
Ekebacken 
 

Kan exploatering av ett område främja och förstärka dess karaktär istället för att förstöra den? 

 

Ekebacken är ett arbete som utforskar hur man kan utveckla boende på en naturskön tomt, 

utan att bygga bort dess karaktär.  

 

Tomten som arbetet kretsar kring ligger i utkanten av Höör och har varit i min släkts ägo 

under lång tid. Ekebacken har en stor potential med högvuxna ekar, samtidigt som det bara är 

20 minuters gång till Höörs station. 

Min mormor och morfar bodde där under en tid, men även efter att de flyttat behöll de en del 

av tomten. Detta var en viktig plats för min morfar, han tog hand om platsen, röjde sly, 

klippte gångar och slog ängen upp till 90 års ålder, men tiden tar alltid ut sin rätt. 

Idag är tomten övervuxen av sly, ingen har tid eller energi att lägga ner det arbete morfar 

gjorde och de gångar som han klippte och platserna han höll öppna är sedan länge övervuxna. 

Det går fortfarande att avläsa spår av de platser som funnits här, men de är en skugga av vad 

som en gång varit. Här finns en liten damm, två höjder, ståtliga ekar, en stor äng, en liten äng 

som en gång var fruktodling och en glänta. 

 

Omhändertagandet av en plats, den kärlek som finns i arbetet att forma en plats har varit en 

inspiration i arbetet. Jag har utgått från de platser och kvaliteter som finns på tomten idag, 

men även de kvaliteter som en gång funnits där.  

 

Genom att bebygga området tror jag det skapas bättre förutsättningar för att Ekebacken tas 

omhand även i framtiden. För att framhäva platsens karaktär har jag velat utveckla bostäder 

som ligger i ett skogsbryn, kring en glänta, eller vid en äng. Det vilda som finns på tomten 

kompletteras med platser anpassade för människor, utan att dess själ försvinner.  
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