
ATT SITTA MED SKOGEN

FREE DAWIT

Almedalsveckan, 2013. Ett tillfälligt bygge i betong 
blir viralt och påverkar alla som är där. Stefan 
Löfven besöker projektet. Intervjuas. Det märks 
att han är berörd.

Bakom kampanjen står den ideella föreningen 
Free Dawit som kämpar för att Dawit Isaak ska 
släppas fri från sitt fängelsestraff i Eritrea (när 
projektet lämnas in har Dawit Isaak suttit fängslad 
i 5818 dagar, det vill säga nästan 16 år).  Även 
projektställaren är där och besöker paviljongen, 
och minns starkt än i dag hur en enkel paviljong 
kan skapa känslan av att vara någon annanstans 
än den fysiska platsen man befi nner sig på. 

Idén bakom kampanjen är enkel: En liten byggnad 
som på utsidan inte ser så mycket ut för världen, 
men väl inne i den fl yttas man till en nästan exakt 
replika av den cell som Dawit Isaak suttit fängslad i 
alla dessa år. En sinnlig upplevelse som berör varje 
sekund av den halvtimme man får möjligheten att 
sitta med Dawit. 

SVERIGES NATIONALPARKER

Sverige har i dag 29 nationalparker utspridda över 
hela landet. Av dessa har 23 stycken (se karta på 
sida 2) skogar enligt programkraven (med skog 
menas ett område större än 5000 kvadratmeter 
som innefattar träd högre än fem meter vars kronor 
täcker minst tio procent av arealen).

Detta är en resurs i vårt land som utnyttjas till stor 
del av enbart en exklusiv grupp med individer 
som har ekonomsiska medel för att ta sig dit och 
som kan lägga ansenliga summor pengar på 
vandringskängor och bra tält etc. 

En stark orsak till denna orättvisa är platsernas 
otillgänglighet. Oftast ligger de långt borta från 
bra kommunikationer och det hör snarast till det 
normala att du behöver en egen bil för att ta dig dit.  
I detta fi nns ett demokratiproblem då många av 
de som skulle vilja besöka dem inte har möjlighet 
till det. En indirekt konsekvens blir att få känner 
till hur vackra dessa platser kan vara och klyftan 
mellan de som kan tillgängliggöra sig platserna 
och de som inte kan det ökar.

ATT SITTA MED SKOGEN

Förslaget tar sitt avstamp i Free Dawit-kampanjen 
och den rumsliga otillgänligheten hos Sveriges 
nationalparker. Därför blir valet av skog alla 
nationalparker i Sverige som har en skog enligt 
programkraven. Förslaget vill uppnå en minskad 
mental otillgänglighet för dessa platser  och ge en 
ny publik möjligheten att upptäcka dem.

I alla nationalparker som uppfyller kraven sätts 
kameror och mikrofoner upp på en strategiskt 
vald plats så att intrånget inte skadar skogen eller 
djurlivet. Dessa kommer sedan att livestreama 
under året till paviljongen Att Sitta Med Skogen, 
en mobil paviljong som kan placeras över hela 
Sverige i exempelvis köpcentrum och på torg.

I paviljongen kan du gå in och sätta dig själv eller 
med några andra, och sitta med skogen under en 
stund. Du väljer en skog du vill se livestreamen från 
och får då upp den på en stor skärm i paviljongen. 
Här fi nns även högtalare som spelar ut ljuden från 
skogen. Detta för att på ett lugnt sätt få sitta med 
skogen och undkomma vardagens stress ett tag. 
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Paviljongen i staden

Paviljongen visas här i Nordstan, Göteborg. Platser som köpcentrum, tågstationer, 
och torg är utmärkta ställen där paviljongen kan stå. Målet är att uppnå en stark 
kontrast mellan paviljongens insida och utsidan. Kontrasten mellan det hektiska 
köpcentrat Nordstan och paviljongens meditativa inre förhöjer känslan av att 

förfl yttas till en annan plats. 

Sverigekarta över nationalparker med skogar

Av Sveriges 29 nationalparker har 23 stycken skogar enligt programkravet. De 
ligger oftast långt från centralorter och det krävs oftast bil för att ta sig dit. Samtidigt 
är det vackra platser med orörd natur som är värd att alla får uppleva på något 

sätt åtminstone en gång i sina liv.

Stenshuvud
Söderåsen

Norra Kvill

Tiveden
Tresticklan

Tyresta

Färnebofjärden

Fulufjället

Sonfjället

Björnlandet

Muddus / Muttos

Abisko

Dalby Söderskog

Store Mosse

Gotska Sandön

Garphyttan

Ängsö

Hamra

Töfsingdalen

Skuleskogen

Pieljekaise

Stora Sjöfallet

Vadvetjåkka
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Paviljongbyggnaden
Paviljongbyggnaden är uppbyggd av 15 moduler i olika träslag som är inklädda 
i en zinkplåt för att byggnaden även ska kunna stå ute i olika väder. Paviljongen 
är demonterbar till de unika modulerna för att möjliggöra att den ska vara lätt 
att frakta för att kunna placeras på olika platser i Sverige. Anledningen till de 
olika träslagen är att uppnå en känsla av att de är som årsringar i en trädstam. 
Modulerna bygger även på olika sektioner så varje modulelement är unikt i relation 
till de andra elementen. Detta för att uppnå en organisk känsla fylld med variation, 
lite som att vara i en skog. Eftersom paviljongen även ska vara tillgänglig för alla 
har den en golvyta så att den tilgodogör en utomhusrullstol med cirkeln 1500 mm, 
och byggnaden har dessutom en lutning vid entrén som klarar 1:20-lutningen för 
rullstolar. Sittytan är 450 mm hög och 400 mm djup för komfortabla sittmöjligheter.   

Modulelement (Höjd: 2600 mm / Längd: 2300 mm / Djup: 200 mm).

Zinkplåtarna sitter på modulerna och skarvas samman vid montage.

Håltagning i modulelementen så att en rundstav i trä kan införas som håller 
samman modulerna vid montage för att motverka att de faller ned.

Illustration över överföring från kameran i 
nationalparken till TV:n i paviljongen.


