
Stigen som snirklar sig fram mellan de 
kraftiga trädstammarna leder besökaren 
genom dungen. Den uppmärksamma 
lyfter blicken och finner en struktur som 
sträcker sig ut över leden. 

Underifrån ger den ett slutet intryck 
men med närmare anblick skönjas en 
inbjudande insida. 

Med nyfikenhet kan entrén lokaliseras 
vid en av stammarna högre upp i slänten. 
Efter att ha klättrat upp i en av de mindre 
sfärerna öppnar strukturen upp sig mot 
omgivningen med horisontella utblickar. 

Strukturen öppnar upp sig i sju olika 
rum i olika höjder, alla centrerade kring 
var sitt träd. De skiljer sig åt med olika 
stora öppningar mot stammen samt 
sittmöjligheter som växer ut från de 
horisontella planen. 

Tillägget i Änggårdsbergen kan ses både 
som en konstnärlig utsmyckning av 
skogen samt en rumslig arkitektonisk 
konstruktion. Bland nätet av stigar i det 
variationsrika naturreservatet bildar den 
en tydlig mötesplats och en målpunkt 
som lockar till ytterligare utforskande och 
närvaro.

För att visuellt knyta designen till platsen 
har Kryptomeriatallens kotte analyserats 
och lett utformningen. 

Förslaget består av horisontella plan 
vars profil är indelad i åtta noder som 
återkopplar till kottens växtprincip. Den 
detaljerade texturen kan utan större 
ansträngning skapas med moderna 
tekniker, likt en uppdaterad snickarglädje.

Den hängande konstruktionens vajrar 
låser planen på plats och motverkar 
rotation, samtidigt som den anspelar på 
kottens spiralformade växtmönster.  

- Bland Barr & Bark -

Projektet är beläget i Änggårdsbergets 
arboretum, ett 15 hektar stort skogsområde 
nära Göteborgs stadskärna.

Här växer en dunge av den ståtliga 
Kryptomeriatallen som bevarar sin gröna 
färg året om. Genom dess grenverk silas 
solstrålarna in i den omslutna rumsligheten. 
Närheten till Botaniska trädgårdens entré 
och de befintliga stigarna gör platsen 
lättillgänglig för stadens invånare.

Bland Barr & Bark kan ses som en 
nytolkning av det klassiska naturumet, 
en utveckling av ett historiskt arboretum, 
med målet att uppleva skogen snarare än 
att endast betrakta den.

Detaljer:
1. Skivor och förstärkning i vajerhål
2. Korsande vajrar och textur
3. Infästning i träd med skyddande 
    material
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