
....och ger plats för nytt liv och släkter i ett landskap format av inlandsisen - en plats och arkitektur för kontemplation.



Orion

Andromeda

Cassiopeja

Korpen Rafn

Karlavagnen

De två raderna av tjärade furustammar, som bär balkar av hopfogat fyrkanttimmer går omlott genom hela huset,
ett genomgångshus med skogsassociation - en installation i landskapet. 



Du ser ut genom panoramafönstret över den slingrande Faxälven, släktträdet på nipkanten och den brinnande eldkorgen 
i snön -de fyra elementen finns där ute och även inne i huset. Filmduken  går ned - nu startar ett ljus- och bildspel. 
. 





Varje funktion har ett eget hus som kan växa var för sig. En grupp av hus med mellanrum som har utekänsla 
i sina gränder och mötesplatser. Skalan från Hembygdsgården känns igen, material och färg likaså. 



Kafégården är husets hjärta. Här strålar alla byggnader samman vid en  öppen eldstad framför panoramafönstret 
mot Faxälven. Du kommer in längs rinnande vatten -  en parafras på Faxälven. Älven rinner i snövitt stengolv, 
som "fortsätter" ut i den riktiga snön. Herta Hilfons skulptur i fonden sett från Ramsele-entrén.Orion glimmar i 
taket - vi är en del av universum. 



Här stannar Du till, beundrar utsikten över Faxälven som vintertid flyter svart i snölandskapet, ramsvart.....Rafnasil.
Från skulpturen leder skiffergången in i galleriet fram till Måndanserskan. 



Bengt Erik Näslund och Leif Magnusson visade tomten längs promenaden på nipkanten. Det gav senare idén 
om ett genomgångshus. Här ses promenaden i galleriet från Solporten till Måndanserskan där  du går i blomdoft
och hör fågelsång. Du följer trädstammarna ute och inne och ser ljuspelet genom skogens grenar och 
grenverksliknade glaskarmar. Vatten porlar och korpens stjärnbild glimmar i taket och ovan horisonten i söder. 
Du är ett med naturen och universum i en arkitektur som håller i längden.



Tjärad liggande panel på förvandring, ladugrå stående lockpanel, imateriell skrynklig plåt och glas mellan 
huskropparna.
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