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Skiftesverket är även intressant att undersöka ur en annan aspekt. Med 
sina starka rötter i den svenska byggtraditionen ligger den till grund för 
många estetiska principer i dagens arkitektur. Tekniken bygger nämli-
gen på en logik vilken generarar uttryck i såväl form som yta. På samma 
sätt som skiftesverkets tekniska egenskaper skulle kunna effektiviseras 
och anpassas efter dagens behov, finns en möjlighet att, genom en om-
programmering av dess form och fasad, skapa en parafras på det tra-
ditionella skiftesverket. Om denna remix placeras i en, för skiftesverket 
traditionell miljö, finns möjligheten att den skulle kunna öka medveten-
heten om äldre bebyggelses kvalitéer och potential. Detta genom en ty-
dlig dialog mellan nytt och gammalt bestående av olika uttryck, men med 
samma logik. 

Syftet med projektet är alltså att undersöka i vilken utsträckning en kon-
texts befintliga och historiska material, tekniker, former och strukturer kan 
användas i gestaltandet av ny bebyggelse. Detta för att hitta ett sätt att 
skapa ett mervärde i kontemporär arkitketur genom starkare kopplingar 
till en historisk kontext.
Tanken var att i detta projekt endast utforska en tekniks (skiftesverk) och 
dess materials (trä) möjligheter till modernisering, men det utvecklades 
till att även behandla kontextuellt kopplad form och struktur.

METOD/PROCESS
Första delen av projektet användes till inläsning om teknikens egenska-
per och historia tillsammans med en studieresa till Öland med platsbesök 
och intervjuer. Inför mellankritik byggdes även en modell i ek över en 
öländsk högsulelada.
Efter mellankritiken summerades förutsättningarna för en eventuell effek-
tivisering och industrialisering av tekniken. Den ursprungliga tanken var 
att på egen hand (alt. i samarbete med ett mindre snickeri) ta fram en 
modern variant av skiftesverk i fullskaleprototyp. Men några veckor efter 
mellankritiken visade det sig att en produkt liknande den jag försökte 
utveckla redan lanserats av ett svenskt limträföretag under våren. Då den 
befintliga produkten var så pass lik den jag själv försökte utveckla ville 
jag utgå ifrån denna i fortsättningen av projketet. På så sätt kunde jag 
addera begreppen form och struktur till projektet.
Under en andra resa ner till Öland gjordes intervjuer med timmermän och 
studiebesök på lokala snickerier, samt ett platsbesök i ett område tänkt 
att exploateras för bostäder. 
Tillbaka från resan ritades två typer av hus som inspirerats av traditionella 
öländska uttryck, former och strukturer. Båda tänkta att byggas i den nya 
varianten av skiftesverk. Dessa skulle senare placeras i det studerade 
området på Öland. På så sätt skulle projektet tillslut komma att illustrera 
ett exempel på nybyggnation där såväl teknik och material, som form och 
struktur skulle ha starka band till den historiska kontexten.

INLEDNING/FRÅGESTÄLLNING 
Byggnadstekniken skiftesverk var vanlig i stora delar av södra Sverige 
och framför allt runt min hembygd på Öland fram till förra sekelskiftet. 
Tekniken används inte längre då den är omständlig och ställer höga krav 
på hantverket, men visar samtidigt stora kvalitéer, varför många står kvar 
än idag i olika utföranden. Dessa kvarvarande skiftesverk vittnar på så 
sätt om en extremt hållbar byggteknik.
Detta såg jag som en kontrast till en generell debatt kring hållbar arkitek-
tur där man gärna förlitar sig på avancerade tekniker och nya material. 
När jag då upptäckte skiftesverket började jag istället undra om det finns 
något att hämta från gamla byggtekniker och naturliga material i jakten 
på det hållbara byggandet. Vilka förutsättningar har skiftesverk att kunna 
utveckla en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar byggteknik?

Varför just skiftesverk är intressant ur ett hållbarhetsperspektiv är alltså 
för dess tekniska kvalitéer som byggsystem. Individuellt utformade byg-
gdelar som länkas ihop utan vare sig skruv eller spik gör byggproces-
sen snabb och smidig och kan därför liknas ett prefabsystem. Tekniken 
tillåter även modifiering i form av demontering för att flytta strukturen eller 
modifiera den vilket kan ses som en fördel ur ett långsiktigt perspektiv. 
Om konstruktionen dessutom bara består av trä är den både miljövänlig 
att producera samtidigt som den är 100% återvinningsbar.



Mellan Glulams produktexemplar och plancherna visades en fasadmod-
ell i skala 1:10 som skulle illustrera hur jag använt produkten och mina 
förslag på ytbehandlingar.
För att betona den kronologiska ordningen placerades min modellstudie 
(modell av lada i skiftesverk) längst till vänster och mina miljöbilder med 
mitt förslag (fotokollage av fasadmodellen i tänkt miljö) längst till höger.
Längst ner i presentationen hängde från vänster; Gunnar Henrikssons 
bok Skiftesverk på Öland, fotodokumentation från fältstudier, skisser och 
referenser, samt produktblad och detaljritningar för Glulams produkt

UTSTÄLLNING/PRESENTATION
Inför upphängningen av projektet arrangerades materialet så att det 
kunde presenteras i kronologisk ordning. Både efter en tidsaxel som 
beskriver min process, men även från historia till idag. Högst upp på 
skärmarna visades endast ritningsmaterial. Under dessa löpte texten som 
beskrev projektet och processen, kompletterade med fotografier under.
Centralt för projektet, därför även placerat centrerat i presentationen, var 
produktexemplaret från Glulam då den inte bara var produkten jag själv 
hade försökt utveckla, men även innebar en vändning i projektet när jag 
fann den.

Loglock. På andra sidan om modellen satt ett kopplingsschema över alla 
personer jag haft kontakt med och som bidragit i projektet. Efter den 
ett planprogram för Strandskogen som var det område jag utgick ifrån i 
projektet.

När projektet skulle presenteras för juryn förhöll jag mig till den ordning 
jag hängt materialet och gick från vänster till höger när jag beskrev pro-
jektet.



Högsula

Huvudstolpe

Bålar/skiften

Kroppås

Spännstock/trana

Tvärband

Långband

Syll

Hörnstolpe
2.

3.1.

1.

Ståndsyllar med hörnstolpe.

2.

Sk ridande mellanstolpe och två olika vari-
anter av skarvningar av syll. 

3.

Stolpe med först tvärband och 
sedan långband.

STUDIE AV HÖGSULELADA
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FÄLTSTUDIER PÅ ÖLAND

1. Snickeri utanför Löttorp som tillverkar 
konventionella fritidshus i ett förenklat 
skiftesverk.

2. Biljettkontor till Borgholms slott byggt i en modern 
variant av skiftesverk med ram av stål.

3. Välbevarad äldre gård där alla byggnader är upp-
förda i skiftesverk.

4. Rekonstruering av medeltida skiftesverk i Eketorp 
fornborg.

3.1.

2. 4.



Dimensioner på limmade stockar för 
modern knuttimring.

SKISSER och IDÉER FÖR 
UTVECKLING AV SKIFTESVERK

Jämförelse mellan traditionellt och modernt 
långdrag på timmerstock.

Idé om ersättning av variation i uttryck i fasad genom 
CNC-fråsta och hyvlade mönster. 

Egna skisser på varianter av infästningar 
mellan byggdelar.



2.1 2.2
2.3

1.1 1.2 1.3

Den axonometriska modellen visar hur principen för produkten 
Loglock från limträproducenten Glulam fungerar. 

MODERN SKIFTESVERKSTEKNIK

Standardprofiler för stockarna i Loglock. Vertikalt snitt t.v. visar möte mellan stockar.
Horisontellt snitt t.h. visar möte mellan stock och stolpe.

Förslag på variationer i ytskikt på stockprofiler.



Förslag på prefabricerade väggelement med isolering.

VARIANTER PÅ LOGLOCK

Förslag på murverksprincip.Förslag på stavverksprincip.

Förskjutning av dimensioner på byggdelar. Detaljprinciper för varianter på Loglock.



OMPROGRAMMERING AV FORM
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Förslag på modernisering av den öländska radbyn genom 
användande av strukturen för gestaltning av radhus.



OMPROGRAMMERING AV FORM

Förslag på modernisering av den öländska malmstugan genom 
omformning av uttryck och plan. Ritningar i 1:200



PLACERING I  MILJÖ

Placering av den moderna malmstugan och radbyn i området Strandskogen på 
mellersta Ölands västra sida. Nya tomgränser och ny vägdragning efter 

förslag från kommunen. Situationsplan i 1:5000

Värdefull bebyggelsestruktur i området. Förslag på dragning av ny väg. Möjligt bebyggelseområde.



MILJÖBILDER

Fotokollage av radbyn längs Röhällavägen i Stranskogen.



KÄLLOR

Henriksson, Gunnar & Edgren, Bengt & Herschend, Frans (1989). Skiftesverk på Öland.
Riksantikvarieämbetet.

Henriksson, Gunnar (1996) Skiftesverk i Sverige - Ett tusenårigt byggnadssätt.
Byggforskningsrådet.

Aronsson, Kjell-Åke & Broström, Ingela & Larsson, Henrik & Lindahl, Per (2002). 
Tradition i trä - En resa genom Sverige. Byggförlagen.

Peyronson, Göran (1988). Monteringsfärdiga hus - Från Fredrik Blom till AB Elementhus.
Examensarbete i Arkitektur och husbyggnad CTH.

Werne, Finn (1993). Böndernas byggen.
Förlags AB Wiken.

Nilsson, Anders (1989). Himmelsberga: kulturhistoriska notiser kring en gammal öländsk radby.
Barometern.

Holdar, Carl-Gustav (1974). Svenska turistföreningens årsskrift 1974, Öland.
Svenska turistföreningen, STF.

Finsk timmerindustri (3/2001). Planeringsgrunder för timmerhus.

Hemsidor

Timmerhusproducenter:
 Honka, www.honka.fi
 Kontio, www.kontio.se
 Mammut, www.mammuthus.se
 Palmatin, www.palmatin.com
 Partelow Hus, www.partelowhus.se

Wikipedia, www.wikipedia.se
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