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En droppe i havet är ett uttryck som används om något 
som gör väldigt lite skillnad i ett större sammanhang. 
Varje människa, varje avtryck förändrar en plats 
identitet. Vi vill belysa varje pusselbit och dess värde.
 Vi menar att en droppe i havet påverkar sin 
omvärld mer än vad en tror och att ett avtryck kan 
spridas och växa ”som ringar på vattnet”. Utan droppar, 
inget hav. Utan människorna, ingen stad.  

Platser är inte platser utan en mänsklig interaktion 
— det är vi som definierar platserna  och dess identitet. 
Vår upplevelse och definition färgas av vår relation till 
platsen, minnen och erfarenheter. Det går därför inte 
att säga att en plats har svag identitet eftersom vi inte 
har hela bilden. 
 Platsidentitet är alltså en social konstruktion där 
samma plats har olika identitet för olika människor. En 
plats har därför en inneboende potential i att omvärderas 
och omförhandlas. Att stärka platsens identitet handlar 
kanske därför snarare om att lyfta människorna som 
befinner sig där. Att skapa förutsättningar för att 
utveckla en känsla av tillhörighet till platsen och visa att 
den går att påverka. Genom att framhäva människorna, 
framhävs även platsens identitet. 

Stockholms centrala delar betraktas i stor utsträckning 
utifrån dess representativa funktion — som ett vykort 
mer än som en plats för människor. Många ser stadens 
platser som något statiskt snarare än som något 
föränderligt och möjligt att påverka. Förslaget vill göra 
Stockholms oföränderliga platser föränderliga.
 Stadsgårdsleden är Stockholms baksida, det 
är här vykorten fotograferas ifrån. En 1km lång led 
där människor dagligen passerar och varifrån några 
av Stockholms vackraste sidor betraktas. Tillägget 
använder bergväggen som en kanvas för att spegla 
människornas avtryck. 

Med relativitetsteorin visade Einstein att den skarpa gränsen 
mellan dåtid, nutid och framtid, är en illusion. Allt som 
någonsin har hänt eller som någonsin kommer att hända  
—existerar samtidigt och tangerar varandra. 

Vi tror att en plats identitet kan beskrivas på ett liknande sätt. 
Identiteten är inte statisk, den är rörlig och påverkas hela 
tiden av nya saker som sker i relation till platsens nedärvda 
minnen. En stor del av platsidentiteten ligger i individens 
egen koppling till platsen, som i hög grad är individuell. På en 
bro där ett par har blivit tillsammans, har ett annat förhållande 
tagit slut. 

Detaljbild av tillägget.

S VAG  P L AT S I D E N T I T E T  F I N N S  I N T E E N  D R O P P E  I  H AV E TBA K S I DA N  PÅ  E T T  V Y KO RT

Dået finns i nuet och nuet finns i dået. Det är 
tidens gåta. Vi är i ständig rörelse mellan olika 
känslomässiga rum, som är oberoende av tiden 
eftersom så många olika åldrar är närvarande 
i dem. Livet expanderar i alla riktningar.    
 Genom att ge upp idén om att livet levs längs 
en tidsaxel, kan ögonblicken fritt gifta sig med andra 
ögonblick och fler rum kan uppstå. Händelser med 
många år emellan sig kan alltså sträcka sig genom tiden 
och grabba tag i varandra och bli en historia. 
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Utblick från Skeppsbrokajen. Tillägget en onsdag eftermiddag efter jobbet.

Tiden är ingen raksträcka 
utan snarare en labyrint, 
och om man trycker sig mot väggen 
på rätt  stäl le 
kan man höra de skyndande stegen 
och rösterna, 
kan man höra sig själv 
gå förbi där 
på andra sidan.

—Tomas Tranströmer

Tiden är inte uppdelad i en linjär tidsaxel. Tiden 
definieras av olika minnesrum som tangerar varandra. 
Händelser från förr kan påverka oss lika starkt som en 
händelse som sker i nutid. 
 Precis som rummen påverkar varandra, påverkar 
människan stadens identitet. Varje människa är en del 
av helheten, varje droppe i havet har en viktig plats. 
Förslaget vill lyfta människorna i Stockholm, för det är 
tack vare dem som stadens identitet blir till.

E R I N R I N G

Tillägget är en interaktiv ljusprojicering. Utmed 
bergväggen är sensorer utplacerade och när människor 
passerar till fots eller på cykel uppkommer expanderande 
cirklar som speglar deras minnesrum, påverkan 
och rörelse i staden. Projiceringen är en stiliserad 
vattenkrusning, där den expanderar från en liten cirkel 
till större och större cirklar. Tillägget gestaltar idén 
om att det inte finns någon kronologi. Moiré effekten 
som bildas när cirklarna interfererar illustrerar möten 
mellan olika åldrar där nya rum uppstår. 
 Cirklarna reagerar och förändras i placering, 
storlek och intensitet utifrån hur betraktaren rör sig. 
Antalet cirklar ökar när fler personer är på platsen. 
Genom att integrera och involvera människor i tillägget 
kan frågor väckas kring hur vi uppfattar och ser på 
vår omvärld. Om verkligheten ses som en subjektiv 
konstruktion istället för en objektiv sanning, blir den 
mer inkluderande och möjlig att påverka. 

T I L L ÄG G E T

Tillägget är synligt från Södermalm, Gamla stan, 
Östermalm, Skeppsholmen och Djurgården.
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Ovan: tillägget en onsdag eftermiddag. 
Till vänster: tillägget en söndag morgon.

Vy från Skeppsbrokajen.


