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Bo som en
I Södra Wales har Simon Dale byggt ett hus
som påminner väldigt mycket om Sagan om
Ringen. Han har byggt huset för hand och
det har hittills kostat 45 000 kronor. Målet är
att bo så hållbart som möjligt och att bara
använda naturliga material.
Text Emil Sergel
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hobbit
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ag slingrar mig ner på små vägar i södra Wales, strax intill
den lilla staden St. Clears. Efter ytterligare en avtagsväg och
sedan lite letande längs med en enkelriktad jordväg kommer
jag fram till huset. Det påminner fruktansvärt mycket om
Frodos hus i Sagan om Ringen. En stor cirkulär dörr och gräs på
taket. Krokiga vackra grenar utgör farstukvisten och en stor stock
är den enda trädgårdsmöbeln.
– Jag byggde huset själv tillsammans med vänner och förbipasserande. Jag är inte alls någon snickare utan hade bara en vision
om att bygga mitt eget hus, säger Simon Dale.
De har ägnat 1500 timmar åt att bygga huset och har arbetat så
enkelt som möjligt, med hammare och såg. Den totala kostnaden
för huset är knappa 45 000 kronor. Dessutom är det ett ekohus.
– De viktigaste beståndsdelarna vi använde var fantasi, optimism och skräp. Vi har också använt överblivet trä från omgivningarna och dessutom har vi byggt in huset i en sluttning för
maximal isolering. Stenarna och leran som vi grävde undan har vi
använt för att bygga husgrunden, berättar Simon.
Inredningen är fantastisk och är utformad med en halv etage,
där sovrummet är. Känslan är framförallt naturlig, och sagomysig.
– Huset är en del av att leva med så miljövänligt som möjligt.
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Jag vill leva i harmoni med naturen och det handlar om att leva
så enkelt som möjligt och genom att använda en teknik på en
lämplig nivå.
Men tanken kring hobbithuset är inte bara miljövänlig. Det
handlar också om en hållbar ekonomi.
– Genom att bygga huset själv med enkla medel så är jag inte
skuldsatt till tänderna. Vi betalar ingen dyr hyra eller ränta.
Att bygga sitt eget hus börjar bli populärt i Wales. Det ändrar
perspektiven på vad vi behöver och många får då bygga enklare

och mindre hem än om de hade lånat pengar från banker och
skuldsatt sig.
– Det är ett sätt att ta kontroll över sitt liv. Fler och fler vänner
till oss bygger enkla och hållbara hus i naturliga former. För lite
pengar.
Stommen i huset är uppbyggd av trädstammar. Sedan har

halmbalar använts som isolering innanför den väderstarka leran på
utsidan.
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– Vi måste se över hur vi bor. Klimatkrisen är ingen framtida
eventualitet utan en närvarnade realitet. Jag tror vi måste bli mer
lokala, på alla plan. Att bygga sitt eget hus med lokala råmaterial är ett sätt. Dessutom måste vi bli av med behovet av fossila
bränslen.
Huset är så långt borta från massproducerade fyrkantiga lägenheter som man kan komma. Så långt ifrån IKEA: s inredningskataloger och kök i rostfritt stål. Utgångspunkten är ett naturligt
förhållningssätt till omgivningen.
– För mig handlar det om personlig hälsa. I mitt hus känner
jag mig som en del av naturen. Som att jag lever i symbios. I en
lägenhet som är byggd som en låda känner jag mig bara klaustrofobisk.
Simon återkommer till att tala om permakultur. Att leva av
naturen resurser och att hitta synergieffekter.
– Det inkluderar byggande, matproduktion, skräp och vattensystem. Om vi arbetar tillsammans med naturen bli det mycket
enklare.
Huset står i en sluttning mitt ute i en skog. Otillgängligt från

civilisationen men tillgänglig för naturen. Inredningen är egentillverkad och utanför finns en stor snickarbod där nya möbler och
hjälpmedel föds. Sågspånen täcker golvet och det verkar vara ett
kreativt kaos.
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– Jag tror det är viktigt att utgå ifrån vad man behöver och vad
har jag istället för att utgå ifrån vad jag kan köpa och vad andra
människor har.
Sen så var det det där med Sagan om Ringen. För likheten är
slående med den populära berättelsen.
– Alla förknippar huset med hobbits och det är klart att det är
en stor influens. Det händer något med människor när de ser huset. Jag tror de associerar det med hobbitars naivitet och naturliga
förhållningssätt till naturen. l

