
Skogen i Vedema består av rum som ständigt skiftar i stämning och karaktär. Rummen 
förändras i cykler av olika dimensioner: minuter, dygn, månader eller år, och överallt finns 
spår av det som tidigare skett: parallella historier som sträcker sig över både korta och långa 
tidsspann. Geologiska spår i form av rasbranter, blockfält och runstensåsar står sida vid sida 
med stengärsgårdar, odlingsrösen och ruiner från torp. Under de stunder vi vistas i skogen 
och finner fotfäste i dess flerbottnande historia och mångdimensionella temporalitet får vi 
perspektiv på vår egen tillvaro. Vår platsaspekt är skogens temporalitet.
    I skogen tillåts temporaliteten att med full effekt påverka och förändra. I dagens städer 
finns snarare en tendens att eftersträva en slags icke-temporalitet. Dygnet runt-öppna 
affärer, belysning och uppvärmda gator och torg är saker som bidrar till stadens trygghet 
och komfort, men som på samma gång suddar ut och förminskar de tidsliga aspekternas 
påverkan. Det finns en annan slags temporalitet i staden, där byggnader byggs upp och rivs 

ner, och saker förändras efter människans rytm. I staden är temporaliteten domesticerad, 
men i skogen är den vild och likgiltigt förändrande utan barmhärtighet, varken positiv eller 
negativ, alternerande mellan skapande och förstörelse.
    Med Symbiont vill vi framhäva och synliggöra skogens temporalitet och dem den dess 
cykliska och flexibla karaktär. Strukturen är uppbyggd av så kallade aggregater: triangulära 
byggnadselement av plywood i två olika storlekar försedda med hål i vilka pinnar från 
platsen förs in. Aggregatens geometri tillåter dem att “trassla” i varandra och tillsammans 
skapa stabilitet. Det är en typ av struktur utan bindemedel som återfinns på olika håll i 
naturen, inte minst i skogen i Vedema.
   Hos Symbiont förenas skogens cykler med människans inverkan, där förfall står sida vid 
sida med återuppbyggnad. Symbiont får liv genom det minimala tillägget, som bjuder in 
naturen att ta plats i strukturen och gör natur och människa till oskiljaktiga.
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SYMBIONT

Vedema ligger 15 km nordväst 
om Hässleholm och är en av 
Skånes större frilufsområden. 
Här blandas dunkel granskog 
med tallskog, torra bokbackar 
och fuktdrypande lövskog. 
Området är kraftigt kuperat 
och fyllt med geologiska 
lämningar så som rasbranter, 
rullstensåsar och blockfällt. I 
dalgången  löper rökeån fram.
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Precis som de gamla stengärsgårdarna, 
odlingsrösena och rullstensåsarna som 
finns i strövområdet använder sig inte 
Symbiont av något bindemedel för att 
hålla ihop. Istället är det aggregaternas 
geometri som gör att strukturen blir stabil. 
Byggnadselementen hakar fast i varandra, 
men kan plockas ut och placeras någon 
annanstans, men inte utan att helheten 
förändras och instabilitet kan uppstå för 
en stund. Strukturen kan fungera som en 
rastplats, men bjuder också in besökaren 
att förändra och interagera.  Det blir en plats 
där skogens temporalitet aktualiseras och 
därigenom ger oss utrymme för reflektion.
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