
GL{         }AS
För koncept och konstruktion 
av det temporära caféet på 
Nordbygg 2013, har vi låtit oss 
inspireras av en historiskt sett 
tillfällig konstruktion; beduin- 
tältet. Tältet och dess café 
skapar en inbjudande oas, tillika 
ett oväntat möte med glas.
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Samman∞ 
länkad 
härkomst
Beduintältets historia vävs 
samman med glasets och 
caféets, genom dess geograf-
iska ursprung i mellanöstern. 
Likt beduinerna härstammar 
även de äldsta ka�ehusen vi 
känner till från Mellanöstern. 

Det var också här, i Mesopo-
tamien som man omkring 
8000 f. Kr. lyckade skapa 
förglasade ytor på lerkärl och 
från omkring 6000 f. Kr. 
stammar de äldsta föremålet i 
rent glas, en persisk amulett 
gjuten i lerform

01. Tältets tak är vävt av långa 
trådar av glas�brer. Mot vår 
historiskt sett väl beprövade 
konstruktion kontrasterar 
framtidens glasmaterial.

Glas�ber är ett material 
bestående av glas som smälts 
och formats till �brer. Fibrerna 
har två viktiga användnings- 
områden; att förstärka eller 
armera andra material och för 
överföring av ljus.
Detta är egenskaper hos glaset 
vi vill ta vara på i vår konstruk-
tion. Vi vill påvisa att glas kan 
vara starkt och segt utan att 
vara vare sig skört eller elas-
tiskt, alltså ett material med 
mycket styvhet och spänst.

I vårt beduintält vävs även 
glas�beroptik in i tältets tak. 
Fiberoptik används vanligtvis 
för avancerad telekommunika-
tion, inom medicin och för 

belysning. Tack vare glasets 
överlägsna egenskaper möjlig-
görs framtidens teknik. 
I vårt café leder vi ljus genom 
optiska �brer med kärnor av 
rent glas och en välkomnande 
stjärnhimmel skapas i rummets 
tak. Från att ha varit på bygg-
mässans ytterområde, be�nner 
du dig plötsligt i en kreativ oas.

02. Ljussättningen genom den 
bitvis transparenta glasväven 
bildar skuggspel på golvet. 
Detta mönster de�nierar 
caféets yta, liknande mattorna 
vi ofta �nner i beduintält.
  

"Hur många material 
kan ha så otaliga 
skepnader som glas; 
allt från tyg till skott-
säkert glas?" {J. Torstensson, GLAS nr. 13 ‘13}
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