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I detta projektet har jag lagt störst vikt på utforskning kring
mitt material som är filtad ull. Jag har undersökt materialets
egenskaper, särskilt i förhållande till utomhusmiljö, med avsikt att
använda filt i stadsrummet som värmande och ljudabsorberande
material.
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I Sverige förädlas bara tre procent av all ull. Resten slängs.
Det är enligt min mening slöseri med naturresurser, och en av
de skälen som driver mig att vilja hitta nya möjligheter och
områden att använda filten. Ull är ett material med fantastiska
egenskaper. Materialet har märkvärdigt värmande, vårdande
och isolerande fiber. Ullfibrerns exteriör är hydrofob (stöter bort
vatten) och ullfiberns inre är hygroskopisk (håller vatten). Detta
gör att filtad ull kan hålla ca 30 procent av sin egen vikt i vatten
utan att upplevas som våt. I den processen altras värme, och
ytskiktet känns ändå torrt. Ullen stöter i det längsta bort vatten
med hjälp av epidermisfjällen, platta celler som ligger omlott
som taktegel eller kant i kant som kakelplattor runt ullfibern.
”Fjällens” egenskaper påverkar också fiberns glans, följsamhet
och filtbarhet.
Filtad ull som behandlas med lanolin är vattenavvisande,
luftgenomsläpplig, och något antibakteriell, så det motstår
uppbyggnaden av lukt. Ull låter inte smuts tränga in i fibrerna
utan håller smutsen på ytan. Ullen gillar att vädras. Då renar den
sig självt. Fibrerna är slitstarkta och kan böjas upp till 30000
gånger utan att det går sönder eller förstörs. Varje ullfiber kan
töjas ut en tredjedel för att sedan gå ihop till original längd.
Ullfibern är uppbyggt av protein som i sig själv är flamhämmande.
Vilket gör att den är svårantändlig. Om ull väl börjat brinna
underhålls inte lågan utan fibrerna förkolnar och släcker därmed
sig själva.
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En annan av filtens fördelar är dess ljudabsorberande förmåga.
När en ljudvåg passerar igenom ett material som till exempel filt,
tappar den en del av sin energi genom friktion, och man säger då
att ljudet har absorberats av materialet. I ett ljudabsorberande
material omvandlas ljudenergin till värme genom att
luftmolekylerna tvingas att röra sig. Hur mycket som absorberas
beror på materialets täthet, fiberstruktur och tjocklek. Ullen kan
filtas till optimal täthet. Eventuella luftspalter till bakomliggande
vägg eller tak har också stor betydelse. Fibrösa och mjuka
material är exempel på goda ljudabsorbenter.
Under hösten 2014 har jag gjort undersökningar med filten
utomhus. När två filtstycken hänger luftigt med mellanrum så att
bara en sida exponeras, ser jag att regnet sätter sig som droppar
på ytskiktet. Filten tar upp viss fukt i form av vattenånga, men
ser och känns torr på insidan. När frosten kom kunde jag se
att iskristaller bildades på ytan, men inte på insidan. Det tyder
också på att insidan förblir förhållandevis torr. Konklusionen så
långt är att med en luftig stabil konstruktion klarar sig filten
utomhus förhållandevis bra. Dessa försök är något jag tänker
fortsätta med för att fastsätta mer exakt hur filten ter sig i en
utomhusmiljö över längre tid.
Ullen är, som beskrivits ovan, ett fantastisk material med
många unika egenskaper som skulle vara intressant i den urbana
offentliga miljön. Dess kvaliteter som värmande, mjuka och
ljudabsorberande egenskaper skulle bli ett komplement till de
vanligare utomhus materialen som till exempel betong sten, tegel
glas eller trä.
Efter mina undersökningar laborerar jag med material som ger
stabiliserande luftiga konstruktioner. En referens till detta är det
sinnrikt konstruerade träskelett till en jurta. För de mer öppna
strukturer jag arbetar med behövs dock mer stabilitet, och jag
har hittat en perforerad plåt som skulle fungera bra. Den har
hexagonformade hål och mycket luft i förhållande till material.
Plåten sätts upp på var sida om stålstolpar med fundament i
marken. Filten bultas i sin tur fast på dessa skelett med tio
centimeters avstånd till markytan. Hela konstruktionens topp
täcks av en plåt som ”tak”.
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Som resultat av och vidare del i min undersökning kring filtens möjligheter utomhus, har
jag gjort ett gestaltningsförslag på Malteholmstorget i Hässelby Strand centrum utanför
Stockholm. Projektet är ett designförslag som tar hand om utomhusmiljön på torget
genom att skapa väggstrukturer som bildar intimare rum, som kanske också blir tystare
rum. Väggstrukturena som är avsedda att vara klädda i grön filt, anspelar på taktila och
mjuka kvaliteter som återfinns i naturen, med mossa som inspiration. Tanken är att man
genom att uppehålla sig bland strukturerna ska kunna känna ullens sinnliga kvaliteter
rent fysiskt. Filtens värmande, vårdande och mjuka egenskaper står i kontrast till de
andra materialen som dominerar på torget, som betong, sten, tegel och glas. Filten
har som beskrivits ovan, goda egenskaper som ljudabsorbent. Jag vill försöka skapa
variationer och förskjutningar i ljudbilden genom att placera väggstrukturerna med olika
förhållanden till varandra och till husen kring torget. Ljudmiljön är en viktig del i hur vi
kommunicerar och interagerar i det urbana rummet. Jag vill skapa bra förutsättning
för samtal och en medvetenhet om ljuden som finns i stadsrummet. Vår förståelse av
stadens utformning och identitet är avhängig av den akustiska miljön. Det påverkar i
sin tur hur vi uppfattar den fysiska miljön. På så sätt vill jag jobba med både visuella,
akustiska och taktila upplevelser i stadsrummet.
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Malteholmstorget ligger vid en trafik knutpunkt bestående av
tunnelbanans gröna linjes ändhållplats och bussar. Husen kring
torget skall inrymma butikslokaler på gatuplan, och bostäder
ovanpå. Platsen kommer altså att användas av alla grupper
männinskor från barn till pensjonärer. Personer kommer till
exempel att vänta, passera till och från affärer och färdmedel,
eller bara ”vara”. Strukturens väggar är sammansatta av
åttondels cirkel delar som är fyra meter långa och har ett
höjdspann från en halv meter till två meter. Väggstrukturerna
skapar rum som öppnar sig mot torget och husen. Dessa i sin
tur skapar rum i strukturen som är mer intima. Placeringen är
också vald i förhållande till solen, så det finns möjlighet att
välja sol eller skugga hela dagen.
Min förhoppning är att gestaltningen kan skapa dynamik
som ger utrymme för olika bruk. Till exempel av lekande
barn, personer i samtal eller individer som söker lugn och ro.
Människor aktiverar rummen genom sin närvaro. Förflyttningen
över torget blir mer intressant då det skapas olika vägar med
egna akustiska, visuella och taktila karaktärer. Att röra sig
igenom de mjuka gröna filtstrukturerna, ger en helt annan
upplevelse än om det vore ett stort öppet torg. Dynamiken i
detta vill jag bejaka och framhäva i designförslaget.

