
 DET ÄR EN 
PUSSELVÄGG     
DU SKA HA!

Till Nordbygg har vi velat ta fram 
en paviljong som ska skapa nyfi-
kenhet hos besökarna för materia-
let trä, samt erbjuda en lugn oas 
i det allmänna mässlarmet. Vi tror 
att vi uppnår det genom att skapa 
ett väggsystem med annorlunda 
struktur som framhäver de spänsti-
ga och mjuka kvalitéerna hos trä.



Nya ögon på trä:
”Det är en pusselvägg du ska ha!”

När besökarna kommer till 
Nordbyggmässan kommer de på 
avstånd att uppleva en enkel och 
sluten form, som förändras vartefter 
man närmar sig. De strama 
hörnen och väggkrönen kommer 
övergå från plana till böljande 
ytor mot mitten och mot mötet med 
marken. På nära håll kommer det 
synas att väggen är uppbyggd av 
flätade plywoodremsor, samtidigt 
som cafémiljön innanför lockar 
genom gliporna i mönstret.
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Längdsågad 4mm plywood: 
L640mm, B70mm,  hål för 
pluggar av rundstav 10mm 
diam (580mm C-C).

Förböjda och borrade remsor 
av plywood flätas samman, 
och pluggas med 10mm rund-
stav.
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För att på ett billigt sätt kunna 
tillverka dessa dubbelkrökta 
ytor, har vi arbetat med att fläta 
remsor av 3-skikts 4mm plywood. 
Remsorna får olika egenskaper 
beroende på om den är sågad 
längs med eller tvärs emot den 
huvudsakliga fiberriktningen.

Pusselbitarna tillverkas vardera av 
8st remsor, som flätas samman 
och låses med två st 10mm rund-
stav där de yttre remsorna möts i 
varje hörn. För de pusselbitar som 
är krökta behövs plywood som är 
förböjd i två olika former, motsva-
rande de två krökta sidorna.

De flätade pusselbitarna packas 
sedan i lådor, ca 10-20 st per 
låda beroende på plattornas 
form.

Pusselbitarnas tre olika sidor: rak, krökt i en nivå och 
krökt i två nivåer (A). Sidorna kan användas var 
för sig för att ge pusselbitar med enbart en 
sorts sida (B), men också kombineras med 
varandra för att ge de elva pusselbitar 
som vi använt (C). Ingen pusselbit 
sträcker sig över två nivåer.

(A) (B)

(C)

Genom väggens krökningar blir 
det möjligt att göra en tunnare 
och lättare vägg självbärande. 
Alla ”pusselbitarna” som används 
i byggsystemet är kvadratiska 
sedda rakt framifrån, men har tre 
möjliga sidor - rak, böjd i en nivå, 
böjd i två nivåer - som gör att 
plattorna får olika form i djupled 
genom att kombinera dessa 
sidor. Vi använder ett ”alfabet” 
om 11 st pusselbitar som alla är 
kombinationer av dessa tre sidor. 
Bitarna kan sedan vändas och 
roteras för att passa in i väggen 
som man tänkt bygga.

Lådor med färdiga pus-
selbitar (lådiornas mått: 
H450mm, L675mm, 
B675mm)
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Ihopsättning av två pusselbitar. Styva remsor (samma som används 
för att rama in väggen mot golv, hörn, väggkrön och dörr) används 
som verktyg för att spänna upp pusselbitarnas ändar. Det blir då lätt 
att skjuta ihop två pusselbitar så att de utstickande remsorna spänner 
mot varandra. När de hamnat på plats pluggas hålen med bitar av 
rundsav, varpå bitarna är låsta till varandra och de lösa remsorna 
kan dras ur för att användas igen i nästa fog.
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Fasad långsida 1:100

Vi har huvudsakligen använt oss 
av de spänstigare (längdsågade) 
remsorna, både för plana och 
krökta pusselbitar, och för de 
remsor som avslutar väggarna. 
De remsor som är krökta förböjs i 
två olika former, för att underlätta 
montering och för att alla 
pusselbitar ska ha en jämnare 
förspänning. De flätade remsorna 
som utgör varje pusselbit hålls på 
plats genom friktion och låses av 
rundstavspluggar som fästs parvis 
genom de yttre remsorna. I mötet 
mellan pusselbitarna spänns de 
utskjutande remsorna upp, och 
skjuts in så att de överlappar 
varandra och på så sätt för 
flätningen vidare i varandra. De 
pluggas också med rundstav i de 
yttre remsorna.

Fasad kortsida 1:100
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De mjukare (tvärsågade) remsorna 
flätas in och spänns i en båge 
mellan de pusselbitar som möts 
i hörnen. Här hade den styvare 
plywooden inte fungerat eftersom 
den behöver böjas så snävt för att 
kilas in i den vanliga flätningen. 
Den styvare ramen används 
dock för att på samma sätt som 
tidigare samla ihop ändarna på 
pusselbitarna och tvinga dem 
att gå på inner- eller yttersida 
om varandra, detta både för att 
hålla dem i position och för att 
markera hörnmötet. De mjukare 
remsorna behöver inte pluggas, 
utan spänns fast helt och hållet 
av sin egen friktion. De tvingar 
plattornas kanter mot varandra, 
och genom sin spända bågform 
drar de ihop konstruktionen men 
tar också upp tryck. Hörnets 
vinkel kan anpassas efter behov 
genom att pressa in dessa remsor 
olika långt.

Plan   1:100

A-A

B-B

Sektion B-B   1:100

Sektion A-A   1:100
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Teknisk beskrivning: 

All elektricitet förutom till lampor 
är samlat till cafedisken. 
Lamporna hänger direkt från 
mässtaket eftersom möjligheterna 
att rita ett montertak tag har varit 
begränsade. Glödlamporna är 
upphängda så att besökarna 
kan läsa in ett upplevt välvt tak 
bestående av många 15W 
glödlampor. Utifrån kan mängden 
av sladdar dölja eventuella 
säkringar i högpunkterna av 
konstruktionen som det stod i 
programmet.

Utöver den bearbetning som 
redan nämnts ang de flätade 
plywoodremsorna (förböjning, 
borrning och sågning) är det inte 
tänkt att de ska genomgå någon 
vidare bearbetning.

Eftersom cafédisken utgörs av 
transportlådorna skulle dess 
yta kunna vara opassande för 
servering. Tanken är då att när 
caféet är monterat ska brukaren 
kunna slipa av cafédisken och 
sedan behandla den med 
exempelvis träplja för att den ska 
få en lämpligare finnish.

Vi föreslår att allt möblemang 
består av enkla plywoodmöbler 
som Eames’s plywoodserier, Alvar 
Aaltos plywoodpall eller IKEAs 
kopia.

Förhållandet mellan lådornas sidor är 2:3, för att på så sätt kunna 
kombinera dessa för lämpliga ändamål, tex för ett cafét som syns 
på bilden. De öppnas på kortsidan (450x675mm) och locket kan 
användas som hyllplan.

Väggsystemets alla fogar är 
utformade så att pusslet kan 
monteras och demonteras otaliga 
gånger. När en del sedan går 
sönder är det lätt att byta ut 
den utan särskild utrustning. 
Utöver själva plywoodskivorna 
innehåller konstruktionen inget 
lim, vilket ytterligare underlättar 
återanvändning när konstruktion 
tjänat ut sitt syfte.

Innehåll:
642 pusselbitar 
(bestående av 5136 breda 
hårda remsor)
236 smala hårda remsor
96 smala mjuka remsor
8412 pluggar (1/2 låda)
43 pusselbitslådor + 2 lådor för 
remsor
375 st glödlampor
okänt antal meter kablar


