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Undersökning i teckning. Luis Kahn Fisher house.









Undersökning i teckning. Maekawa house.









Tre sätt att bygga i trä. Ram/fyllning, solid vägg, och tomrum ur massa.



1:5 detalj. Spårad ram med fyllning.



1:5 detalj. Skjutbar fyllning.



Sammanfogning med enkel dymling. Tekniken kan användas i möbler och byggnader.



Arkitektoniska enheter relaterar inom enkel måttkedja. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 grid. Ram och fyllning.





Solitt timmervalv 1:10.





Stereotomiskt rum i trä.









Kombination av stereotomt och tektoniskt byggande. Skiss 1:50.



Olika kominationer testad i bostadsprogram. Endast process. Grundelementen kom att renodlas.



Princip 1. Timmerväggens karaktär. En kontinurlig mur som avdelar och sluter rum. Intrikat plan.



Princip 2. Stereotomi. Hålrummet upplevs vara skuret ur massivt trä. 



Princip 3. Tektonikens finsnickeri. Ramverk och fyllning. Flexibel, öppen och sluten. Praktisk.



Privat och intimt genom avgränsande väggar. 
Smala passager mellan slutna rum. Karaktär för 
sov- och badhuset.

Therme Vals, Schweiz.

Ett värdigt vardagsrum. Behaglig takhöjd omfam-
nad av valv. Karaktär för vardagshuset.

Interiör av lägenhet i Syrakusa, Sicilien.

Romantik genom praktisk integrering. Suddar ut 
gränsen mellan möbel och byggnad. Karaktär för 
kökshuset.

Kök i torparlänga, Dalarnas Län.



Lovön med skog och fält. Mitt i Mälaren.



En vanligt förekommande plats i glesbygdssverige. På gränsen mellan skog och öppet landskap. Träden står glest i flack backe.



Situationsplan med omgivning. Syd upp. Från vänster till höger; sov- och badhuset, vardagshuset, kökshuset och växthuset.





Plan över sov- och badhuset. Toalett och bastu i frikopplade volymer. Dusch intill. Atrium med en liten tall i mitten. Överst vänster dubbelhytt med garderober. Längst ner två enkelhytter med garderober.



Sektion genom sov- och badhusetfrån öst.



Rätvinklig rumsavgränsning i timmer.



Elevation av sov- och badhuset från norr.









Plan över vardagshuset. Massivträvalv i en riktning. Nischer mot söder och norr. Hålrum i mitten. 



Elevation från söder eller norr.



Sektion från norr.



Sektion från öst.



Detalj av vardagshuset. Böjt massivträ.







Plan över kökshuset. En låda i en låda. Frän vänster; diskavdelning, beredningsbänkar, eldstad, matplats, förråd. Överst; växthuset. 



Elevation över kökshuset från norr. Fasadrytmen uttrycker interiörens arkitektur.



Långsektion genom kökshuset. En låda i en låda. Frän vänster; förråd, diskho, beredningsbänkar, eldstad, matplats, förråd. 



Kortsektion genom kökshuset. En låda i en låda. Från vänster; yttre passage, köksbänk, arbetsutrymme och spi, köksbänk, yttre passage.



Detalj av kökshuset. En låda i en låda. Profilerad ram med fyllning av cederträ, isolering, glas, skjutdörrar och skjutluckor.











Elevation utefter sov- och badhuset, vardagshuset och kökshuset.



1:200 situationsplan med landskap.




