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I den svenska regeringsformen finns 
en av de Sveriges mest fundamenta-
la rättigheter, att ”alla ska ha tillgång 
till naturen”. Allemansrätten förekom-
mer inom svensk lagstiftning som en 
självklar beståndsdel, men i många 
länder är detta långt ifrån en självklar-
het. 

Vissa länder kännetecknas av strik-
ta fastighetsgränser men ytterst be-
gränsad åtkomst, där en inkräktande 
individ hotas med laddad bössa. I 
Sverige sätter Allemansrätten en prä-
gel på samhället vilket främjar närhet 
till naturen och sociala samvaron 
utomhus. 

Vandring har under de senaste åren växt 
till en populärkultur där åldrar beblandas 
och erfarenhet är växlande. Vandring-
sleder slingrar sig genom landet i blan-
dad beskaffenhet men allltid med en sär-
präglande charm.

Genom Lapporten öppnar sig en värld 
där tankar kan flyga, samtalsämnen 
obegränsade och tystnaden påtaglig.

Känslan som infinner sig bland fjälltop-
par och dalar är inte begränsad till  
Lappland, utan omfattar även allt ifrån 
de vackra kullarna i Österlen och de 
klippiga öarna i Bohuslän. 

Utsikt och umgänge.

1500

Övernattning, skydd.

Rekreation, 
vatten och eld.

Paus, vatten.

Vatten

Värme
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Det bakomliggande konceptet med Alle-
mansjätten är att skapa en hybrid mellan 
utvilning och umgänge, mitt i naturen. Jag 
vill framhäva kvalitéer i skogen som repre-
senterar tystnad och lugn och som sam-
tidigt skapar ett gemenskaphetsutrymme 
som gör allmänheten nyfikna på alleman-
srätten.

Allemansjätten är utformad i syfte att 
bidra med en förlängd arm under van-
dringen - en rastplats med möjlighet att 
vila upp sig och för rekreation. 

Det nedre och övre delarna av huset är 
till för det offentliga med möjlighet till ex-
empelvis bastubad och matlagning. De 
tunga vandringryggsäckarna kan med 
hjälp av en kran smidigt lyftas upp i bygg-
naden för förvaring över natten. 

Vatten är ett genomströmmande ele-
ment i byggnaden. Regnvatten samlas in 
på överste plan och färdas sedan genom 
hela byggnaden till bastun. Bastun fyller 
en värmande funktion som gör det mell-
ersta planer passande för övernattning. 
Här finns utrymme för förvaring och säng-
platser. I brist av plats uppmanas vandra-
re att tälta i närliggande natur för att ta 
del av bekvämligheter såsom bastu och 
rengöring.


