
en egen skog
Skogen präglar många människors självbild och identitet. Den 
handlar för många om frihet och om en vilja att klara sig själv. 
Den finns där som något bestående, oändligt och orört i kontrast 
till den krävande staden. Den finns där när vi vill vara ensamma 
en stund, försvinna och omslutas av starka, stolta stammar. I 
skogen får vi vara för oss själva, där kan vi hitta vår egen 
plats. Och till och med i ett slysnår eller i en träddunge i en 
park kan vi, när det behövs, se en hel skog.

Skog och platsaspekt
I Ekensberg finns blåbärsskogen, 
gömstället och elljusspåret. Där 
finns också hundrastplatsen, kojan och 
svampstället. Var och en har sin egen 
relation till skogen och skapar där sin 
egen plats.

Möjligheten till en egen plats i ensamhet 
är en ovärderlig kvalitet i skogen. I 
den kulturella ekosystemtjänst som denna 
möjlighet utgör, är den oändliga skogen 
en värdefull aspekt. Denna upplevelse 
är av stor vikt även då skogen utgör ett 
stadsbyggnadselement. 

Den stadsnära skogen utgör många av 
invånarnas främsta kontakt med skogen och 
naturen. Även om Ekensberg är ett relativt 
stort naturområde, stöter man för det 
mesta på andra människor när man rör sig 
där. Att området omringas av vägar och 

bostadsområden tillgängliggör “skogen” för 
stadens invånare. Samtidigt begränsar det 
upplevelsen av skogen som oändlig.

Tillägget förstärker den egna platsen i en 
oändlig skog.
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Ekensbergskogens placering i förhållande till 
bebyggelse i Nyköping. Kartan är baserad på en 
kommunkarta från Nyköpings kommun.
[kartor.nykoping.se]

4 m

4 m

3m
2,5m

b:2 m
h:2,5 m

b:1,5 m
h:2,5 m

b:1 m
h:3 m

en egen skog

A a

b:1,5 m
h:2,5 m

N

stadskärna

1km



Hur tillägget utvecklar skogen och 
platsaspekten
I staden och i anslutning till den är 
skogens utbredning begränsad. Möjligheten 
till en egen plats i ensamhet begränsas då 
på samma sätt och upplevelsen av skogen 
som oändlig blir svår att upprätthålla. 
Tillägget skapar en egen plats i en 
oändlig skog även på begränsad yta.

Utifrån sett ökar speglarna skogens 
visuella utbredning och förstärker bilden 
av skogen som oändlig. Inifrån skapas ett 
eget rum, där väggarna skärmar av och 
definierar en konkret plats. De gömmer 
människorna på andra sidan och skapar 
utrymme för fler att hitta sin egen 
plats, i sin egen skog, på samma yta.

Genom att tillägget skapar denna konkreta 
plats ges möjlighet för fler att ta del av 
den ekosystemtjänst som denna upplevelse 
utgör. Upplevelsen av en egen plats i en 
oändlig skog tillgängliggörs för personer 
som inte automatiskt har denna association 
eller erfarenhet av skogen.

När skogen används som 
stadsbyggnadselement krävs det att vi 
lyckas behålla denna upplevelse av skogen 
även på en liten yta. Där ska finnas 
utrymme för alla att hitta sin egen plats.
Alla ska få plats att ha sin egen skog.
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