
ritat en bostad för mig med en ny analys- och designmetod där tid har 
varit en stor faktor, under temat arkitektur/natur. detta har skett på en 
specifik plats, kärsön, med karaktär och själ som tilltalat mig.

--- VAD ÄR ARKITEKTUR/NATUR I DETTA PROJEKT? --- 

för mig är det hur människan levt med och ute i naturen, likt när 
människan levde i grottor under kalla perioder och varma ute i 
naturen. 
 ”arkitekturen” bostaden har balanserat ut naturen för att 
överleva och få en maximal naturupplevelse.  yttre faktorer påverkar 
hur och var bostaden ska vara vid speciella behov och tidpunkter/. dvs 
under kalla perioder bor man litet och nära en värmekälla och under 
varmare perioder tar man naturen i anspråk och utvecklar lättare 
strukturer likt solskydd, matplats etc. 

--- ANALYSMETOD ---

analysmetoden handlar om att verkligen vara på platsen och lära kän-
na alla dess egenskaper. det har jag gjort genom att besöka platsen i ett 
dygn. 
 --- SE FILM ---

grunden till denna tanke beskrivs bra i hur aboriginer ser på platser, 
vilket beskrivs i romanen drömspår
 --- ”aboriginerna kunde inte tänka sig att landet existerade innan 
de såg det och sjöng det -  precis som landet under drömtiden inte hade 
existerat förrän förfäderna sjöng det.” --- 
 dvs jag behövde ”sjunga” om platsen för att veta allt om den, som 
detta platsbesök var, en sång.

samtidigt som jag var på platsen förde jag en tidsbok som förklarar hur 
och vad jag kände vid specifika tidpunkter, för att lätt kunna gå tillbaka 
till känslan på platsen vid olika tidpunkter.

platsbesöket gav även grunder och information om platsen som:  
       var åt, jobbade, sov jag etc
men även egenskaper som är viktiga för platsen som var tvungna att 
vara kvar för att inte förstöra platsens själ. som viktiga riktningar, ytor 
och entréer

 ---”i vår kontext betyder identifikation att bli sams med miljön. 
den nordiska människan måste bli sams med dimma, is och kalla 
vindar”---
  skriver christian norberg-schulz i kairos om fenomenet plats, 
vilket har även varit en annan baktanke till designprocessen likt 
definitionen om arkitektur/natur och platsbesöket.



--- DESIGNPROCESSEN ---

bostaden på denna plats växer fram och utvecklas varje årstid efter 
yttre faktorer och behov över en treårig process, i en fiktiv berättelse 
som grundar sig i platsbesöket

--- ETAPP 1 ---
vår,   där en träställning byggs med en tegelbädd täckt av betong 
  i två olika nivåer. detta är sovplatsen och en yta för 
  tvagning. under kan man elda för att göra det behagligt 
  under kalla perioder.

--- ETAPP 2 ---
sommar,  likt naturmänniskorna tar jag över mer av platsen och med  
  en upphöjd betongplatå med eldplats

--- ETAPP 3 ---
höst,   träställning för dass, som går att täcka och ett litet   
  skydd för trä vid sovplats

--- ETAPP 4 ---
vinter,  väggar och tak täcks mot den mörka skogen och sidor täcks  
  undertill vid sovplats vilket behåller värmen och skapar en  
  skorsten i vägg

--- ETAPP 5 ---
vår,    träställning och skydd för eldplats, vid regniga vårdagar

--- ETAPP 6 ---
sommar,  träställning och skydd mot sol

--- ETAPP 7 ---
höst,   vägg mot skog täcks igen vid matplats och eldstad förseglas  
  och skapar en värme- och matplats vid svårare yttre 
  faktorer.

--- ETAPP 8 ---
vinter,  dass och sovplats täpps igen. skydd för trä tas bort och 
  integreras med byggnad.

--- ETAPP 9 ---
vår,   strukturen förstärks och mat- /arbetsplats glasas in med 
  skjutdörrar

--- ETAPP 10 ---
sommar,  skillnad från innan då man hela tiden skyddat sig mot 
  yttre faktorer öppnas väggar upp, vilket gör det möjligt att  
  växla från en stängd till en öppen volym.



--- ETAPP 11 ---
höst,   vattenpump för vintervatten, skydd mot snöinsläpp vid 
  skorsten och skivor vid för arbete som går att fälla upp och  
  ner läggs till

--- ETAPP 12 ---
vinter,  två hållare för möjlighet till stege och väggar stängs.    
  processen är slut

--- BOSTAD ---

resultatet efter en treårig process är tre enheter utplacerade i 
naturen med olika användningsområden. en träkonstruktion, täckta av 
plywoodväggar, mörkt stål som fasad och betonggolv.


