 
genom enkla, småskaliga tillägg, 
uppförda med ekologiska mate-
rial.

Initiativtagarna kom från tre ideella or-
ganisationer; Byggbrigaden, Stadsjord och 
Earth Lab. Efter några möten spikades i 
mitten på mars namnet Jordstad och idén 
tog mer konkret form: vi skulle tillsam-
mans, parallellt på några platser i Göte-
borg, uppföra murinstallationer av stam-
pad jord (lera) och därigenom med enkla 
medel definiera nya platser för allmän-
heten att använda. emma.
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Vi ville dessutom visa vad man kan göra med 
lera som byggmaterial i staden.
Lera är ett lika uråldrigt som modernt och 
ekologiskt byggnadsmaterial. 

Efter vinterns och vårens planering inled-
des själva byggprojektet Jordstad i form av 
en byggbrigad söndagen den 30 juni med en 
träff i växthuset på Kvartersodlat vid Våg-
mästareplatsen. Vi var mellan 20-30 personer 
som deltog i projektet från planering till 
genomförande under den första veckan i juli. 
En del var Göteborgare, andra reste in för att 
vara med och bidra under en veckas inten-
siv arbetstid till det gemensamma rummet i 
Göteborg.

Vi lärde oss mycket under byggveckan. Prak-
tiskt såväl som socialt. Av varandra och av 
byggmaterialet, av verktygen och av proces-
sen. Att bygga i stan där många kommer 
fram och är nyfikna, kritiska eller bara glada 
är en särskild - intensiv - erfarenhet. Speciellt 
intensivt blir det om man bjuder in förbi-
passerande att delta och ställa frågor, vilket vi 
aktivt gjorde genom skyltar. På det sättet var 

resultatet av projektet lika mycket det som 
hände under byggveckan som det vi lämnade 
efter oss när vi var klara och packade ihop.

Vi arbetade under byggveckan på två byg-
gplatser parallellt: Kvilletorget och Fyrklöver-
gatan, båda på Hisingen. Var och en med 
sina speciella förutsättningar och villkor. 
Varje morgon, lunch och kväll återsamlades 
alla på den gemensamma basen Kvarter-
sodlat vid Vågmästareplatsen, som var vår 
språngbräda och utgångspunkt för att kunna 
genomföra projektet.

Vi planerade och utvärderade varje arbetsdag 
gemensamt, delade på ansvaret för matlag-
ningen och svettades genom gemensamma 
umbäranden - det gemensamma arbetet är 
kärnan i en byggbrigad.

Det var en sommarvecka vi kommer minnas. 
Och det resulterade i tillägg genom arkitek-
tur på två platser som förhoppningsvis läm-
nar några spår i Göteborgs kollektiva minne.

Johan.
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4. målsÄttningar

Staden tillhör oss alla. Vi har 
ärvt den av våra föräldrar 
och vi bygger den tillsam-
mans åt våra barn. På vägen 
lämnar vi spår av våra liv 
och våra drömmar i den. 
Vi som tog initaitivet till 
Jordstad är övertygade om 
att hållbara städer kräver 
ett brett deltagande i plan-
ering, byggande och mat-
försörjning. 

Med bakgrund i den övertygelsen 
ville vi bidra till att öppna nya 
urbana odlingsallmänningar på två 
olika synliga offentliga platser runt 
om i Göteborg. 

Vi utgick från marken vi stod på 
och inspirerades av byggnadsma-
terial som kommer direkt från 
jorden, därav samlingsnamnet för 
de nya allmänningarna: Jordstad.

Det övergripande syftet med pro-
jektet var femfaldigt: 

1. Underlätta för urban primär-
produktion (dvs: odling) på 
mikroskala och synliggöra eko-
systemtjänster i stadsmiljön.

2. Bidra till det offentliga rum-
mets användning och”vitalisera 
platser” – platsskapande på 
allmänningen, uppgradera be-
fintliga offentliga rum och göra 
dem mer anvöndbara

3. Använda och synliggöra biolo-
giskt nedbrytbara, billiga och 
ekologiska material.

4. Inbjuda till deltagande, an-
vändning, lek, vila, umgänge, 
diskussion och nytänkande.

5. Marknadsföra självbyggeri och 
låg- och lagomteknologiska 
byggtekniker.

Vid båda byggplatserna satte vi upp skyltar som bjöd in förbi-
passerande att delta i projektet - tvärtemot en normal byggarbet-
splats där skyltarna säger “oberhöriga äga ej tillträde”.
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Byggplats 2 Jordstad 2013: Kvilletorget

2 ALTERNATIVA SKISSER

FYrklÖVergatan: i denna 
skiss illustreras det tänkta 
utseendet för platsen med en 
hög mur som omsluter en sitt-
bänk och en drivbänk orien-
terade mot sydväst.

Jämför skissen med slutgiltig 
resultat längre fram i rap-
porten!

kVilletorget: i denna skiss 
från söder syns en version av 
de planerade två murarna som 
omsluter odlingsplatsen i det 
sydvästra hörnet av kvilletor-
get.

Jämför skissen med slutgiltig 
resultat längre fram i rap-
porten!

Skisserna användes som hjälp-
medel men ej som färdiga 
ritningar vid bygget då formen 
utvecklades under arbetets 
gång och i relation till vad vi 
hade tid att göra.
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5. Uppnådda resUltat

Projektets framgång kan mätas på 
flera vis: i form av byggt resultat 
och dess framtida användning 
i form av sociala upplevelser, 
relationer och andra sociala 
värden, i form av medial och lokal 
uppmärksamhet under och efter 
byggtiden, i form av minnen, 
erfarenheter och nya kunskaper 
hos deltagarna.

5.1 BYGGDA RESULTAT
Det byggda resultatet i form av de två 
odlingsytorna omgärdade av låga murar 
av stampad jord och sittplatser är det 
primära byggda resultatet av projektet. 
Dessa murar blev i huvudsak - men 
inte helt - klara under byggveckan 

och färdigställdes därefter helt under 
efterföljande vecka genom hårt extra 
arbete av några deltagare. Murarna blev 
inte klara helt i enlighet med skisserna/
ritningarna, men detta var inte heller ett 
uttalat mål: skisserna var riktmärken, inte 
riktlinjer.

5.2 STÖD FÖR ODLING
- INSPIRATION
De två odlingsplatserna står nu på 
offentliga platser i Göteborg och kan 
genom sin närvaro i stadsrummet utgöra 
inspiration för andra att genomföra 
liknande projekt eller påbörja odling. 
Denna närvaro av konkreta exempel 
på självbyggeri, ekologiska material 
och närodling i staden fyller en viktig 
pedagogisk poäng och visar hur staden 
kan byggas underifrån. Flera samtal med 
allmänheten både på byggplatserna och 
på Kvartersodlat vittnade om 

5.3 NYA KUNSKAPER
& ERFARENHETER
Under byggveckan lärde vi oss att arbeta 

åsa berättar för 
nyfiken allmänhet.

“Jordstad is a vision of a network of spaces 
of primary production within Gothenburg. 
This particular production is less driven by 
economical means but more driven by the joy 
of creating things and the culture and society 
that can spawn around that.”

Ásgeir Sigurjónsson
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martin och susanna 
diskuterar utformning.

Färdig 
bottensektion på 
kvilletorget.
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med stampad jord som byggteknik och som 
material. Denna direkta erfarenhet och kunskap 
kan alla deltagare ta med sig till framtida 
byggen i andra sammanhang.

Ett mål var att alla deltagare skulle delta i 
alla moment av bygget och därigenom få 
prova på och lära sig alla uppgifter. Det målet 
uppnåddes genom en daglig omfördelning 
av arbetsstationerna. Dock förekom brister i 
handledningen som inte gjorde inlärningen så 
effektiv som den kunde ha blivit.
 
Vid sidan av de praktiska kunskaperna och de 
organisatoriska erfarenheterna gav de teoretiska 
pass och diskussioner som genomfördes 
varje dag efter arbetsdagens slut även andra 
kunskaper.

5.4 NÄTVERKSBYGGANDE
Under Jordstad växte nya sociala nätverk 
fram mellan deltagarna och gentemot andra 
aktörer. Stadsjord,  Byggbrigaden och Earth Lab 

möttes i sina olika sätt att arbeta med miljö- 
och stadsutveckling. På organisatoriskt såväl 
som enskilt plan finns det nu nya kontakter 
etablerade. Dessa etableade kontakter är en 
social infrastruktur för framtida projekt då vi 
kan ha nytta av varandra.

Vi etablerade också relationer till lokala aktörer 
som Fastighetsägarna, Stena fastigheter och till 
kommunala förvaltningar.

5.5 ATT BJUDA IN TILL DELTAGANDE
Vi bjöd via skyltar in allmänheten att ställa 
frågor, engagera sig eller på annat sätt delta 
i projektet på plats. Många förbipasserande 
tog chansen att både ge goda råd, ställa 
nyifkna frågor eller bara titta på ett tag. På 
Fyrklövergatan engagerade sig många av 
områdets barn i bygget och ställde både frågor 
och hjälpte till med själva byggandet (stampa 
jord, pulvrisera lera mm). På Kvilletorget 
kom det förbi många familjer, ungdomar, 
kringboende och en del “original” som 

engagerade sig i projektet. En del kom tillbaka 
flera gånger och gav uppmuntrande tillrop. 
Flera uttryckte intresse för att odla på platsen 
och en del har därefter gått vidare i detta med 
stöd av Stadsjord.

Någon negativ kritik har vi i princip inte 
upplevt alls.
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i snickeriet tillverkas 
verktyg, formar mm.

på kvartersodlat 
knyts kretsloppen 
ihop igen.
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Ásgeir

maria

annmoa

david
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Ásgeir Sigurjónsson
masterstudent Chalmers Arkitektur:

- This year I started my masters thesis. I set my focus to 
a do-it-yourself approach to growing vegetables in the 
city in underused spaces. The quality of that approach 
is a more integrative urban environment, meaning that 
individuals relate stronger to an environment in which 
they grow their own food. It is also integration in the 
sense that the vegetable growing enables additional 
interactions between individuals, especially where the 
places are more publicly accessible. This I believe is very 
important in regards to sustainable development of cities. 
Cities are growing on a global scale. It is important to 
integrate newcomers to the city that might not have work 
or especially strong social ties. Also city dwellers themselves 
might become alienated by losing an occupation or during 
a change in life’s circumstances. In short, urban vegetable 
growing is a viable strategy to connect people to each other 
and to the environment. Other important qualities of the 
vegetable growing are health, food security, education, self-
empowerment and reduced reliance on fossil fuels.

To add depth to my research I decided to do an experiment 
of my own, where I would create a garden in an 
underused space. But trying to do that alone is quite 
risky, since finding a place and getting a permit to garden 
takes a lot of time. My experience is that even though land 
owners are likely to show interest, they can be hesitant 
to give a definite permission. I therefore decided that my 
participation in the Jordstad project would serve as my 
experiment. Stadsjord and Byggbrigaden can also point to 
their realized projects to explain the nature of our work.

Since my point of departure is the “Do-It-Yourself ” 
approach, it is critical for me to address the question of 
how D-I-Y Jordstad really is. Looking at the project as a 
whole it is definitely a collaboration between the entities 
Byggbrigaden, Stadsjord and the thesis students. But I think 
it is more importantly a collaboration between individuals. 
Everyone that participated in the planning were personally 
interested and engaged in it, as were those that participated 
in the building week. From the perspective of my thesis 
work, Jordstads most interesting potential is in being a 
geographical, organizational and cultural network that 
allows people to channel their creativity into urban primary 
production. 
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Det genomgående temat i Jordstad var 
byggtekniken rammed earth/stampad 
jord/pisé de terre (kärt barn har många 
namn) - bindemedlet är lera.

Lera brukar på goda grunder kallas världens äldsta 
byggmaterial. Det är praktiskt taget gratis, finns 
i princip i oändlig mängd och nästan överallt, är 
totalt nedbrytbart och biologiskt återintegrerbart i 
kretsloppen, helt giftfritt, enkelt att arbeta med och 
mycket formbart, kan tillverkas med obefintlig en-
ergiåtgång, buffrar värme och fukt och ger ett beha-
gligt inomhusklimat – Det är dessutom levande och 
vackert. Ytan kan behandlas för längre hållbarhet, 
pigmenteras för olika uttryck. När konstruktionen 
spelat ut sin roll återgår den till jorden 

Varje byggteknik har sina möjligheter, begränsn-
ingar och utmaningar. Att bygga med lera som vi 
gjorde under Jordstad är att ta ett kliv bort från 
hur vi är vana att bygga i dagens byggprocesser 
och istället arbeta på ett lite annorlunda sätt. Ut-
gångspunkterna blir annorlunda i och med att man 
vänder blicken ner mot jorden och letar byggmate-
rial direkt under fötterna.

•	 Istället för en mekaniserad och kemikaliserad 
byggprocess förskjuts fokus till att spara, fören-
kla, arbeta för hand och med små medel.

•	 Det blir också en annan estetik. Istället för att 
dölja och spackla hamnar fokus på att framhäva 
materialets egen vilja, låta hantverket och bland-
ningen lysa igenom.

•	 Istället för att bygga för evigheten bygger man 
med fokus på lång hållbarhet, enkel destruktion 
och en vacker degenereringsprocess.

Att “bygga med lera” är inte en enda metod - man 
kan bygga med lera på massor av vis och det sätt vi 
använde oss av här - stampad jord - är bara en av 
många lerbyggetekniker, en del våta, en del torra.

Vi inledde brigaden med en ordentlig genomgång 
av detta, en bakgrund till den valda tekniken och 
vad den ställer för krav på byggprocessen och ma-
terialets hantering. Leran måste vara torr och pul-
vriserad  innan den blandas med sand och grus och 
vatten tillsätts till blandningen kontrollerat för att få 
rätt fuktighet (8-10%). Det får inte vara för fuktigt 
utan ska snarare vara ganska torrt vilket förvånade 
många som är vana vid att bygga med fuktig lera.

att bygga med stampad jord i 
formar är enkelt - i teorin. men 
det tar ett tag att lära sig att 
göra det på rätt sätt.

6. att BYgga med lera
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murväggarnas textur avslöjar byggprocessen. de 
olika lagren bildar likt trädets årsringar “arbetssed-
iment” som skvallrar om byggets hastighet, byggar-
nas nogrannhet, och materialblandningens samman-
sättning och kvalitet. med denna byggteknik är det 
svårt att ljuga.

de blåa lagren består av blandningar med blålera 
från byggplatsen vid Vågmästareplatsen..
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Färdig materialblandning:
1 del lera
1,5 del sand
1,5 del grus
5-10% vatten
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7. BYggVeckan

I detta kapitel beskrivs hur byggveck-
an var organiserad och vad som hände 
- i stora drag - under tiden då vi job-
bade ihop, samt hur själva bygget gick 
till.

ARBETETS ORGANISERING
Det dagliga arbetet bedrev vi uppdelat på ett 
antal byggstationer. Fördelningen av vem som 
arbetade på vilken station gjordes på kvällen 
dagen innan då vi också kunde utvärdera var 
vi befann oss och vilka stationer som behövde 
vara igång kommande dag. Målet var att alla 
skulle rotera arbetsstationer mellan varje dag 
för att få pröva på olika arbetsuppgifter. Detta 

kan öka arbetsglädjen och kontakterna mellan 
deltagarna, men det kan också innebära att ett 
viktigt steg i lärandet försvinner: det tar ett tag 
att lära sig utföra ett arbetsmoment riktigt bra, 
att då ryckas bort från uppgiften till en annan 
uppgift när man lärt sig den minskar den totala 
effektiviten - och kan också vara demoralis-
erande. Rotationen mellan arbetsstationerna 
var därför en ballansgång och byggde på fritt 
val.

SEX TIMMARS ARBETSDAG
Även om man arbetar frivilligt och av lust ska 
man inte arbeta för mycket. Det måste även 
njutas av sommaren mm. Vi hade ju en ganska 
bra sommar detta år och under vår byggvecka. 
Vi schemalade därför endast sex arbetstim-
mar per dag, vilket ändå totalt summerade till 
omkring 900 arbetstimmar sammanslaget från 
alla deltagare, dvs cirka 22 arbetsveckor för en 
person. Vid arbetsdagens slut följde middag, 
kvällsmöte och kvällsföredrag och därefter 
fritid. 

En dag dök det upp en kör som sjöng för de 
arbetande på alla stationerna, det var delar av 
Chalmers Sångkör som överraskade brigaden 
med upplyftande skönsång.

Vi införde morgongymnastik/yoga efter mor-
gonträffen 08.30, på så vis kunde dagen starta 
med en uppmjukning och uppvärmning, vilket 
var välkommet efter föregående dags arbete, 
särskilt för dem som hållit i jordstamparna 
under dagen.

chalmers 
sångkör på 
besök
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moa krossar torkade lerklumpar från kville-
bäcken till färdigt pulver.

Johanna och moa silar krossad lera för att få 
fram det användbara pulvret.

anna använder betongvisp för att krossa 
blanda den färdiga jordblandningen.
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LERA FRÅN PLATSEN
Då man bygger med lera är en av 
poängerna att plocka material från 
platsen så långt som det är möjligt. 
Vid Vågmästareplatsen byggs stads-
delen Nya Kvillebäcken och stora 
hål ner till Göteborgs underjordar är 
öppnade. Vi fick ett lastbilsflak med 
blålera som annars skulle gått till 
deponi. Då vi behövde stora mängder 
torkad och pulvriserad lera blev det 
dock praktiskt omöjligt att endast an-
vända lera från platsen, att torka och 
puvrisera leran var alltför tidsödande. 
Det innebär att vi använde en del lera 
från Kvillebäcken och varvade det 
med blandningar där leran var inköpt. 
I de färdiga murarna är de olika lagren 
synliga som färgskiftningar.

LERMIXNING
Logistiken kring blandningen av lera, 
sand och grus, vårt byggmaterial, 
organiserades så att vi satte upp ett 
stort tält på Kvartersodlat där vi körde 
hela blandningsprocessen. Tre-fyra 
personer om dagen befann sig på den 
här arbetsstationen där uppgifterna 
bestod av att:
•	 Rulla in sand och grus från up-

plagshögarna som låg utanför.

•	 Bära in blålera från lerhögen
•	 Lägga upp lera i “torken” som byg-

gdes de första dagarna.
•	 Krossa och sila torkade lerklumpar 

till pulver.
•	 Blanda lera, sand, grus samt några 

skvättar vatten i tvångsblandare 
- vi använde två stycken för att få 
upp farten.

•	 Fylla backar med mixat byggma-
terial (se bilderna) och ställa upp 
dessa för leverans.

Vi fraktade ut backarna med det 
färdigmixade materialet till arbetsplat-
serna vid Kvilletorget och Fyrklöver-
gatan löpande med bil och släp. Det 
blev många rundor och många ton 
med material som flyttades ut från 
Kvartersodlat till bygget på det viset. 
Mindre transporter skedde med Stad-
sjords transportcykel.

På plats på byggplatserna togs lådorna 
med nytt material emot och hälldes i 
formarna där det sedan stampades till 
färdiga väggar.
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STAMPFORMAR
Vid sidan av själva byggmaterialet är formarna 
som används vid stampandet av materialet en 
central komponent vid bygge av konstruktioner 
med stampad jord.

Vi tillverkade våra formar med plywoodskivor 
och 45x70-reglar, liggande och stående för 
maximal styvet. De bestod av två långsidor som 
hålls samman med gängstavar och kortsidor 
med profiler för att skapa “lås” mot nästa mur-
del. Formarna flyttades med muren allteftersom 
den växte fram och spåren från denna byggme-
tod är synliga i murens yta i form av skiftningar 
och olika lagerhöjde.
Då formen lyftes i höjdled för att bygga på en 
nivå på den nedre murbiten balanserades den 
helt enkelt över muren under.

Redan innan vi satte igång hade Ásgeir och 
David tillverkat en form som bildade prototyp 
för tillverkningen av övriga formar under byg-
gveckan.

Det fanns inte tid att pröva alternativa form-
konstruktioner under byggveckan, vi fick hålla 
oss till de beprövade lösningarna, som dock 
visade sig vara lite av flaskhalsar och en smula 
otympliga i vissa moment (se vidare under ru-
briken “problem och svårigheter”).

Den stora risken då man stampar jord är att 
man pressar isär formsidorna allteftersom. Det 
blir stora krafter riktade utåt  när man pressar 
ner med jordstamparna och om det sker att 
sidorna börjar glida isär kan en hel mursektion 
bli förstörd. Monteringen av stampformarna var 
därför ett moment som måste utföras med stor 
noggrannhet varje gång de flyttades.

JORDSTAMPANDET
Själva stampandet tog inte den tid vi fruktat (vi 
trodde det skulle bli den stora tidstjuven) utan 
gick tvärtom ganska fort. När en form väl var 
på plats stampades det snabbt upp en väggsek-
tion av gruppen som turades om att hålla i 
jordstamparna och kunde hålla hög fart. Ibland 
fick byggplatserna vänta på materialleveranser 
från mixningen på Kvartersodlat.

SKYDD MOT VATTEN
Murarna byggs inte för evigheten men vi vill att 
de ska stå ett tag i alla fall och då är det nöd-
vändigt att skydda dem mot regn och frost så 
långt som möjligt. Vi oljade därför de färdiga 
murarna med kokt linolja och avslutade mur-
byggena med takskivor i trä som skruvades in i 
den färdiga muren.
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stampformarna 
tillverkades som en 
del av brigadens 
arbetsuppgifter och 
flyttades med muren 
allteftersom den växte 
fram.

på kvilletorget 
placerades en rad 
med marksten i 
botten av muren för 
att förhindra att fukt 
tränger upp direkt 
från asfalten.
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8. FYrklÖVergatan

Den ena av de två byggplatserna där vi 
uppförde våra murar var Fyrklöverga-
tan på Hisingen, här berättar vi om vad 
som hände där.

8.1 FÖRUTSÄTTNINGAR
Vi började titta på platsen vid Fyrklövergatan 
under våren i dialog med Sari Isberg och Sven 
Blomqvist på Stena Fastigheter. som var be-
hjälpliga genom hela processen praktiskt och 
ekonomiskt. Plats valdes i samråd med Stena  
Vi fick god hjälp från hyresgästföreningen 
genom tillgång till lokal för fika m.m. 

8.2 MÅLSÄTTNINGAR
Vår tanke var att omvandla en del av allmän-
ningen vid Fyrkövergatan till en liten möte-
splats  genom att definiera en plats som idag 
inte hade någon särskild användning som en 
träffpunkt.  En gräsmatta på Hisingen där man 
kan kombinera matkultur, grillning och odling 
med ett växthus och en stampad jordvägg.

8.3 GENOMFÖRANDE
Efter en mjukstart med samtal, förberedelser 
och diskussioner under söndagen kastades 

gänget som byggde på “Fyrklövern” rakt in i 
hårt arbete på måndagen. Det var många spän-
nande moment som vi nervöst tog oss an. 
Skulle vi för hand kunna gräva upp marken på 
platsen för att anlägga grunden? Hur lång tid 
skulle det ta? Som tur var visade detta sig my-
cket enklare än vi först fruktade och vi fick god 
hjälp från kvarterets barn som redan från vår 
första dag på plats nyfiket anslöt sig till oss.
Under dagen snickrades det på formar på 
Kvartersodlat och ett resligt regnskydd till-
verkades för att göra det möjligt att arbeta i alla 
väder.

Tisdagen började lugnt på Kvartersodlat med 
fika. Arbetarna tog sedan sin plats på de olika 
stationerna. På Fyrklövern ägnades dagen åt att 
lägga grunden för den blivande muren. Pålka-
pen och grusgrunden kom på plats i marken. 
En ordentlig grund är en förutsättning för en 
konstruktion. Detta tog naturligtvis en del tid 
från själva jordstampandet ochdet var frustre-
rande att inte kunna börja stampa jord förrän 
på onsdagen, men det var nödvändigt. Under 
tiden fortsatte produktionen av stampformar, 
stampverktyg och mixandet av material på 

Kvartersodlat.

Onsdagen började väldigt trevligt med mor-
gonyoga vilket gjorde trötta kroppar gladare. 
Solen sken och vi hann säga hej till varandra 
innan vi skingrades för att börja arbeta på 
stationerna. På Fyrklöverområdet börjades det 
för första gången att stampas jord och lera. Det 
var med spänning vi kom igång och med en 
del barnsjukdomar så stampade vi oss upp och 
gjorde klart en första del. När vi tog av formen 
kunde vi för första gången äntligen se hur den 
fina texturen i ytan blir när leran från Kville-
bäcken varvades med annan lera - vackert! 
Den här dagen fick vi även besök av Chalmers 
sångkör som piggade upp oss på bygget när det 
som bäst behövdes.

Torsdagen dag fortsatte i samma tecken som 
tidigare dagar, rutinerna började nu komma på 

“Det var med spänning vi kom igång och med en del 
barnsjukdomar så stampade vi oss upp och gjorde 
klart en första del. Det gjorde gott att se det fina 
resultatet.”

Viktoria i projektbloggen 
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plats. Morgongympa, kaffe och sedan ut och stampa jord. Själva 
ramverket (formarna) krånglade lite men formbyggen, mixandet av 
lerblandningen (sant, lera, grus) och stampandet gick allt snabbare 
och allas kunskap hade vuxit lite för varje dag som gått. Vi hade 
fortfarande god hjälp av barn i området som gav en stärkande hand 
och var delaktiga i själva skapandet.
På fredagen kom solen på allvar. Det gjorde alla både glada, varma 
och trötta. Dagen började med ett strömavbrott på grund av att 
någon under natten tagit huvudkabeln till Kvartersodlat, det result-
erade i en hel del handmixning av lermaterialet samt lite stress. Det 
hela löste sig dock efter ett tag med hjälp av trevliga grannar från 
intilliggande byggarbetsplatsen och både matlagning, byggande 
och mixningen kunde komma igång på allvar.

Vi arbetar vid det här laget på med större och större självförtro-
ende. När vi nu har arbetat hårt i en vecka blir fikapauser, kaffe och 
maten en allt viktigare del och glädjeämne. Det kommer också fler 
och fler nyfikna människor förbi med frågor, åsikter och tankar om 
vad vi gör vilket är väldigt kul. Barnen på Fyrklövern fortsätter att 
ge oss en hjälpande hand och glada pauser. Diskussionerna om slu-
tresultatet och vad som kommer sedan med odling och deltagande 
i fortsättningen kommer nu på allvar.

Något som också blir tydligare är att denna underbara och arbet-
samma vecka lider mot sitt slut. Ett antal deltagare har redan läm-
nat oss för andra engagemang vilket skapar tomrum och påminner 
om att detta är en tillfällig grupp som strax kommer splittras. Dock 
lämnar vi ett gediget arbete efter oss.

På lördagen var vi alla ganska trötta efter hela veckan och solen 
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gassade mer än någonsin tidigare.  Energin 
började gå mot sitt slut för många och det 
hade nog varit skönt med en paus just den 
här dagen men det blev istället till att slut-
spurta, detta var den sista byggdagen. Efter 
ett kortare morgonmöte för de som ville 
sträcka ut kroppen med lite yoga påbörjas 
de sista arbetspassen. Det finns förväntan 
och spänning i luften: skulle vi hinna klart 
(tillräckligt) för att ha något att titta på da-
gen efter. Att vi inte skulle bli helt klara med 
bygget på Fyrklöver till sluttiden tid stod nu 
klart.

Under dagen stampades det jord och dagen 
på Fyrklöver avslutades med att en sittbänk 
av trä kom på plats, integrerad med muren.

På söndagen var byggveckan plötsligt över. 
Det har byggts och burits och skrattats och 
ätits och nu var det sista dagen. Vi har under 
veckan arbetat så intensivt att det är många 
som inte hunnit se alla platser, speciellt 
inte med ett nästan färdigt resultat. Där-
för började vi alla deltagare dagen uppe på 
Fyrklövergatan för inspektion. Arbetet får 
nytt ljus när alla kan träffas och diskutera det 
arbete som finns på plats, när det inte längre 
är en idé utan en fysisk mur. Det blev också 
en liten invigning men bandklippning. 
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måndag: 
marken 
utgrävd och 
förberedd för 
grundläggning

tisdag: pålkap 
lagda på plats 
- grunden för 
muren färdig.

onsdag: 
mixning av 
material på 
kvartersodlat.

tisdag: formar 
tillverkas.onsdag: 

Formtransport 
från 
kvartersodlat.

måndag: 
Utgrävning för 
murbygge.
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onsdag: 
murbygget i 
full gång, dåligt 
väder sinkar.

torsdag: 
några av 
kvartetets barn 
deltar i arbetet

Fredag: 
nederdelen 
klar, två formar i 
bruk. kommer vi 
hinna?

sÖndag: 
Bänk på plats, 
huvuddelen av 
muren färdig!

sÖndag: 
slutinspektion av 
Fyrklöverbygget.
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9. kVilletorget

Kvilletorget är ett kringbyggt 
stadsdelstorg med hög trivselfaktor 
och en personlig karaktär. Det upplevs 
nästan som en bostadsgård, många 
“stammisar” som använder torget.

9.1 FÖRUTSÄTTNINGAR
Efter att vi fått stöd från fastighetsägarna runt 
Kvilletorget och fått tillstånd markägaren 
(kommunen) att arbeta på torget identifierade 
vi tillsammans en lämplig plats för den 
planerade odlingsytan i det sydvästra hörnet. 
Skissen utformades för att möjliggöra passage 
in till torget genom odlingshörnet.

9.2 MÅLSÄTTNINGAR
Målet var att uppföra två murar i vinkel runt 
den tomma asfaltsytan i det sydvästra hörnet 
av torget och därigenom definiera en avgränsad 
yta för odling. Vår tanke var att murarna skulle 
både ha en lutande takprofil och innehålla en 
vinkel. Vinkeln var både till för att ge formen en 
“arkitektonisk spänning” och för att göra muren 
strukturellt starkare.

9.3 GENOMFÖRANDE
Bygget på Kville genomfördes av en grupp 
med växlande deltagare. Vi turades om att 
vara på torget och sköta formflyttandet, 
stampandet mm och att vara på Kvartersodlat 
och förbereda material och tillverka verktyg 
och fler stampformar. Vi var hela tiden under 
byggdagarna mellan 4-6 personer på plats på 
torget. Nattetid täckte vi över murarna med 
presenning och ställde in verktygen i den lokal 
vi fått låna av FCH. Vi hade inga problem med 
stölder eller skadegörelse av något slag.

På Kvilletorget gick det ganska fort att komma 
igång då vi hade en hård och plan yta att jobba 
på. Vi började med att etablera byggplatsen 
och installera oss själva på plats med 
verktyg, presenningar till skydd mot regnet, 
kaffetermosar mm. Då vädret växlade fick vi 
improvisera fram lite större väderskydd.

Vi markerade första dagen murarnas 
utbredning på marken och placerade ut 
betongmarkstenar för att lyfta murarna en bit 

från asfalten och undvika att vatten tränger 
in i jordkonstruktionen underifrån. För 
bättre vidhäftning hackade vi först struktur i 
betongstenen.

Andra dagen kunde vi börja stampa jord med 
den första formen på plats. När det var färdigt 
att flytta formen till nästa läge stötte vi på vår 
första stora tröskel. Rören som gängstavarna 
löpte genom inne i muren hade krökts och 
fastnat. Det tog därför ett tag att få av formen. 
Vi insåg då att ändbiten som skulle ansluta till 
nästa murdel hade blivit fel utformad och det 
gjorde det omöjligt att få på formen. Några 
improviserade lösningar senare var problemet 
trots allt löst och vi kunde fortsätta arbetet.

De följande dagarna följde ungefär samma 

“Byggnadsarbetare kom förbi och kollade på väggarna. 
Den som var byggnadsvårdare kände mycket väl igen 
byggnadssättet och de som jobbar på vanliga husby-
ggen blir förhoppningsvis inspirerade att använda 
andra material än betong.”

Emma Romild
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mönster. Stampandet gick fort då 
man turades om, formflyttande tog 
mer tid. Bit för bit växte muren fram 
till en hel skapelse, först den ena 
murdelen och därefter den andra - 
det var skönt att skåda resultat.

Mot slutet av byggveckan började 
vi tillverka den stora odlingslåda 
som skulle stå vid muren samt 
måla de pallkragar som ställdes 
ut. Vi valde att måla alla snickerier 
på Kvilletorget med silvertjära 
(gråpigmenterad båtsmörja) för 
en beständigt, röt- och vattentåligt 
träskydd. Jordmurarna linoljades 
med kokt linolja och mörknade vid 
behandlingen som bör kompletteras 
vid ytterligare ett tillfälle framöver.

Vid söndagens gemensamma 
“slutbesiktning” var vi i huvudsak 
klara utifrån våra (under veckan 
justerade) målsättningar.

9.4 RESULTAT
Den västra murdelen blev i huvudsak 
klar enligt skisserna. Takskydd 
fick kompletteras veckan efteråt. 

Vi tog beslutet att sänka den andra 
murdelen (norra) i förhållande till 
skissen för att hinna klart. Detta blev 
nog rentav en förbättring då den nu 
också kan fungera som sittbänk vid 
odlingsytan.

Trots att byggplatserna stod öppna 
också när vi inte själva var på plats 
upplevde vi inga problem vare sig 
med stölder eller skadegörelse. 
Många som kom förbi oss menade att 
allt vi gjorde snart skulle bli förstört 
av illasinnade personer, men ryktet 
om allmänhetens förstörande av allt 
som ej är kamerabevakat tycktes vara 
betydligt överdrivet.

9.5 FORTSÄTTNING
Efter genomfört bygge tog Stadsjord 
över med att på onsdagar “coacha” 
dem som vill komma igång med 
att odla i de nya odlingslådorna 
på Kvilletorget. Det var flera som 
anmälde intresse för att odla på 
platsen redan under byggtiden - vi 
märkte att det finns ett stort behov!
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måndag: Ytan innan 
påbörjat bygge

tisdag: många ville 
prata och diskutera.

onsdag: arbete 
under tak.

tisdag: Första 
murformen på plats

tisdag: resultatet vid 
dagens slut.
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torsdag: den ena 
muren börjar bli klar.

Fredag: stampar för 
allt vad tygen håller.

lÖrdag: låga muren 
stampas färdigt.

Fredag:Båda 
murarna synliga
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10.1 ATT TILLVERKA SINA VERKTYG
Större delen av de verktyg vi behövde under 
byggveckan fanns sedan tidigare i Byggbri-
gadens och Stadsjords förråd. Vi sökte dock 
med ljus och lykta efter lämpliga stampverktyg 
men ingenstans fanns några vettiga jordstampar 
(även kallade jungfrur) med rätt mått tillgängli-

ga - de måste passa i murformarna. Det slutade 
med att vi tvingades göra våra egna stampverk-
tyg, något som hamnade ovanpå redan plan-
erade arbetsuppgifter i början på veckan. En 
bra jordstamp ska vara rejält tung med tyngden 
långt ner och ha ett högt rakt skaft som är be-
hagligt att hålla i. Att göra sina egna verktyg är 
både tillfredsställande och tidsödande. Men nu 
är de gjorda och finns de att använda för fram-
tida projekt med stampad jord.

10.2 STAMPFORMAR
Formarna som användes vid murbygget fick 
vi också tillverka själva, en station sattes upp 
för att snickra ihop stampformar med måtten 
900x12000. Tre raka formdelar och två hörn-
formar tillverkades och användes på Fyrklöver 
respektive Kvilletorget parallellt. När vi var som 
mest effektiva mot slutet av veckan var fyra for-
mar igång samtidigt. Först då var vi maximalt 
effektiva.

Formarna visade sig vara det som tog mest tid 
i anspråk medan själva jordstampandet och 
mixandet gick fortare. Varje gång formen skulle 
flyttas till en ny position blev det en lång paus i 

murbyggandet för att få loss formen från muren 
 och sedan installera den igen med tillräcklig 
precision för att inte muren skulle börja luta 
eller förstöras under trycket av stampandet när 
de nya lagren lades på.

10.3 “ARBETSLÖSHET”
Då och då uppstod situationen att hela gruppen 
tvingades vänta på en uppgift som bara kunde 
lösas av några få personer. Detta skedde främst 
ute på byggplatserna på Fyrklöver och Kvil-
letorget. Plötsligt stod flera personer mer eller 
mindre overksamma. Vad göra? Detta problem 
hör ihop med alla komplexa arbetsprocesser 
där många delar ska passa ihop. Att arbeta bort 
det är kärnan i alla strävanden efter ett “op-
timerat resursutnyttjande”. Arbetslöshet är i 
grund och botten ett planeringsproblem - något 
fullkomligt onödigt. Vi försökte lösa våra arbet-
slöshetstoppar på olika sätt. Vi prövade att sätta 
upp en “åtgärdslista” där det skrevs upp olika 
uppgifter som behövde utföras, men i praktiken 
var det omöjligt att åka in från byggplatserna 
till Kvartersodlat för att kolla om något stod på 
listan. Vi prövade även att vid lunchtid varje 
dag disponera om hur många som var på res-

10. proBlem, sVårigheter, Utmaningar
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pektive station när hela gruppen var sam-
lad. Det var det närmaste vi kom att lösa 
den “arbetslöshetssituation” som då och då 
uppstod under den här byggveckan.

10.4 ARBETETS FLASKHALSAR
I alla processer som involverar flera 
deltagare som ska jobba ihop mot ett 
gemensamt mål uppstår det problem 
med flaskhalsar som kan resultera i just 
de situationer som nämns i föregående 
stycke om arbetslöshet. Flaskhalsarna är 
frustrerande situationer då man vet att 
det bortom flaskhalsen finns hur mycket 
som helst att göra men först måste man 
förbi ett moment som sinkar allt annat. En 
ordentlig och genomtänkt planering för 
andra moment som med fördel kan utföras 
i samband med flaskhalssituationerna är 
viktigt för att inte fastna i dessa situationer. 
Det kan också förutsätta att någon i varje 
grupp hela tiden är medveten om när en 
flaskhals närmar sig och då förbereder 
för övergång till andra uppgifter. Men det 
bästa sättet att arbeta bort flaskhalsarna är 
att många lär sig att hantera många olika 

uppgifter så att inte hela gruppen i vissa 
moment måste vänta på att en viss person 
ska lösa en uppgift. Med vana följer också 
erfarenhet som gör att varje ofrånkomlig 
flaskhals går snabbare att arbeta sig ig-
enom.

10.5 LOGISTIK
Centralt för att få allt annat att flyta på är 
att logistiken fungerar, att flytta folk och 
framförallt material mellan byggplatserna, 
att verktyg finns där de behövs, när de be-
hövs (och inte är försvunna). Det blev en 
utmaning att få ihop en effektiv fraktkedja 
från materialblandningen på Kvartersodlat 
och ut till de två byggplatserna, samti-
digt som det dessutom skulle inhandlas 
kompletteringar av material och mat,  Vi 
klarade oss dock i huvudsak utan att detta 
moment blev en faskhals och behövde bara 
ha en bil i omlopp. I övrigt tog vi oss runt 
per cykel eller till fots.
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Jordstad var ett specifikt och 
avgränsat projekt, men det vi 
gjorde under veckan var inte 
unikt eller isolerat, det var del av 
en större rörelse för skapandet 
av sociala och ekonomiska 
värden genom samarbete. Här 
sätter vi in projektet i ett större 
sammanhang.

11.1 BYGGET SOM SOCIALT OBJEKT
Att bygga tillsammans är inte det samma 
som att bygga själv. Och att bygga av 
egen och fri vilja är inte heller samma sak 
som att arbeta åt någon annan för lön. 
Det rör sig om helt olika processer med 
olika drivkrafter som ger olika sociala 
erfarenheter och upplevelser.

Vårt gemensamma bygge var under en 
tid ett gemensamt socialt objekt. Ett 
socialt objekt är ett begrepp som används 
inom sociologin för att beskriva hur en 
delad angelägenhet mellan människor 
kan fungera som en motor för möten. 

Det sociala objektet för oss samman. 
Vi möter andra genom att vi delar 
gemensamma sociala objekt. På det viset 
var Jordstad en tillfällig intensiv social 
mötesplats som upprättades under en 
veckas tid.

Och på samma vis blev jordmurarna vi 
uppförde ett socialt objekt som knöt oss 
till den intresserade allmänheten - det 
inleddes många samtal om miljö och 
samhälle och annat med vårt byggande 
och murarna som utgångspunkt. Sociala 
objekt är avgörande att möjliggöra 
framväxten av sociala värden - relationer, 
socialt kapital, alltså den förmåga 
som bara kan växa i relationen mellan 
människor. 

På det här viset är en byggbrigad 
värdeskapande på fler sätt än ett 
bygge organiserat på marknaden och 
genomfört av ett byggföretag. Det skapas 
även sociala värden. I socialt byggande är 
processen lika viktig som resultatet.

11. Brigaden som socialt oBJekt och VÄrdeskapare
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anisa är en mästare 
på att texta snygga 
skyltar.
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11.2 DELANDETS EKONOMI
Byggande i den form vi praktiserade 
tillsammans är en form av värdeskapande också 
i den mer direkta meningen att vi skapar något 
som har ett bruksvärde - dvs något som har en 
nytta och ett användningsvärde för någon eller 
några.

Hur kan något ha en nytta om ingen betalar 
för det? I neoklassisk ekonomi antas det att det 
behöver ske en ekonomisk transaktionför att ett 
“nyttovärde” ska uppstå. 

Den ekologiska ekonomen Kenneth 
Boulding har istället pratat om att det finns 
tre grundläggande typer av “system för 
transaktioner av varor och tjänster”:

1. Hotsystemet – “ge det där till mig eller så 
dödar jag dig!” 

2. Bytessystemet - den smala våglängden där 
marknadstransaktioner sker - den typ av 
transaktioner som ekonomer är fokuserade 
på att mäta och få att växa.

3. Det integrerande sociala systemet - där 
tjänster utförs utifrån kärlek, altruism, 
gemenskap, förtroende och fri vilja.

Brigadbyggandet hör till den tredje sortens 
transaktionssystem. Vilket av dessa system är 
mest effektivt för att få saker gjorda? Kanske 
har de alla sin funktion i olika lägen. Men vilket 
av dessa system för transaktioner av varor och 
tjänster har då störst möjligheter att göra oss 
lyckliga och glada? Helt klart inte det första. Ju 
mindre vi har av tvång och hot desto bättre för 
alla. Och helt klart: ju mer vi har av den tredje 
typen - där vi arbetar åt varandra därför att 
vi vill - desto lyckligare kommer vi alla att bli. 
Samtidigt som det kan skapas bruksvärden.
En annan ekologisk ekonom, Hazel Henderson, 
konstaterar att av alla de värden som kan 
sägas “produceras” i ett samhälle så skapas 
huvuddelen av naturen och av det obetalda 
arbetet i familjen, i föreningar, i tjänster som 
utförs av vänlighet medan den mindre delen av 
värdet produceras i den monetariserade delen 
av ekonomin.

Detta sätt att arbeta på är en del av det som 
ibland går under benämningen “delandets 
ekonomi” eller “kollaborativ ekonomi” - en 
global rörelse som vuxit fram och fyllts med allt 
fler idéer och utövare på senare år.

Ett välkänt exempel på delandets ekonomi i 
Sverige är bland annat Skjutsgruppen. Några 
länkar till mer läsning om delandets ekonomi:

http://www.collaborationlab.com/
http://ouishare.net/
http://okfn.org/
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Johan

Johanna

peter

anna
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Att äta gott och miljövänligt är 
en självklarhet under en byg-
gbrigad. Utan god och mättande 
mat tar energin snabbt slut och 
gruppen slutar då att fungera. 
Maten är därför A och O, den är 
avgörande för resultatet.

Vi turades om att ha matlagningsansvaret 
enligt ett roterande schema bland delta-
garna. Tre personer hade ansvar för köket 
varje dag. I det ingick att ordna fika samt 
att laga lunch och middag för 30 personer 
med en budget på maximalt 1000 kronor 
om dagen.

All mat var vegetarisk. Det finns en myt 
bland köttätare om att man måste äta kött 
för att bli mätt, särskilt om man kropp-
sarbetar. Det är bara en myt. Och även 
om många av deltagarna på Jordstad i 
normala fall äter kött till vardags blev vi 
mätta allihop, varje gång. Dessutom till 
en låg kostnad, nyttigt och med ett litet 
ekologiskt fotavtryck.

Ingredienserna handlades så lokalt som 

möjligt, menyn bestämdes av matlaget. 
En del av de färska grönsakerna kom 
från odlingarna på Kvartersodlat, annat 
dumpstrades legalt.

Maten tillagades i köket som är inrett i en 
av containrarna på Kvartersodlat. Enkla 
arbetsförhållanden, men fullt tillräckliga. 
Måltiderna intogs i växthuset.

På menyn under Stadsjord stod bland 
annat:

•	 Jordärtskockesoppa
•	 Pizza med glassofor gjord på 

hallon&mynta
•	 Stuvad grönspenat och pasta
•	 Smörgåstårta från kökslandet samt 

fruktsallad
•	 Mangoldpaj
•	 Linssoppa med melon och baklava
•	 Dumpsterchampinjongryta och 

squash med bulgur
•	 Boulettes au chocolat style toit man-

sard
•	 Salsa med tunnbröd och bönsymfoni

12. Ätandets omedelBara poetik
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13. teoretiska pass, planering, sociala aktiViteter

En viktig del av Jordstad var blandnin-
gen av praktiskt arbete och teoretiska 
pass. Vi hade ambitionen att ha teore-
tiska programpunkter i stort sett varje 
dag efter arbetsdagens slut.

FÖRELÄSNINGAR OCH STUDIEBESÖK
Föreläsningarna var utanonnserade i förväg och 
öppna för allmänheten som också dök upp vid 
flera av passen. Vi höll till i den trevliga miljön 
i växthuset på Kvartersodlat. Följande föredrag 
genomfördes:

•	 David Martinez och Ásgeir Sigurjónsson: 
lera som byggmaterial i teori och praktik

•	 Karin Andersson, arkitekt: Brukarplanering 
och kollektivhus i Sverige

•	 Masoud Vatankah, skribent och aktivist: 
Ingen människa illegal

•	 Anna Lethagen, samhällsplanerare: Håll-
bar odling med Agroforestry, en lösning på 
matkrisen?

•	 Staffan Bolminger, miljöchef Älvstranden: 
Hållbar stadsutveckling och vägen till den 
nya staden. (Fredag)

•	 Johnny Karhinen: Introduktion till Göte-
borgs Hackerspace och Makerkultur

•	 Ellinor Askmar:, studiehandläggare och 
aktivist: Omställningsrörelsen och omställn-
ingsiniativ på gång i Göteborg

Ett studiebesök genomfördes även i Redberg-
sparken som drivs av ett odlingskollektiv med 
stöd av Studiefrämjandet och Stadsjord. 

PLANERING OCH UTVÄRDERINGAR
Varje dag avslutades innan eller efter föredraget  
med en gemensam utvärdering av dagen och 
planering för kommande dags arbete.
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david föreläser om lerbygge

peter, david och 
erik diskuterar.

emma presenterar
planerna.
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14. en storm ÖVer kVilleBÄcken

Medan vi uppförde våra tillägg till det 
offentliga rummet förändrades plat-
sen omkring oss bokstavligen från 
dag till dag. Rivningen av den gamla 
bebyggelsen runt Vågmästareplatsen 
kröp allt närmare Kvartersodlat. Nya 
Kvillebäcken är Göteborgs just nu 
största utbyggnadsområde.

Kvartersodlats öppna odlingsverksamhet drivs 
på en yta som lånats av markägaren, kommun-
ens utvecklingsbolag Älvstranden, i väntan 
på exploatering, projektet drivs i samverkan 
mellan Stadsjord, Älvstranden Utveckling och 
Lundby SDN.

Kontraktet har redan från början varit tids-
begränsat och just tillfälligheten är en av de 
grundläggande idéerna med hela upplägget. I 
en stad som förändras kan ytor som befinner 
sig i skymningslandet mellan två användnin-
gar nyttjas för tillfälliga ändamål, som odling, 
Kvartersodlat visar hur det kan gå till.

I september löper kontraktet ut och containrar-
na, växthuset och odlingslådorna ska plockas 
ihop och fraktas bort, Jordstad blir då hemlösa.

Plötsligt dök en grävskopa upp och satte 
tänderna i grannfastigheten, Akbars Chark, en 
av de allra sista kvarvarande verksamheterna 
från det gamla Kvillebäcken. Det som en gång 
fanns här förpassas så till historiens kuriosaka-
binet och i dess ställe växer nya fina, rätt dyra, 
bostäder i täta bostadskvarter.

På andra sidan Gustaf Dahlénsgatan byggdes 
samtidigt den nya fina Saluhallen som tillkom-
mit på iniativ av Shamsi Naeimai och Akbar 
Asgar som drivit just Akbars Chark. Någon 
vecka efter att vi avslutat vårt projekt smygöpp-
nade Saluhallen. 

Det är både med sorg, oro och förväntan som vi 
i likhet med andra i området följde förändrin-
garna i Kvillebäcken. Det innebär alltid en stor 
och ibland ganska våldsam omställning när en 
stadsdels karaktär förändras genom omfattande 

tillägg på kort tid. Vi vet också från historien 
att det inte alltid blir helt bra med så snabba 
förändringar och att det kan innebära att ti-
digare boende och verksamheter med mindre 
kapital tvingas flytta “längre ut” och förlorar 
sina sociala nätverk. På det viset förstörs många 
befintliga sociala värden.

Jordstad fick besök av Staffan Bolminger, 
miljöchef på kommunens utvecklingsbolag 
Älvstranden som berättade om vad som ska 
hända i stadsdelen och de miljöambitioner som 
ska prägla den nya bebyggelsen.

Nu återstår bara att Kvartersodlat måste få en 
ny plats att för att inte det som byggts upp un-
der två år fullständigt ska gå om intet.
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här rivs för att bygga 
tätt. grävskopan sätter 
tänderna i akbars chark.
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15. dokUmentation och kommUnikation

Dokumentation är avgörande för att 
samla erfarenheter, dra lärdomar av 
framgångar och brister och för att räta 
på ryggen om tio år över vad vi åstad-
kom när vi var unga. Utan dokumenta-
tion har vi inte funnits.

PRESS OCH MEDIEBEVAKNING
Projektet bevakades av flera medier som skrivit 
artiklar och gjort inslag, bland annat Göteborg-
sposten, Tidningen Hisingen, P4 Göteborg 
och Flamman.

Pressmeddelande skickades ut efter brigadstart-
en, presskontakt inför och under byggveckan 
var Viktoria Viklander.

I SOCIALA MEDIER
På instagram och twitter användes hashtag-
garna #jordstad och #jordstad2013 samt #byg-
gbrigaden för bilder och tweets från projektet.

Brigaddeltagaren Fabian Ståhl har skrivit en 
rapport på bloggen Stämpel: http://fabianstahl.
wordpress.com/2013/07/09/byggbrigaden-
2013-jordstad/

På projekthemsidan www.jordstad.se uppdat-
erade Viktoria Viklander dagligen under pro-
jektet med rapporter i text och bild.

DOKUMENTATION
Dokumentation skedde löpande främst genom 
fotografering av alla deltagare som därefter 
samlats in via dropbox samt via uppdateringar-
na på hemsidan och enskilda anteckningar. Ett 
urval av bilderna har samlats i denna rapport.

INFORMATION LOKALT
Under byggveckan informerade vi om projektet 
via skyltar, lappar och genom många direkta 
samtal med intresserade.
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Ásgeir mäter 
och justerar vid 
formtillverkningen.



50

16. om denna rapport

Denna projektrapport har sammanställts av 
Erik Berg, Emma Romild, Viktoria Viklander, 
Åsa Riestola och Ásgeir Sigurjónsson från 
styrgruppen för Jordstad.

Syftet med rapporten är att ge våra sponsorer och andra 
stöttande parter information om projektets målsättningar, 
genomförande och resultat, samt att samla ihop våra 
erfarenheter från detta projekt till lärdom för olika 
fortsättningar. Texterna är skrivna av rapportförfattarna 
gemensamt.

Fotografierna i rapporten är tagna under projektets gång av 
deltagare vid brigaden. Följande personer har bidragit med 
foton och bilder till rapporten:

•	 Erik Berg (sid 1, 6, 7, 18, 26, 31, 33, 34, 42, 45)

•	 Johnny Karhinen (sid 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 
23, 25, 32, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 51, 52,54)

•	 David Martinez (sid 7, 14)

•	 Ásgeir Sigurjónsson (sid 15, 17, 35, 48, 51, 53)

•	 Viktoria Viklander (sid 27, 28, 29, 35)

•	 Åsa Riestola (sid 35)

•	 Niklas Wennberg (sid 3, 33)

erik
martin

anna
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17. arrangÖrer och tack

Byggbrigaden Jordstad 2013 
planerades och genomfördes 
i samarbete mellan flera 
organisationer och individer.

Drivande och koordinerande genom 
hela projektet var Byggbrigaden, 
Stadsjord och Earth Lab. Medverkande 
partners var Omställning Göteborg och 
Studiefrämjandet i Göteborg.

Särskilt stöd, ekonomiskt, organisatoriskt 
och psykologiskt som har möjliggjort 
genomförandet av Jordstad har vi fått från 
Fastighetsägarna Centrala Hisingen 
(FCH), Stena Fastigheter och Rotary.

Planerande representanter från 
Byggbrigaden var Åsa Riestola, Emma 
Romild och Erik Berg.

Vi vill även rikta ett särskilt tack till Jens 
Larsen på Park och Naturförvaltningen, 
Pernilla Hallberg på FCH, Sari 
Isberg och Sven Blomqvist på Stena 
Fastigheter, Staffan Bolminger på 

Älvstranden Utveckling, Ellinor Askmar 
Studiefrämjandet, Ulf Henningsson, 
Lerbyggeföreningen, Niklas Wennberg, 
Stadsjord, Kollektivhuset Stacken och 
Chalmers Sångkör som på olika vis har 
bidragit stort och generöst till projektets 
genomförande.

Tack till alla på Stadsjord som generöst 
upplät alla delar av Kvartersodlat för 
projektet, inklusive kontor, kök och 
förvaringsutrymmen.

Ett stort tack till David Martinez och 
Ásgeir Sigurjónsson masterstudenter 
på Chalmers Arkitektur vars kunnande 
och engagemang för bygge med stampad 
jordteknik bar oss från första idén ända in 
i mål.

Tillsist hade ingenting varit möjligt 
utan Viktoria Viklander från Stadsjord 
vars outtröttliga engagemang var hela 
skillnaden när det verkligen gällde.

Ulf henningsson 
pratar lerbygge
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Jordstad 2013 genomFÖrdes aV

Erik Allinger
Maria Andersson
Karin Andersson
Erik Berg
Herr Dagerman
Johanna Dahlgren
Moa Degerfält
Matti Eldahari

Anna Forsmark
Shea Hagy
Maria Helje
Johnny Karhinen
Anna Lethagen
Johan Lönn
Gustaf Lindfors
Martin Livian

David Martinez
Klara Mörk
Susanna Renkert
Åsa Riestola
Emma Romild
Raoul Setterwall Klingert
Peter Selberg
Ásgeir Sigurjónsson

Ann Sterlind
Fabian Ståhl
Niklas Wennberg
Carl Martin Wosse
Viktoria Viklander
Jens Zackrisson
Erik Åberg

... samt barnen på 
Fyrklövergatan och alla 
andra som kom förbi och 
hjälpte till!

raoul

anna

maria


