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Framtiden kommer innehålla mer 
av avancerad teknik. Mycket, mycket 
mer. Men hård teknik kan ställas 
mot mjukare värden:  berättelser, 
människor, historia, minnen. Detta 
förslag låter Sverige presentera 
ett  utställningslandskap som 
uppmuntrar upptäckande och 
äventyret. Besökarna kan fritt röra sig 
över stora delar av platsen och själv 
upptäcka olika saker i håligheter, 
sprickor och svackor. Kanske sitter 
en författare och berättar en historia 
när just du är på ingång.

Det finns en spänning inom svensk 

café 50 kvm

toaletter 15 kvm
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På håll visar utställningen typiska 
tillstånd ur det svenska landskapet. 
Från respektive håll anar vi fälten 
med skogen i bakgrunden, staden 
och dess tekniktro, plus en sydöstlig 
mental entré. För något av det som 
brukar framhållas mest med Sverige 
ä öppenheten både fysiskt och 
legalt.  Verkligen något för framtiden. 
Entréer som reflekterar de många 
olika landskap i Sverige och som 
i den entré som vätter mot väster, 
ger en härligt naturromantisk bild 
av det svenska landskapet. Men 
närmar man sig börjar saker att 
hända. Öppningar ger inträde till 
något annat. På vissa ställen är de 
gångvägar och på andra ställen en 
smal springa att titta igenom. Här kan 
man gå bland olika utställningar för 
företag, konstnärer, universitet eller 
ta en bit glass med hjortronfusion 
på caféet. Det sjuder av aktivitet i 
gångarna som svämmar över dem, 
upp i resten av landskapet. Video 
installationernas skärmar sprider ljud 
och ljus. Klättrande växtlighet letar 

sig upp. Olika konstnärer använder 
landskapet för att ställa ut sin konst 
och författare berättar om sin 
litteratur sittandes i en skreva bland 
kullarna i det öppnare delen.

Installationen är uppbyggd av 
jordmassor med byggnader på 
insidan och stålfackverk som ger 
support där det behövs. Kullarna i 
den östra delen är uppbyggda av 
galler av stålplåt och träbjälkar.

Växtligheten är koncentrerad till 
sprickorna och består av klätterväxter 
på insidan ab väggarna som tar sig upp 
över kanten. Vid de breda  sprickorna 
växer buskar för att förhindra att 
någon kommer för nära. Nägra ytor 
i gångarna kan användas för mer 
avancerade materialförevisningar 
som tex koldioxidätande betong 
eller energiproducerande alger. 

På natten syns ljusen, från tv-skärmar 
och annan belysning från sprickorna. 
I den västra delen som representerar 
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från detta håll så blir platsen ett äventyr 
med kullar uppbyggda av trä och 
metallgaller.

>Perspektiv 4

den plats som utställningen 
sätts upp på låter sig trängas 
på och den omgivande 
marken blir också vår.....

landskapsarkitetktur mellan det 
återhållsamma och det som rör sig 
mot mindre subtila uttryck. Den 
spänningen är positiv och behandlas 
i detta förslag. Det följsamma och 
runda möter det kraftfulla och 
pockande. Det explosiva letar sig 
långsamt ut ur sprickorna för att ta 
sig vidare ut i resten av landskapet. 
I den framtid som vi tänker oss 
är skillnader mellan landskap 
och byggnader ännu mer diffus. 
Hela ytor används, golv, väggar 
och tak är alla lika mycket delar 
av landskapet.  Formen hos den 
svenska landskapsarkitekturern 

Skala 1:100

förändras och integreras med 
den i framtiden väl använda 
moderna tekniken och vi plockar 
upp värden vi tappat bort på 
vägen. <<+>+II=>>

särskilt öppet och undre jorden

Perspektiv 1:  Tekniktrons entré

perspektiv 2



Perspektiv 4. Det sjuder av aktivitet i gångarna, i underjorden, vad är på gång

Perspektiv 3: Den naturromatiska entrén

Perspektiv 2: Det tillgängliga landskapet, allemansrätten, de trogna tjänstemännens entré


