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Selskabet Glarbo & White blev 
stiftet i 2015 efter at vi hver især 
havde drevet enkeltmands-
virksomheder i en årrække. 

Største projekter har indtil 
videre været totalentreprise 
af Rønde Frie Skovbørne på 
300 m2 halmhus med lerpuds, 
naturligt styret ventilation og 
skillevægge i ubrændte lersten. 
Samt opsætning af halmvægge og 
sprøjtepudsning af 1100 m2 på 
"Strågården" i Gilleleje.

Da vi af familiære og natur-
skønne årsager er bosat på 
Bornholm, søger vi at drive 
vores aktiviteter her, men kan 
ikke lade være med at 
"tage over" for at være med i 
spændende aktiviteter, som f. 
eks. de aktiviteter der har kørt 
under LØB det forgangne år. 

På øen er det indtil videre "rug-
brødsarbejde", tegninger, bereg-
ninger, udførelse af renoveringer, 
nye tage, vinduer, isolering med 
papiruld, o.lign. 

Glarbo & White ApS

Rønde Frie Skovbørnehus. 300 m2 børnehave og vuggestue, i halm, ler, udvendig træbeklædning, træuldsisolering i 
taget. Blyfri vandhaner i køkkenerne! Opført af G&W i 2015.

Vi venter stadig i spænding på første halmhusprojekt herovre, da det 
bare er det, som vi synes der er sjovest. 

"Vi" er Sune Glarbo og Caroline White. Vi samarbejder med murer 
Muhammad Tahir alle de steder, hvor vi har brug for en dygtig ler- og 
kalkpudser.  
Vi fået vores første (SUPER) tømrerlærling, Karl, her fra 1. marts. 
Ved opførelsen af børnehaven havde vi op til 10 ansatte. 
Herovre har der til dagligt ikke været ansatte før Karl. 
Sune udfører tit opgaver i samarbejde med Thomas Bøjstrup, en 
anden lokal tømrer. Da vi både er partnere professionelt og privat, 
går meget "aftensmads-snak" med, hvilke løsninger vi kan komme 
frem til, hvor vi hele tiden gerne vil tættere på "gode" materialer, i 
alle sammenhænge. 

Hjemme renoverer vi pt. vores gamle bondegård, med alle de gængse 
LØB materialer. Det første vi gjorde, var at mure en masseovn med 
varmeveksler til centralvarme (radiatorer) og varmt brugsvand, samt 
installerede solfangere. 

Et lille forsøg her er at prøve at pudse indersiden af ydervæggen, 
som er bindingsværk, med ler (på både træ og tegl), og så sprøjte 
papiruld ind bag ved det, uden luftspalte, med en ubrændt lersten 
som indervæg.  Vi er interesserede i at se, hvad det betyder at have 
leret til at tage den fugt, der uafvigeligt kommer på bagsiden af en 
udvendig tegl.

Vi vil rigtigt gerne rykke ved branchen, og rådgiver om og udfører 
de løsninger "som vi ved virker", også selvom de ikke står i en SBi 
-anvisning...

Artikel af Caroline Meyer White
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Rundtømmerspiral, som udgør den 
bærende konstruktion i 
Poula Lines konkylieformede hus på 
Fri og Fro, er bygget af Sune Glarbo 
- for nogen år siden...

Dette skriver vi til kunderne:

Vi arbejder for udvikling og 
udbredelse af byggeri, der tager 
mest muligt hensyn til miljøet og 
indeklimaet, samtidig med at det 
opfylder tidens forventninger til 
nybyggeri eller renovering. 

Det har ført os til primært at 
bruge naturmaterialer, med en 
langt mindre miljømæssig 
belastning end tungt forarbejdede 
industrielle produkter. Samt at 
have skarpt syn på energidesign, 
der sikrer den bedst mulige 
driftsøkonomi, hvilket både tilgo-
deser miljøet og bygningsejeren.

Vi søger at skabe et positivt 
socialt miljø for alle involverede i 
byggeprojektet, såvel medarbejde-
re, bygherrer, underentreprenører, 
frivillige, andre leverandører, etc.




