HÄLLEN
BRIGADEN
11-23 JULI 2011
en historia om

KÄRLEK till HUS
och om MÄNNISKOR
i gemensamt ARBETE
för ALLMÄN NYTTA.

I år var det den nionde gången och det sjätte året som Byggbrigaden ordnade en brigad - ett demokratiskt och utbildande
kollektivt byggprojekt. Vi hade hittat ett hus på Hällens gård i
Uppsala som behövde hjälp att få ett nytt liv, ny funktion och
en ny användning.
Det var ett gammalt, bortglömt och avställt timmerhus, som
på många år inte använts till något vettigt. Oisolerat, otätt,
rötskadat, med för låg takhöjd och utan fönster hade det i
fyrtio års tid enbart tjänat som lumpförråd. Gulnade tidningar
från 1982 på övervåningen berättade i patriotiska ordalag
om framgångsrik ubåtsjakt i Stockholms skärgård. “Instängda
ryska ubåten darrar för den svenska övermakten.”
Med lite ingrepp kunde det gamla timmerhuset bli ett ceremonihus, en musikscen och en mötesplats mitt i Hågadalens
stora naturreservat. Ett öppet hus tillgängligt för allmänheten.
Hällens gård ligger i anslutning till ekobyn Hågaby, omgivningarna inspirerade och det var självklart att renoveringen skulle
ske med ekologiska metoder och material och utifrån resilienta perspektiv. Tillfälligheterna och platsens förutsättningar gav
arkitekturen.
Vi var knappt 40 brigadister som arbetade tillsammans i två veckor. I den
här rapporten berättar vi om hur det
gick till och hur det blev.

Foto: Ulrika Tegnér

TIMMERHUSET
Brigadorder #1

KARTA ÖVER HÅGABY
FÖRSKOLAN
Här bodde vi.

HÄLLENS GÅRD

UPPSALA WALDORFSKOLA

Mötesrum, fika och
föreläsningar i stora
huset.

Här åt vi och lagade våra måltider.

HÅGA BYCENTRUM

Tant Gröns skafferi (Sveriges största
alternativbutik), Café / Scen / Badhus / Motionshall / Bymuseum

TILL
UPPSALA

MÅLSÄTTNINGAR FÖR

HÄLLENBRIGADEN:
1. Ekologiskt och hållbart byggande.
2. Resilienta byggnadsmaterial.
3. Traditionella byggmetoder.
4. Underhåll av gammalt hus.
5. Nytt innehåll till gammalt hus.
6. Funktion till nytta för allmänheten.

BRIGADEN I SIFFROR
10 x 5,5 meter husinnermått
11-23 juli, 12 brigaddagar
38 deltagare
9 föreläsningar
2 x 110 kvadratmeter lerklinade väggar
2700 arbetstimmar, motsvarande:
67 veckors normalarbetstid för en person
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FÖRBEREDELSER

HUSET

FÖRE: OVANPLAN
ÖVRE PLAN FÖRE OMBYGGNAD. Det tunga kilsågade golvet av prima kärnvirke
plockades ut från ovanplanet, sparades i sin helhet och kommer tas tillvara vid
framtida husprojekt. Bjälklagsbalkar som avlägsnades när nedre rummet fick full
höjd upp i taknock användes bland annat vid lagningar av fasadtimmer.
Brigaden började med att vi rensade ut ett berg av gammal bråte från både övre
och nedre plan. Foto: Johnny Karhinen

NEDAN. Nederplan, stora rummet mot norr.

FÖRE: NEDERPLAN
Bilder tagna i stora rummet på nederplan efter att skräp plockats ut, men innan bygget startat.
Foto och panorama: Johan Lönn

SOCIAL
BYGGMANUAL
Den sociala byggmanualen är Byggbrigadens verktyg för att planera och kommunicera åtgärderna i
samband med en byggbrigad. Vi använde oss i år
av verktyget för tredje gången. Byggmanualens syfte
är att åskådliggöra byggets olika steg från byggstart
till slutresultat och därigenom möjliggöra diskussioner, omprioriteringar och detaljerad planering av
arbetsmomenten. Manualen utgör inte en fullständig byggritning. I den mån ritningar överhuvudtaget
behövs framställes de under brigaden.
Att bygga i brigad är att bygga socialt. Vad det innebär är att även om vi vet vad vi ska göra så finns
det ett stort inslag av att Lösa saker På Plats (LPP!)
i brigadbyggandet. Därmed sätter brigaden och
dess deltagare sin egen prägel på projektet. Vi har
en karta, men de bästa stigarna genom landskapet
finner vi först när vi ger oss ut på vandringen.
I den sociala byggmanualen beskrevs var och en
av de åtgärder brigaden var sammankallad för att
genomföra i huset.

FÖRST AV ALLT (NÄSTAN) EN SÄKERHETSGENOMGÅNG.
Gustaf Lindfors går igenom förhållningsregler och faror inför
användningen av elverktygen. Foto: David Åkesson.

VERKTYGSSTÄLLET ÄR BRIGADENS SJÄLVKLARA MITTPUNKT. Här hänger alla och
letar efter verktyg. “Var f-n är nu spikutdragarjäveln?” och “Finns det fler sågblad?”
var typiska repliker som kunde höras här. Foto: Johnny Karhinen

BYGGLOGISTIK & SÄKERHET

Foto: Johnny Karhinen
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LERA
Lera är ett av mänsklighetens äldsta byggnadsmaterial, det har använts i tusentals år och finns tillgängligt i alla klimatzoner. Trots dess långa historia och många goda egenskaper är användningen
av lera mycket begränsad i modernt industriellt byggande. Det kan ha flera orsaker, en kan vara att
det aldrig utvecklats en yrkeskår av lerbyggare - helt enkelt eftersom materialet varit så lättarbetat och
lättillgängligt - utan att “skyddas” av ett skrå har materialets kvalitéer lite glömts bort. Ett annat skäl
kan vara att byggandet i Sverige i stor utsträckning kontrolleras av byggmaterialleverantörerna. Och
ingen har någonsin blivit rik på att sälja ett material som finns i överflöd precis överallt.

!

LERA

VAD BEHÖVS
FÖR EN LYCKAD
LERKLINING?

SAND!

Tvångsblandare

Badkar

HALM!

FÖRSTA LERBLANDNINGEN FÖR VÄGGKLININGEN. Lerbyggeföreningens kunnige och entusiasmerande
ordförande Michael Bergman instruerar och förevisar blandning och putstekniker, här vid tvångsblandaren
med Astrid Hemer Nordenhake, Johanna Dahlgren, Jonas Styf, Niklas Blomgren och Evelina Petersson.
Foto: Johnny Karhinen

VÄGGKLINING PÅGÅR. Väggarna putsades två gånger med olika lerblandningar. Överst arbetar Niklas
Blomberg med den första grovputsningen som på sina ställen mellan stockarna är upp till 10-12 cm tjock.
Den första strykningen med högre lerhalt spricker när den torkar och den andra strykningen appliceras
därefter med en lägre lerhalt och iblandning av hästbajs. Nederst visar Raoul Setterwall Klingert hur putsleven
ska dras, fortfarande på första putsningen. Foto: David Åkesson

LERA ÄR KUL. Få byggnadsmaterial är lika lätta och behagliga att arbeta med som lera. Från blandningen till putsningen är det ett rent, giftfritt, bullerfritt och rentav
nyttigt nöje att jobba med lera. Passar lika bra på byggnadsdelar som på kroppsdelar. Foton: Johnny Karhinen & David Åkesson

LERA ÄR ETT GRATIS BYGGMATERIAL och
det finns tillgängligt i princip överallt i Sverige. Vi fick vår lera från en grundutgrävning
för en idrottshall i Uppsala. Dagarna innan
brigaden vattnade vi leran för att ha den
hyfsat fuktig när vi satte igång. Foto: David
Åkesson.

BLANDNING KAN GÖRAS PÅ MÅNGA VIS.
Att trampa runt i badkaret innan leran läggs i
tvångsblandaren tillsammans med sand och
halm underlättar och påskyndar blandningen.
Lina Lindgren trampar lera. Foto: David Åkesson.

FÖRSTA BLANDNINGEN KLAR. Brukskärra full och första lerkliningen påbörjas. Totalt klinade vi cirka 110 kvm väggyta två gånger.
Det blev många blandningar och många turer med brukskärror och
baljor till tvångsblandaren. Första putsningen tog fyra/fem dagar att
göra helt färdig och hade torkat helt först på brigadens nionde dag,
då vi kunde påbörja putsning två. Foto: David Åkesson.

VÄGGFÖRBAND. När bjälklagsbalkarna togs
bort vertikalstagade vi väggarna med förband
bestående av två fullhöga stolpar på insidan
bultade genom väggen på vardera tre ställen.

TORKA! TORKA! Torkning av första väggkliningen forceras med hjälp
av halogenlampor. Vi använde värmefläktar de första dygnen men detta
ledde till en hög luftfuktighet i huset och vi övergick efterhand till enbart
halogenlampor som visade sig ha en fantastisk förmåga att torka leran på
djupet fort. Lamporna flyttades runt och uttorkade partier återfick därefter
en del fukt när fukten vandrade över från ännu ej torkade delar av materialet. Vi hade god hjälp av soligt väder de flesta dagar. Foto: Ulrika Tegnér.

TILLFÄLLIGA STÖD Huset lyftes
några centimeter när den bjälklagsbalk som tog emot taklasten
ersattes med ny balk på högre
höjd. Vad skulle människan gjort
utan pneumatik?
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REGELBROTT ELLER HÅRKLYVERIER? Leo Müller och Lina Rengstedt hjälps åt att klyva
reglar vid bordcirkelsågen.

TRÄ
HÅLTAGNING I INNERVÄGG. Husets nederplan
var delat i två delar, ett mindre rum och ett större
rum, med en vägg som var löst timrad mellan ytterväggarna (ej inlaxad). Vi tog hål i väggen och
vertikalstagade timret med nya dörrposter. Här har
dörrposterna ännu inte kommit på plats och tillfälliga reglar håller väggen rak.

ISOLERING UNDER GOLV Det spontade brädgolvet i stora rummet på
nederplan var oisolerat och låg så lågt på de löst lagda golvåsarna att det
på sina ställen befann sig nedanför syllvarvet. Det var ett mödosamt arbete
att bända loss och plocka ut golvbrädorna, lägga in skivor och bygga upp
med nya reglar, spruta in ekofiber och därefter få tillbaka golvet på samma plats, fast c:a 95 mm högre upp. Det tog tid, men det gick och huset
är nu isolerat under golvet och det går att använda scengolvet i huset
barfota, även under kallare tider på året.

Foto: Ulrika Tegnér

Foto: Ulrika Tegnér

Foto: Ulrika Tegnér

ISOLERING OCH PANELANDE UNDER TAK. Taket var oisolerat och även detta byggdes ner c:a 120 mm och isolerades med ekofiber. Undertakspanel av lasyrmålad råplan. Att få till mötena mellan befintliga takåsar och undertakspanelen med vandrande skarvar var tidsödande. Varje bräda måste mätas och sågas till för
sig. Tre grupper med två personer i varje jobbade på det tillfälliga arbetsgolvet på ovanplanet dag och natt för att få taket klart i tid. Torsdagen den andra brigadveckan fortsatte arbetet efter middagen fram till klockan tre på morgonen, endast med avbrott för korvgrillning. Och så tillsist, mitt i natten, så var hela undertaket klart.
Foto: David Åkesson.

NATTJOBB För att få undertaket klart till invigningen. Det är natten innan invigning och ännu ser det
ut som att oändligt mycket återstår att göra. Men när man är många så går det. Utanför är natten
sommarljummen och svart, inne lyser halogenlamporna och lockar in insekterna. Astrid, Gustaf och
Erik för tillfället på övervåningen. Foto: Kajsa Börjesson.

MAN ON FIRE. Det pratades en del om den amerikanska
DIY-festivalen, Man on Fire. Olof Peterffy tycks ha tagit det lite
väl bokstavligt vid korvgrillningen. Foto: Kajsa Börjesson.

STAKETET TILL LOFTET Emmy Andersson och Malin Nordin tillverkade staketet av gamla vävstolsvarpar och hamparep.
Foto: Kajsa Börjesson

TAKLAG. Johanna Dahlgren tar emot en bräda
för spikning av takpanel.
Foto: David Åkesson

Foto: Ulrika Tegnér

HALVSULNING AV RÖTSKADAT TIMMER. Jonas Styf och Gustaf Arén arbetar med
passare för att rita av den bytta stockens profil och föra över denna till ilagningsbiten.
På sydvästra hörnet byttes två knutskallar. Foto: Johnny Karhinen
HALVSULNING. Petra Henriksson och Gustaf Arén
lägger snitt med motorsåg
i timret som förberedelse
för att bila bort rötskadade
delar av stocken.
Foto: Johnny Karhinen

HALVSULNING AV
RÖTSKADAT TIMMER. Ulrika Tegnér
och Hugo Bergman.
Foto: Kajsa Börjesson

DREVNING MED
VÄGGMOSSA. Timmerväggarnas många
otätheter krävde mycket väggmossa. Foto:
David Åkesson

TIMMERMAN. Gustaf Arén ledde arbetet med halvsulningarna. Foto: David Åkesson.

FÖNSTERKARMAR FÖR
VYFÖNSTER. Ulrika Tegnér
och Carl-Johan Rosén lodar
in den rätta placeringen
för fönsterkarmarna till de
stora vyfönstren som sätter
scen- och ceremonirummet
i förbindelse med den omkringliggande skogsgläntan.
Vid andra lerkliningen drogs
leran upp mot karmarnas
ovan- och nederkant, varigenom väggarna får en mjuk
avslutning mot fönstren. Foton: David Åkesson

VYFÖNSTER PÅ NORRFASADEN
Fönsterkarmarna är monterade men ännu utan foder på utsidan. Energiglasen monteras direkt mot karmen och i infräsningar mot de verktikala stolparna i norrgavelns nederplan. Fönstren trollas på så vis bort
och vyn ut mot skogsgläntan blir så ostörd som möjligt.
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INTE SÅ TUNGT. Karin Arén, Leo Müller och Raoul Setterwall Klingert flyttar golv.

ARBETE
PLANERING

PRAT

OCH MAT

GEMENSAM KRAFT. Kajsa Börjesson och Raoul Setterwall Klingert
drar i något, eller någon. Foto: Johnny Karhinen

MATLAGNING.
Matansvaret cirkulerade mellan deltagarna. För varje dag fanns en matbudget som skulle räcka till två måltider för 30 personer. Matlaget bestod av tre
personer. Inköpen gjorde samma dag med cykelkärra. Alla måltider var vegetariska. Flera matlag satsade även på efterrätter och brödbak.

CYKELBRIGADEN. Brigaden fick låna cyklar till alla deltagare från
boende i Hågaby. Till stor hjälp när vi tog oss runt i Uppsala för rekreation och studiebesök mellan arbetspassen, samt för att ta sig snabbare
mellan boendet på skolan i Hågaby och byggplatsen på Hällens gård.
Att underhålla och reparera cyklarna blev en särskild uppgift för att
hålla brigaden mobil. Foto: Johnny Karhinen

MORGONMÖTE. Planering av dagens uppgifter och stationsindelningar
gjordes efter frukosten klockan 09.15 varje morgon.
Foto: Johnny Karhinen
PÅ GRÖNBETE.
Joakm Andersson och
Susanne Gehlert ansvarar för maten vid utflykt i
Matparken, Denna dag
tillagad med färska ingredienser på Paellapannan. Foto: David Åkesson

PÅ EN BRA BRIGAD BLANDAS PRAKTIK OCH TEORI.
Här talar Malin Henriksson
från organisationen Skapa
Allmänningar om idén att
producera kollektiva nyttigheter genom ideella gemenskaper.
Bland övriga föreläsare fanns
arkitekten, författaren, KTHläraren och ekobyggexperten
Varis Bokalders, Per G Berg,
professor i Uthållig samhhällsplanering på SLU Ultuna,
Dick Urban Vestbro, professor Emeritus KTH, Anna
Nygård, Planka.nu, Michael
Bergman, Lerbyggeföreningen och Leo Zoffman, Färgbygge.

HISTORISKA OCH INSPIRERANDE OMGIVNINGAR. Per G Berg tog med brigaden på en
vandring i omgivningarna. Från Hågahögen till bycentrum i Hågaby. En konkret demonstration av hur hållbara lokalsamhällen kan konstitueras.

TRAPPHÄNG. På trappan till Hällens gård fikade vi när vädret tillät. Utan Fikapaus dör Sverige.

MÅNGA FOTOGRAFER. Det är därför vi har så många bilder. Till vänster fotar Johnny
Karhinen, till höger fotar Evelina Peterson.

BRIGAD I BRIGADEN. Vi tog en förmiddag
och cyklade till Gotsundagipen där ekosystemteknikingenjören Ylva Andersson och landskapsarkitekten Marina Quieroz startat Matparken,
en spirande grönsakspark på kommunal mark
där alla som vill får vara med och delta i kollektiv odling. Projektet är inne på sitt tredje år och
har varit en stor inspirationskälla för många andra stadsodlingar. Ovan arbetar Johanna Åkesson och Gustaf Arén. Foto: Johnny Karhinen.

Ovan: Johanna Dahlgren rensar. Till vänster: sockerärtor till matlagningen. Foto: Johnny Karhinen.
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LEK

& FRITID

Foto:
Johnny Karhinen

ORKA! ORKA! Men ibland måste man bara vila lite och njuta av det vackra vädret. Det är ju sommar och vi bygger bara så länge som det är kul.

VATTENKRIG. Vissa busungar tyckte att vattenslangen som användes för lerblandningen
kunde komma till bättre nytta genom att spruta på förbipasserande. Egor och Torun utmanar omgivningen på vattenkrig. Foton: David Åkesson.

FÖREGÅENDE SIDA Torun och Carl-Henrik som varit på många Byggbrigader med två
pappor som är aktiva brigadorganistörer såg möjligheterna, byggde ett eget hus (med
lite hjälp från vuxna) och öppnade en kak- och kaffebutik som blev mycket frekventerad.
Bidragande orsaker var den trevliga personalen och det faktum att kakorna var gratis.
Foton: David Åkesson.

Foto: Ulrika Tegnér

den 22 juli

INVIGNING!
AV CEREMONIHUSET PÅ HÄLLENS GÅRD
EFTER TOLV DAGARS HÅRT ARBETE är stunden kommen för invigning av huset. Vi
bestämmer oss för att testa hur väl det egentligen fungerar för sitt tänkta syfte: som scen
och ceremonihus genom att försöka ta rummet i anspråk på så många sätt som möjligt.

Men först en stor buffé. Dagens matlag hade gjort ett hästjobb och gjorde vad ingen trodde var möjligt, överträffade alla veckans tidigare festmåltider.

INFÖR INVIGNINGEN
Emma Romild och Gustaf
Arén förbereder sitt
nummer till invigningsceremonin. De två byggnadsingenjörerna, tillika
folkmusikerna, sjunger
och spelar Dan Anderssons Helgdagskväll i
timmerkojan.
Foto: Kajsa Börjesson

INVIGNINGSTÅRTA. Ägarna till Hällens gård, Ingegerd
och Lennart har bakat tårtor till brigaden som står uppställda i förrummet. Trampa inte för mycket på loftet, då
trillar det sågspån från taket ner i tårtorna. Foto: Johnny
Karhinen

HUR LÅTER DET?
Torun och Carl-Henrik prövar så att
instrumenten är stämda. Foto: Johnny Karhinen

LOFTET KOMMER TILL ANVÄNDNING
både som läktare och som scen. Först
tittar loftpubliken ner på uppträdanden
på stora scengolvet på nederplan...

Spännbandet tvärs genom bilden har David spänt upp med idén
att använda huset som resonanslåda i sitt nummer vid invigningsceremonin. Dessvärre lät det inte så mycket om den enda ton
som spelades på den strängen.

... SEN TITTAR publiken på nederplan
upp på kören som tagit plats på loftet
för att sjunga Jämtlandssången och
brigadsången. Foton: David Åkesson.

AKROBAT. Hugo Bergman använder hela rummet för trippelvolter kring
egen axel.

PRATGLAD. Olof Petterfy är kvällens konferencier och presiderar med säker hand
över invigningens invecklingar och störningsmoment.

D I KT G L A D.
Erik Berg läser
en föreläsningsdikt
om
Timmerhusens
betydelse för
den svenska
demokratins
utveckling.
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KLART

NÄSTAN KLART. Dagen efter invigningen packade
vi ihop och städade efter oss. Då såg det ut såhär
i huset som i två veckor varit vår främsta angelägenhet i livet. Foto: Johan Lönn

NÄSTA SIDA. 1) Gustaf Arén och Emma Romild under loftet.
2) Utsikt från loftet. Foton: Johnny Karhinen och Kajsa Börjesson

VY UPP MOT LOFTET EFTER GENOMFÖRD OMBYGGNAD. Undertaket har isolerats med ekofiber och byggts ner med c:a 120 mm. Ny undertakspanel av råplan lasyrmålad före spikning i varierande strykningar av ljusblått. Lasyrfärg från Färbygge. De gamla takåsarna ligger kvar synliga. Det nya loftet utgörs av den del av
gamla ovanplanet som behållits. Foto: David Åkesson

VY MOT STORA RUMMET EFTER GENOMFÖRD OMBYGGNAD. Våningskiljande bjälklag har avlägsnats och balkar med dragfunktion har växlats om. Golvet har
isolerats under och byggts upp 95 mm. Väggar lerputsade två gånger. Vyfönster mot skogsdungen fästes mot dold karm. Nockfönster i färgad glasmosaik tillverkade av
brigaddeltagare med handledning av glaskonstnär Olle Pott. Foto: David Åkesson

VY MOT SÖDRA FASADEN EFTER OMBYGGNAD - Utbytta delar har blivit slammålade. Foto: David Åkesson

GENOMFÖRDA ARBETSMOMENT
o Bygge av arbetsplatsen.
o Urstädning av gammalt skräp
och lump.
o Borttagning fjällpanel och skivor
för fönsteröppningar.
o Insättning nya stolpar t. väggförband & uppstagning norrgavel.
o Bilning av nyinsattastolpar.
o Omkittning och färgskrapning
befintligt fönster.
o Glassmältning färgade glas till
nya nockfönster.
o Halvsulningar & ilagningar av
ytligt rötskadat väggtimmer.
o Byte av rötskadade knutar och
hela stockar.
o Håltagning och uppstagning av
inre skiljevägg.
o Fönsterkarmar till vyfönster.
o Igensättning mittersta dörren på
västfasad.

o Drevning och tätning samtliga
väggar.
o Borttagning bjälklagsbalkar, avväxling lastbalk för tak.
o Losstagning och urplockning övre
golv.
o Försiktig bortagning golv nedre
plan
o Invågning och justering av lösa
golvåsar, städning av krypgrund
o osbskvior, vindpapp, uppregling
för ny golvhöjd.
o Isolering under golv, ekofiber.
o Tillbakaläggning av golv nedre
plan.
o Lerblandning
o Gemensam arbetsplanering
o Första lerklining 110 kvm
o Andra lerklining 110 kvm
o Reglar för undertakspanel
o Vindpapp tak

o Lasymålning undertakspanel
o Spikning undertakspanel
o Fönsterrenovering på Uppsala
Waldorfskola.
o Spackling och lasyrmålning 2
rum på Waldorfskolan.
o Staket till loft
o Lampor i stora rummet
o Slyröjning runt hus
o Ogräsrensning och plantering i
Matparken
o Matlagning frukost, lunch, middag till 30 personer 12 dagar.
o Städning efter bygge

HÄLLENBRIGADEN 2011
UTGJORDES AV:

Alberto
Anna Forsmark
Astrid Hemer Nordenhake
Bengt-Åke Berg
Carl-Henrik Lindfors Peterffy
Carl-Johan Rosén
David Åkesson
Emma Romild
Emmy Andersson
Erik Berg
Evelina Peterson
Gustaf Arén
Gustaf Lindfors

Hugo Bergman
Ingegerd Måårs
Joakim Andersson
Johan Lönn
Johanna Dahlgren
Johanna Åkesson
Johnny Karhinen
Jonas Styf
Kajsa Börjesson
Karin Arén
Lennart Måårs
Leo Müller
Lina Lindgren

Lina Rengstedt
Linnea Finnstedt
Malin Håkansson
Malin Nordin
Niklas Blomgren
Olof Peterffy
Petra Henriksson
Raoul Setterwall Klingert
Susanne Gehlert
Torun Lindfors Peterffy
Ulrika Tegnér

BYGGBRIGADEN VILL RIKTA ETT SÄRSKILT TACK TILL:
Leo Zoffman
Michael Bergman
Egor Bergman
Varis Bokalders
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Åka hem!

Ja, CH, NU
åker vi hem!

Till sist, 3 sidor om organisationen
Byggbrigaden:
VI KALLAR OSS SJÄLVA:
FEMINISTER
Vi arbetar för jämställdhet mellan könen och för alla människors rätt att utvecklas till den de vill vara. Vi motverkar härskartekniker och könsmaktsordning.
DEMOKRATER
Våra brigader syftar till att utveckla och utforska demokratiska
byggmetoder. Brigaderna planeras och genomförs efter principer om demokrati, transparens och inklusion.
ANTIRASISTER
Vi vill bryta ner uppdelningar baserat på kultur och etnicitet
och medverka till ett samhälle till gängligt, påverkbart och öppet för alla, oavsett bakgrund.

VÅRA FEM GRUNDLÄGGANDE IDÉER
1. ÅTERERÖVRA DET GLÄDJEFYLLDA ARBETET
Vi tror att människan, till skillnad från de flesta andra djur, har ett djupt
behov av att få arbeta, även efter att det direkt livsnödvändiga arbetet är
utfört. Meningsfulla arbetsuppgifter är en av livets främsta källor till glädje.
Men alltför ofta är arbetet berövat sin potential till glädje genom alienation
på arbetsplatsen, och kommandoordningar och tvång istället för frivillighet
och demokrati. Vi vill återerövra det verkliga arbetet, karaktäriserat av glädje,
energi, frihet, kreativitet, överraskning, förståelse och gemensamt beslutsfattande.

2. BYGG GEMENSKAPER
När vi bygger tillsammans skapar vi inte enbart fysiska artefakter. Framförallt
bygger vi sociala gemenskaper. Själva uppgiften att bygga är en social verksamhet. När vi arbetar tillsammans formas nya sociala band och om gruppen
organiserats efter demokratiska principer så kommer deltagarna att se jämlikhet som ett självklart värde. För varje jämlik gemenskap människor ingår
i blir vi mer villiga att försvara och utveckla jämlikhetens värden och idéer i
samhället i stort.

3. BYGG ALLMÄNNINGAR & INFRASTRUKTURER
Vi önskar att det vi bygger är till nytta för en större allmänhet. Genom att
bidra till uppbyggandet av öppna resurser och offentliga allmänningar kan vi
inspirera andra att medverka till att ytterligare utöka allmänningarnas räckvidd. Vi vill i synnerhet bidra till att bygga infrastrukturer som kan hjälpa

andra organisationer, aktivister och konstnärer
att utveckla sina förmågor och projejkt. Organisationen är också i sig en infrastruktur för att
VÅR LOG
O
möjliggöra genomförande av saker som annars
SEDAN 2005.
inte hade kunnat genomföras utan stora kapitalinvesteringar.

4. UTVECKLA SJÄLVFÖRTROENDE
Via utbildning-genom-arbete, självutbildning och föreläsningar, utvecklar vi
kollektivt och som individer vårt självförtroende. När man lär sig hur saker
sitter ihop blir man också bättre rustad att påverka hur saker sätts ihop, och
att göra det själv. Vad som en gång tedde sig som en magisk svart låda blir
istället transparant och begripligt. När detta inträffar går vi från att vara fångar i en prefab-värld till att vara världens skapare.

5. BRYT UPPDELNINGEN
MELLAN TEORI & PRAKTIK
I det moderna samhället råder en destruktiv uppdelning mellan de grupper
som utför det praktiska arbetet och de som lärt sig teorin och ansvarar för
planeringen. Vi är övertygade om att alla måste kunna tänka praktiskt, och att
inget är så praktiskt som en god teori. Med andra ord strävar vi efter att bryta
den konstgjorda uppdelningen mellan disciplinerna och sysslorna och föra
samman de splittrade delarna av människans förmågor.

VÅRA BRIGADER

JÖNKÖPING 2005
Bygge av lekstuga till dagis i Jönköping.

MALMÖ 2008
Informationsstugor
Malmö.

SÄVSJÖ 2006
Bygge av två valinformationsstugor till vänsterpartiet.

KINNARP 2007
Renovering av bussvänthus
i Frökind.

MALMÖ 2008
Infrastruktur och portaler
till Möllevångsfestivalen.

MALMÖ 2008
Gallerilokal och tolkbås
till European Social Forum
2008.

GÖTEBORG 2009

MALMÖ 2010

Sketchuputbildning och
workshops i Lövgärdet.

Ombyggnad av industrilokal till socialt center åt
kulturföreningen Kontrapunkt.

Till minne av de människor
som sökte vägen mot friheten
via ett sommarläger på Utöya
mördade den 22 juli 2011
för sin längtans skull.
Er längtan bär vi vidare.
www.byggbrigaden.se

