
Fridens stam

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do 

Här bor fridens stam 
Med magisk geometri  
I vild sofistikering 
Och fylld kontemplation 
 
Skogen gror ett hem  
Åt dem som vill meditera  
Till den otämjda natten  
Och kunskapens andakt

När jag tänker på skogen så förknippas den 
med starka käslor. När jag var liten så var det 
den en magisk portal till en annan värld. I 
skuggan mellan trädstammarna gömde det 
sig troll och jättar som bara få kunde se, 
skogen var verkligen en tillflykt från det 
tråkiga urbana. 
forfarnde idag så lever det inre branet och där 
med även dess minnen . Fortfarande är 
skogen en plats för mig att finna ro, 
konteplera och söka tillflykt från staden. 
Denna skogs känslan bar jag med mig sedan 
barndom och som en studerande arkitekt har 
jag även möjligheten att dela med mig mig 
den.



Formen är huvudsakligen inspirerad av skogens karakrär. Skogstaket skapar ett oregelbundet 
möster där soljuset sipprar  igenom trädkronorna som skapar rum på skogsmarken . Valet av 
textil som material är därför inspirerat av lövet. Löv har en förmågan att te sig som ett skydd 
mot vind och vatten samtidigt som den behåller en del av sin tranparanta egenskap. Med 
materialet återskapas därmed skogskänslan av suddadde gränser, mellan inne och ute. 
Materialets flexibilitet möjligjorde skapandet av en  friare oragnisk form. Formen kan därför 
kortsagt beskrivas som flera löv som samlats i en omslutande form 
Skyddets utseende förändras under dagens gång beroende på samspelet mellan ljus  och 
skugga. En visuell dialog skapas mellan skyddet och dess omgivningen, mellan natur 
och arkitektur.
 
Under källen vaknar skogarna till liv, skydden är inget undantag! 
varje skydd är försett med lampor som är ämnade att tändas 
under kvällens gång. Det varama ljuset atrraherar vandrande 
skogsbesökare och kampare . Gläntor av ljus som sprider sig 
genom skogen.



Lorem ipsum 
dolor sit 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad 

skyddet består av ett bärrande skellet i rostfrittstål som förankrat sig på en åtta 
kantig basplata (i valfri trä). Den bärande strukturen förkläds sedan med PVC-
impregnerrat Poyester- textil. Textilen fungerar som det huvudsakliga skyddet 
mot vind och vatten, textilen är ämnat att ge ett liknande utryck som frostat 
glas. Slutningen moteras prefabriserade-laserskurna alemnium skivor. Skivorna 
som i förhand anpassast efter strukturens oragniska form ska fungera som den 
yttre fasaden.



Jag valde Rya skog  
Rya skog är känd för sina 
ekjättar och nästan  sagolika 
utseende, den är unik i sin 
historia då end del av träden är 
flera hundra pr gamla.  
Jag valde den även på grund 
av dess tillgänglighet för 
allmänheten franför allt för 
göteborg borna.

Jag vill förstärka skogskulturen, skapa nya 
sociala möjligheter och kanske till och med få 
hem trollen i sina skogar igen. Varför? för att jag 
tror att med nyfikenhet och och ett öppet sinne 
blir man en bättre människa.


