
SKOGEN  :  DET RURALA TORGET

SKOGEN - ÖPPEN FÖR ALLA 

Skogen utgör en stor del av Sveriges allmänna 
platser och kan fungera som en viktig del i 
integrationsarbetet. Idag har en växande del av 
Sveriges befolkning ingen eller en begränsad 
relation till skogen, detta gäller i synnerhet 
nysvenskar. För många är en skogspromenad en 
källa till välbefinnande, men är man inte bekant 
med den svenska skogen kan den ha motsatt 
verkan, te sig skrämmande eller ointressant. 
Så är fallet i Dals Rostock, ett litet samhälle i 
Dalsland. Här är ett asylboende förlagt precis 
intill ett naturreservat, men många av de 
boende känner tvekan inför den omgivande 
skogen. Skulle arkitektur kunna förkorta tiden 
det tar att för de asylsökande att lära känna och 
känna sig trygga i sin omgivning och samtidigt 
visa på den kulturella och sociala betydelsen 
som skogen har i Dalsland och i Sverige? 

I det här förslaget agerar skogen som det 
offentliga rum det är; en plats tillåtande för 
större evenemang, spontan interaktion likväl 
som privata samtal. Med hjälp av arkitektoniska 
tillägg i skogen som tydligt signalerar att det här 
är platser att tillbringa tid på, kan arkitekturen 
verka både för att väcka intresse och ge en 
ökad trygghet. Besökare tillåts under trygga 

förhållanden att skapa sig erfarenheter och 
bekanta sig med skogen vilket gör steget till 
att sedan röra sig ut i ‘orörd’ natur betydligt 
mindre. 

DALS ROSTOCK, DALSLAND

I Dalsland, likt många andra delar av Sverige, 
pågår en avfolkning. De nyanlända som 
kommer till Dalsland skulle kunna medverka till 
att avfolkningstrenden bryts vilket skulle vara 
fördelaktig för landskapet. Genom att underlätta 
för de nyanlända att skapa sociala band och få 
en koppling till platsen, ökar chansen för att fler 
asylsökande, då de fått uppehållstillstånd, väljer 
att stanna i småsamhällena istället för att flytta 
till storstäderna. Kan detta göras med hjälp av 
skogen?

I Dals Rostock ryms asylboendet i ett tidigare 
sanatorium, vackert omgivet av skog, men 
därmed också avskärmat från resten av 
samhället. I dag väljer många av de asylsökande 
att gå längs landsvägen för att ta sig till 
busstationerna, livsmedelsbutiken, sportklubben 
etc. Genom att utveckla skogsområdet mellan 
de två områdena skulle ‘barriären’ istället kunna 
bli en länk och en mötesplats för hela samhället, 
något Dals Rostock saknar i dagsläget.

En växande del av Sveriges befolkning har invandrarbakgrund och många har ingen eller 
begränsad relation till den svenska naturen. Utan denna relation riskerar en stor grupp 

människor att hamna utanför arbetet för att nå en hållbar utveckling. Samtidigt är naturen, 
sett som ett offentligt rum som inte utnyttjas av alla invånare, en integrationsfråga. Om 

naturen är ett rum, tillgänglig endast för den som är uppväxt med att vara där, kan naturen 
bli en segregerande, snarare än en integrerande faktor.

- Yusra Moshtat,
Med andra Ögon, s. 17.

FÖRSLAGET

Runt omkring Dals Rostock finns många 
naturupplevelser i form av Mörtjärn 
naturreservat och längre bort Kroppefjäll 
naturreservat. Men är man ovan vid 
skogen är det lätt att gå vilse och bli osäker. 
Förslaget handlar därför om att skapa ett 
mellansteg, en plats som både ger trygghet och 
naturupplevelser. Genom tillägg av tydliga stigar 
och sittplatser kan folk hitta platser som passar 
deras behov; en snabb genväg till mataffären, 
en plats för socialt umgänge eller en plats för 
egentid. Oavsett tillåts besökarna att lära sig om 
skogen på egen hand och bli bekant med dess 
ljud, lukter etc. 

Förslaget handlar inte om ett förutbestämt 
‘korrekt’ sätt att använda sig av naturen utan 
om att underlätta för fler - inte bara asylsökande 
- att hitta ut i naturen på deras villkor, på egen 

hand eller i grupp. Arkitekturen blir verktyg för 
att överbrygga ett initialt motstånd, underlätta 
en personlig koppling till svenska skogen och 
för att känna sig välkommen i den. Projektet 
kan tolkas som ett första steg till en diskussion 
om vad integration kan innebära i form av 
arkitektur samt vem som faktiskt har tillgång till 
Sveriges offentliga rum. Rum som anses vara 
öppna för alla kanske i själva verket inte är det.

För att få folk att känna sig trygga i en ny 
omgivning är det viktigt att lätt kunna orientera 
sig. De nya stigarna i området ges olika utryck 
med hjälp av bredd och material för att kunna 
urskiljas från varandra. Genom att lyftas något 
är stigarna lätta att gå på och se året runt. 

En huvudstig skär genom skogen och kopplar 
samman asylboendet och samhället. Detta ger 
de asylsökande en snabb och trygg väg till och 
från Dals Rostock men leder även till en möjlig 

ny badplats och Mörttjärn naturreservat. Från 
stigen startar även Karolinerleden, den populära 
leden till Kroppefjäll naturreservat.

Då Dals Rostock saknar en bra gemensam 
mötesplats förläggs en sådan i skogen, med 
möjligheter för större samlingar och publika 
evenemang. För en förstärkt trygghetskänsla 
omsluts ett överblickbart område i skogen av en 
sekundär stig. 

Trots områdets begränsade storlek finns många 
typer av skog. Den sekundära stigen anpassas 
därför efter platsens varierande genomsiktlighet 
och efter särskilt intressanta skogsupplevelser. 
Längs den kan mer intima sittplatser förläggas 
vilket uppmuntrar utforskning samt ger mer 
avskildhet. Genom att låta stigarna korsas 
skapas fler tillfällen att vika av och testa den 
andra stigen.

MATERIAL OCH UPPBYGGNAD

Materialmässigt skulle det här projektet kunna 
uppföras relativt billigt. Huvudstigen görs i 
lokalt producerat trä och den sekundära stigen i 
stål och sträckmetall. För de sociala evenemang 
som kräver väderskydd används glasfiber som 
väggmaterial. När de används vinter- och 
nattetid lyser de upp i skogen och visar tydligt 
för förbipasserande att en aktivitet pågår och 
öppnar upp för fler att delta. Genom att ta 
hjälp av lokalbefolkningen samt de asylsökande 
skulle det också kunna vara ett byggprojekt som 
engagerar hela samhället. 

Alla de saker som är typiska för 
den svenska naturen med kallt badvatten, den tysta skogen, ljusa sommarnätter och mörka morgnar på vintern var till en 

början självklart annorlunda. Och det tog mig några år innan jag uppskattade saker som att sitta med ansiktet mot vårsolen 
eller gå ut för att promenera ensam i skogen. I Grekland hade jag aldrig gjort något sådant. Vad tusan skulle man 

i skogen att göra?
- The author Theodor Kallifatides, 

se Moshtat 2 008, s. 5.
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Under den sekundära stigen finns också 
platser för de som söker avskildhet, men 
ändå vill vara i trygg närhet till det byggda. 
Gungor placeras i ett område med stora 
granar (E) och två rumsligheter skapas 
under stigen där skogen övergår i ett öppet 
björkområde med utsikt över huvudstigen 
(F). 

Illustrationerna nedan visar på skogens 
olika karaktär och hur en kort vandring kan 
bjuda på varierat landskap och upplevelser. 

AVSKILDA RUM

Området har en sluttande terräng vilket 
nyttjas i den sekundära stigen för att skapa 
nya skogsupplevelser och få besökare mer 
medvetna om sin omgivning. Genom att låta 
stigen sjunka ner i marken i nordost leds en 
besökare till en liten sänkt ficka (A). Där 
finns möjlighet att slå sig ner och komma 
nära markytan med dess syn- och luktintryck. 
Därifrån sluttar inte stigen i samma takt som 
topografin vilket gör att en besökare hamnar 9 
meter över mark. Här tillåts man komma nära 
trätopparna och ges återigen möjligheten att 
upptäcka skogen från ett nytt perspektiv (B). 

NYA UPPLEVELSER

Två grillplatser, en öppen och en Två grillplatser, en öppen och en 
väderskyddad, placeras längs huvudstigen väderskyddad, placeras längs huvudstigen väderskyddad, placeras längs huvudstigen 
och rymmer större grupper och evenemang och rymmer större grupper och evenemang och rymmer större grupper och evenemang 
(D). Tack vare såväl scenens som 
grillplatsernas läge intill huvudstigen, bjuds grillplatsernas läge intill huvudstigen, bjuds grillplatsernas läge intill huvudstigen, bjuds 
förbipasserande in att ta del av det som förbipasserande in att ta del av det som 
händer vilket underlättar för interaktion. händer vilket underlättar för interaktion. händer vilket underlättar för interaktion. 
När de två strukturerna används nattetid När de två strukturerna används nattetid När de två strukturerna används nattetid 
lyser de upp likt lyktor i skogen, och visar lyser de upp likt lyktor i skogen, och visar lyser de upp likt lyktor i skogen, och visar 
tydligt att en aktivitet pågår. tydligt att en aktivitet pågår. 

ETT SKOGSTORG

Längs med huvudstigen öppnas skogen Längs med huvudstigen öppnas skogen 
upp något till en glänta för större samlingar upp något till en glänta för större samlingar 
och evenemang: ett torg i skogen. och evenemang: ett torg i skogen. 
Här finns takskyddade gradänger för Här finns takskyddade gradänger för 
utomhusevenemang såsom bio, teater och utomhusevenemang såsom bio, teater och 
undervisning (C). En glasfiberklädd del . En glasfiberklädd del 
fungerar som eventförråd, väderskyddad fungerar som eventförråd, väderskyddad 
övernattning och har bokhyllor för byten övernattning och har bokhyllor för byten 
och lån, då Dals Rostock saknar eget och lån, då Dals Rostock saknar eget 
bibliotek. 
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