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CAKTERDÄCK

Familjen Melkersson tar med 
barnen ut på akterdäck för att 
njuta av utsikten och få lite frisk 
luft.

SCEN

Husbandet river loss sin ekle-
ktiska blandning av psykedelia 
och rymdjazz inför jublande 
publik.

KÖK

Det bakas äppelpaj av båtens 
egenodlade äpplen från atriet.

ATRIUM

Äppelskörden är i gång och 
däckspersonalen har händerna 
fulla.

KOMMANDOBRYGGA

Skeppshunden håller koll på 
kaptenen som vant navigerar 
mellan malmarna.

SALONG

Det nykära paret håller om 
varandra i det lummiga ak-
terorangeriet, medan det skålas 
friskt i den inre salongen.

MATSAL

En grupp unga smälter målti-
den med en hätsk diskussion 
om gratis kollektivtra! k.

MASKINRUM

Motorn jagar upp båten till när-
mare hela tio knop!

TAKORANGERI

Här växer inte bara alla tänk-
bara sorters buskar - här har 
man även fartygets bästa utsikt!

FÖR

Plommonträdet badar i solljuset 
i fartygets största orangeri.

Tävlingsformuleringen väcker många frågor om stadens behov och den o" ent-
liga platsens funktion. Vi väljer att arbeta med Stockholm, men fastnar i frågan 
om bostadsbristen. Kan man överhuvudtaget ta bort byggnader från stadsstruk-
turen i en stad med så stora behov? Vi tacklar dessa problem genom att söka de 
platser där ingenting behöver tas bort, och ! nner därigenom Stockholms vatten. 
Istället för att ta bort vill vi återinföra något som en gång tagits från vår stad. Att 
aktivera Stockholms vatten ger oss # öden som livar upp platser med stor poten-
tial. Ett rikare liv runt Stockholms vatten attraherar bostäder och kulturliv, som 
i symbios lyfter varandra.

Då, I början av 1900-talet hade Stockholm en färjetra! k som inte bara gick 
ut till skärgården, utan även mellan malmarna i innerstan. I takt med att bilen 
introducerades i huvudstaden under 1930-talet minskade färjetra! ken och har 
så gjort enda fram till idag. Platser som Riddarholmen och Söder Mälarstrand 
har sedan länge varit slumrande, eftersom båtarna inte längre stannar här. Det 
kajliv som har varit så synonymt med färjetra! ken i Stockholm har försvunnit.

I vår tid, närmare åtta decennier senare, vill vi återuppväcka det Stockholm, där 
mellan malmarna, som en gång var så myllrande. Genom att återuppta gamla 
färjelinjer och till det addera # era nya skulle vi kunna förändra huvudstaden till 
det bättre.

Hur aktiverar vi då vattnet och kajområdena? Genom att kombinera kultur 
och infrastruktur - två viktiga inslag i Stockholms sociala tillväxt. Vi gottar ned 
oss i bilden av små # ytande parker som ger grönska, sociala mötesplatser och 
samtidigt öppnar värdefulla transportsträckor.

De nya färjelinjerna är en förvandling av de gamla; ett försök till att uppmun-
tra stadens invånare att färdas över vattnet tillsammans. På de nya båtarna odlas 
växter; här växer träd, buskar och blommor, skyddade och ventilerade under en 
ny tillagd växthusstruktur. Båtarna blir en annan värld, där passagerarna plöt-
sligt be! nner sig i en # ytande grönska som kryper mellan Stockholms stadsde-
lar. De nya båtarna är inte bara en hyllning till kollektivt resande, utan också en 
till# ykt från vardagen.

Färjorna är vårt försök till att göra Stockholm magiskt igen.

Snart går en av de första turerna  från bryggan vid Rålambshovparken på Kung-
sholmen. Väl ombord tar det bara några minuter att ta sig över till Långholmen. 
Väl där kan du stiga av eller fortsätta vidare förbi Hornstull och Årstaviken för 
att till slut nå Skanstull. Under färden spenderar du tiden i växthusen mellan 
träden och buskarna medan du genom bladen ser ut över vattnet. Varje kajplats 
du når är en del av staden som åter börjat blomstra. De olika stadsdelarna binds 
samman på nytt, precis som det en gång i tiden var menat.

Om några år, i takt med att de # ytande parkerna blir # er hoppas vi att bil-
tra! ken på malmarna kommer att minska. Vi för# yttar # ödena från land ut på 
vattnet. Även den mest stressade familjefar kanske skulle kunna njuta en fru-
kost ombord på någon av båtarna medan han närmar sig Stora Essingen för att 
fortsätta in till Klara Strand – mitt i centrala Stockholm.

Om några decennier kanske Stockholm ser ut som på kartorna nedan. Kolle-
ktivtra! ken har då vunnit tillbaka vad den en gång förlorade för åttio år sedan. 
Vi vågar hoppas på att kollektivtra! ken då kommer att vara gratis för alla, ett 
Stockholm där alla tjänar på att åka kollektivt. Samtidigt har glömda delar av 
Stockholms landområden åter vaknat upp. På Riddarholmen är det fullt av liv 
och rörelse. Här parkeras, lastas och servas båtarna. Härifrån är det inte långt 
till Gamla Stans tunnelbanestation och, via den, resten av staden inåt land. 
Söder Mälarstrand är nu fullt av små serveringar och barnen leker på de åter-
upptäckta kajkanterna. Härifrån är det endast ett par minuter över till Kung-
sholmen. Framåt kvällen belyses inte Norr Mälarstrand av bara Stadshuset och 
Waterfront. Över vattnet # yter små växthus fram, upplysta av egna lyktor och 
lanternor.

Stockholms vatten
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Under vintern blir det 
naturligt färre avgångar, 
men tra! ken upphör inte 
helt.
På de aktiva båtarna hålls 
växterna varma med 
värmeslingor i de slutna 
växthusen.

De sena avgångarna 
förändrar Stockholms 
nattliv och skapar en 
aktivitet på sjön; en ny 
stadsbild formas.

Längsmed Stockholms 
vatten är det nu full 
aktivitet. På kajerna kan 
man beställa en öl, köpa 
Svenskan eller snabbt 
ta båten över till andra 
stadsdelar.


