
Träets DNA

plan skala 1:100

Du kommer in på mässan. Förväntansfull? eller tänker du att 
det kanske inte är så annorlunda mot förra året? När du lyfter 
blicken ser du något som slingrar sig uppåt. likt en DNA-sträng 
vrider och vänder sig konstruktionen, som ett tygstycke som 
faller mot marken eller ett band som formar sig med hjälp av ståltråd 
i kanterna. När du kommer närmre ser du att det är träspjälor som 
bildar “tyget” i bandet och är uppburet av halvcirkelformade bjälkar. 

Denna skulpturala vägg ramar in ett café där du börjar dagen med 
att köpa ditt morgonkaffe. Folk har redan slagit sig ned i de små 
nischerna, läser sin metro och väntar på kollegan som alltid är 
sen... Du ögnar igenom en broschyr om limträ medan du väntar på 
din cappucino, lutandes mot disken märker du att den faktiskt är en 
limträbalk som får tjäna ett nytt syfte. småleende sätter du dig i 
en vrå, kaffet bränner lite på tungan. När du kikar genom trärib-
borna kommer du osökt att tänka på tallskogens raka stammar som 
likt dessa bildar ett raster som flyter ihop för ögonen när bilen 
susar förbi påväg mot torpet. 
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T r ä e t s  D N A



Konstruktionen har en enkel 
uppbyggnad även om den kan 
tyckas invecklad. halvcirkelformade 
balkar med måtten 65x55 mm vänds mot 
varandra mellan dessa kexas ribborna 
in som är 30x45 mm. dessa halvcirklar 
med ribborna bildar prefabric-
erade moduler som sedan bara kan 
fästas samman på plats vid byg-
gandet. för varje modul min
skar diametern med 200 mm 
och höjden på modulen min-
skar med 250mm. detta för att få 
stegringen och de olika 
användningsområdena för väggen.
den bredaste modulen där 
cafédelen är har en diameter på 3200 
mm och den minsta har en diameter på 
400 mm. vid mötet med en ny modul 
krävs att den övre balken överlap-
par spjälan och utökas med 45mm me-
dan den lägre balken dras in 45cm.                 

sektion A:A skala 1:100

sektion B:B skala 1: 100 konstruktionsprincip
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fasad mot sittplatser skala 1:100fasad mot café skala 1:100

Med denna konstruktion vill jag 
visa på träets möjligheter. 
Jag har låtit raka enkla 
element bilda en självbärande 
skruvad form, träets DNA. den-
na vägg som ramar in café-
området bildar rum och 
nischer. det finns ingen fram eller 
baksida utan utsidan av 
väggen har bänkar i de större 
nischerna och i de minsta finns bord
för broschyrer och in-
formation. cafédiskn är även den 
svängd, en förlängning av väg-
gen och har en diameter som mots-
varar de två första elemnetens 
tillsammans. bakom disken delas 
modulen av med en vägg för att 
cafépersonalen ska kunna 
ställa undan varor och annat som 
är i vägen. denna vägg har samma 
utformning som framsidan på dis-
ken, vilket är en botten av plywood 
som är klädd med ribbor. djupet i 
väggen förstärks av att plywood-
skivan målats svart. disken är en 
limträbalk, en smalare 180 mm ut 
mot gästerna på 1200 mm höjd och 
en bredare arbetsyta 585 mm för 
cafépersonal. under disken finns 
plats för kylarna och kyldisplay-
en får även den en ram av limträ.
TV-apparaten kan hängas upp på den 
tredje högsta modulen där den inte 
är i vägen men ändå synlig för alla 
förbipasserande och cafébesökare. 

träribborna och balkarna är av 
oljad gran. jag vill visa på 
att enkla material kan skapa 
vackra uttryck utan 
större behandling eller 
komplexitet. jag har valt att utforma 
modulerna som ett slags raster för att 
undvika känslan av fram och baksida. 
man närmar sig cafét från olika håll 
och det finns en kvalitet att den blir 
halvtrensparent. rastret bildar 
även ett spännande skuggspel när 
man belyser det från olika håll. 

Träet är faschinerande i sin mångsidighet och formbarhet. Träet kan ha så oerhört många olika uttryckssätt 
och här har jag försökt återspegla detta mångfasetterade material. Träet har använts av oss här i norden 
genom hela historien men trots det finner man hela tiden nya sätt att använda och skapa med detta material 
vilket är en av många kvaliteter som trä bär  på. Det är en outtömlig källa om man sköter skogen på rätt 
sätt och det ingår i jordens kretslopp. cirkeln, oändligheten, träets DNA.       
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