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FÖRÄNDRING GENOM MÄNSKLIG PÅVERKAN...

BLIR MINNET AV KALHYGGET SOM VAR.



I vissa skogar där man gick som barn är träden nu borta. De har förän-
drats i takt med att behovet av material har ökat. Träden som har hug-
gits ner har förädlats, och materialet som har flytt från platsen finns nu 
i produkter i samhället. En sådan skog utgör området runt Klunkhyttan 
väster om Örebro. 
I skogen finns ett mindre kalhygge, en platslös plats som man vanligt-
vis tanklöst passerar. Kalhygget som förut bestod av höga träd är nu 
en samling stubbar i ett torrt sluttande landskap. Trädkronorna som 
förut skyddade marken från solens starka strålar finns inte längre och 
vegetationen har således förändrats över tid.

Genom att betona förändringen på platsen kan man få betraktaren att 
ändra sin inställning till den. 
Tre paviljonger placeras i sluttningen för att visa på platsens olika 
tillstånd; mellan kalhygge och skog, samt materialets förändring från 
råmaterial till förädlat. Genom att lyfta fram platsens stubbar som 
objekt och återföra det flyende materialet till platsen i förädlad form blir 
paviljongerna en samlingspunkt för betonad förändring och kalhyggets 
platslöshet suddas ut. 

En simpel träkonstruktion bildar en rumslig ram för platsens stubbar 
som lyfts fram som podium för ett antal trästolar. Stolarna utgör det 
återvändande, förädlade materialet och ställer platsen i ett större per-
spektiv, där samhället tillåts kliva in på kalhygget för att visa sin roll i 
platsens förändring. 

Med tiden kommer träden tillbaka till platsen. Nya träd tillåts perforera 
paviljongernas simpla ramstruktur och breda ut sina kronor ovan den. 
Stubbarna och stolarna blir kvar på platsen som minnen av det kalhyg-
ge som var. I omgivningen växer nytt material upp som kan bilda nästa 
iteration av förädlade produkter. Paviljongerna finns där som en påmin-
nelse om ständig förändring.

Större öppningar byggs in i 
strukturen för att möjliggöra 
fördjupad insyn samt för att låta 
nya potentiella träd växa igenom 
paviljongen. 

Tiden låter nya träd växa igenom 
strukturen. 

Platsens befintliga stubbar 
bevaras och lyfts fram i 
paviljongen som podium.

Ett enkelt ramverk av reglar 
läggs över marken. Större luckor 
bildas vid befintliga stubbar eller 
nya träd. 

En rumslig regelstruktur ramar in 
paviljongens innehåll och skapar 
riktning på platsen.

Trästolar representerar det fly-
ende materialet som återförs till 
platsen. Stolarna ställer projektet
i ett större sammanhang och 
påminner om relationen mellan 
samhälle och skog.

Paviliongen kan även placeras i ojämn topografi och be-
handlar terräng genom att förändra den horisontella regel-
strukturen efter marknivån. 
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