
STJÄRNORNA
- ett nära klot i mörkret

RÖSJÖKILEN, sollentuna

närhet och mörker

peri-urban skog

Utanför Stockholm finns det flera så kallade “gröna kilar”. En av dessa är 
Rösjökilen, den erbjuder tillgång till ett stort skogs och åkermarksområde. 
Kring Rösjön, Sollentuna och fortsatt norrut finns flera olika typer av kul-
turlandskapslämningar från olika tider. Det speciella är att det är ett stort, 
sammanhängande naturområde i direkt anslutning till det peri-urbana 
Stockholm.

De platsaspekter som förslaget arbetar med är närheten till det bebygg-
da, främst att platsen (vit markör) ligger inom en kortare utflykt från ett 
relativt högt antal skolor (röd markör). Förslaget vill använda sig av något 
som är självklart i ett skogsområde - att det blir mörkt när solen gått ner. 
Detta är faktiskt något som många av de som växer upp i en stad nästan 
aldrig utsätts för men som ändå är en fullkomligt naturlig del av att finnas 
till. Förslaget utnyttjar närheten till bostadsförorten och bygger på faktu-
met att det blir mörkt i skogen för att de som bor nära ska ha en plats att 
samlas på för att tydligare kunna se samt lära sig om stjärnorna molnfria 
kvällar.

“Stjärnorna över Rösjökilen” är ett förslag för en installation i Rösjökilen, 
en skog som angränsar till en av Stockholms norra förorter. Kring Stock-
holm finns det stora skogar som många av de som bor i Stockholm inte 
vistas i ofta men vilka kan ge erfarenheter och kunskaper som kan visa sig 
ovärderliga. Många har nog fördomar om Stockholmare som att de inte 
kan känna igen olika växter och naturfenomen som på andra platser anses 
självklar kunskap. Det behöver inte vara så, i våra större städer har vi lyxen 
av stadsnära skog som kan erbjuda dessa erfarenheter.

VISUALISERING
En hängande installation av semitransparent kanalplast med 
solcellsdriven belysning blir ett ljusspridande klot i den an-
nars mörka skogen. Installerat på detta klot är en avbild av 
den stjärnhimmel du kan se härifrån, som annars döljs av 
gatuljusen bland husen.
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Plan
Planen är enkel, mellan tre träd är ett klot uppspänt. Det finns ingen speciell stig 
som leder direkt hit men denna plats är nära och synlig från de etablerade stigar-
na utmed kanten av Rösjön. 

I mörkret kommer detta klot avge ljus och vara väl synligt och även på dagen så 
kommer man kunna råka på det genom att gå uppmärksamt på stigarna. Installe-
rat i närheten av klotet föreslås en eldplats för att besökare under kyliga kvällar 
ska kunna värma sig medans de kan se stjärnhimmeln tydligare än vad de kan 
bland ljus och hus.

Skogen och mörkret idag 
Förslaget har väldigt liten permanent inverkan på platsen, det går att plocka ner 
det eller flytta på det utan att lämna några spår i marken eller på träden efter 
konstruktionen. Idag är skogen på kvällstid ansedd som lite av en otrygg plats 
men flera belysta installationer i närhet till elljus-spåret och andra motionsplats-
er kan ha en trygghetsskapande verkan.

Principen
Konstruktionen är en metallram klädd i vit 
kanalplast. Detta klot är på sin ovansida 
försedd med en solcellspanel vilken ska ge 
el till LED-belysning installerad som klotets 
kärna.

Anordningen som används för att hålla klotet 
svävande är baserad på spännband fästa kring 
trädstammar enligt en teknik som används 
inom lastbils och skogsyrken, baserat på ett 
av ARKNAT projekten som färdigställts tidig-
are i år*.
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elevation
Klotet som spänns mellan de tre 
träden är tänkt att ha en diameter på 
2,2 m. Runt detta ska det gå ett illus-
trerat band med information om vad 
man från denna plats ser ovanför sig 
när det är mörkt och stjärnklart. 

Förhoppningen är att klara höst och 
vinterkvällar/eftermiddagar så kan 
skolklasser, fritidsverksamheter, barn-
familjer och intresserade komma hit 
för att på ett lärorikt sätt uppleva 
stjärnorna.
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*Projektet som refereras till kallas “Skogsgungan” 
eller “Skogsvaggan”, mer information kan hittas på 
www.arknat.se.
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