
Ögonvittne på Folkungagatan bjuder in, 
kramar om och öppnar upp. Placerad 
på den catwalk som är innerstadsgatan 
skapar den ett öppet gemensamt 
vardagsrum att mötas i och runt, direkt 
och indirekt, dag och natt, i ur och skur. 
Ögonvittne lämnar ingen ensam. 

Samhörighet i staden

Vi människor är flockdjur och mår bra i 
sällskap av andra. I staden är dualiteten 
mellan individualism och kollektivism ständigt 
närvarande; att vistas i stora folkmängder för 
att sedan stänga in sig själv uppe i lägenheten. 
Kanske är det denna kontrast som gör 
ensamheten i storstaden så påtaglig. 

Det kan frågas om det är den direkta kontakten 
med andra en saknar - staden ger sken av 
oändliga möjligheter till direkta möten men det 
är kanske inte vad en ens vill ha. Snarare är 
det de lågintensiva, indirekta mötena, som att 
vistas i ett gemensamt rum, se andra, höra 
andra, känna andras närvaro. Något som 
skapar samhörighet med stadens drama. Där vi 
blir varandras ögonvittnen; att bli sedd utan att 
behöva ses.

Folkungagatan, Stockholm

Folkungagatan tillhör en av de större gatorna 
på Södermalm, och präglas av ett högt tempo 
med frustande bussar och bilar och människor 
påväg någonstans. I anslutning till gatan ligger 
en fotbollsplan och en liten park som, trots sitt 
centrala läge, ofta står tom. En liten bit bort 
ligger Medborgarplatsen med Medborgarhuset, 
saluhall och biograf. På torget hålls ofta 
demonstrationer och i barerna flockas av 
många unga vuxna.  

Den stora skalan och trafiken kan tyckas 
skapa en känsla av utsatthet och ensamhet 
i folkmyllret, särskilt nattetid. Faktum är att 
korsningen intill Medborgarplatsen brukar 
kallas en av Sveriges farligaste platser.¹ 
Här möts flera intressen; i Björns trädgård 
injicerar narkomaner heroin, i närheten ligger 
socialkontoret och Systembolaget, och i 
området finns flertalet barer. Från att ha vuxit 
upp på Södermalm kan jag intyga att den 
otrygga känslan präglar flera av stadsdelens 
publika ytor. 

• Samlande. Genom 
etablerandet av nya vanor 
och en utformning som väcker 
intresse möjliggör direkta och 
indirekta möten.

Sammanfattningsvis kan en se ett behov att 
skapa ett utrymme på Södermalm som är:

Att skapa ett nav

Frågan är hur inkluderande Söders offentliga 
platser är. Fotbollsfans och öldrickande hipsters 
har fått mycket plats, men situationen ser 
annorlunda ut för äldre eller andra som helt 
enkelt bara vill ha en lugn stund. Hur kan en 
skapa ett nav där vem som helst känner sig 
bekväm och trygg att vistas?  

Genom aktiviteten på Folkungagatans trottoarer 
har gatan många övervakande ögon. Med detta 
finns potential att etablera en trygg plats att slå 
sig ner på. Den blir också en förlängning av 
den lilla parken och kan därmed hjälpa till att 
aktivera den. 

• Lugnande. En kontrast till 
stadsdelens höga tempo och 
det podie gatan idag utgör. 
Som skapar en mental närvaro.

• Tryggt. En betryggande 
utformning som går ner till den 
mänskliga skalan. Förhindra 
rädslan att ta sig till en plats 
genom att synas av andra. 

¹Katarina Elmblad Arnstad. Stockholmsnatt. Tidningen Svensk 
Polis. 2019.



Ögonvittne har ögon utåt och inåt. De röda 
träreglarna ramar in omgivningen och bildar 
titthål. Sittplatserna längsmed strukturens utsida 
gör att en kan lyssna till plaskandet och samtidigt 
observera livet på trottoaren.

Sommartid är ögonvittne en grund, självrenande 
vattenpromenad och oas att svalka sig i. Kanske 
ta med sin egen luftmadrass och lägga sig under 
taket av växter. I mitten av ”ögat” droppar rent och 
drickbart vatten. 

När hösten nalkas blir den en fors för regatta och 
lek i gummistövlar, och växtligheten övergår i en 
gul pallett. 

Vintertid fryser vattnet och blir till skridskobana. 

På våren smälter isen och den mångfaldiga 
grönskan spirar.

Kvällstid lyser lampan i mitten för en välkomnande 
och trygg, hemkär miljö. 

Vattenströmmen

Den äldre bebyggelsen

Vissa delar av Södermalm har kvar 
träbebyggelse, exempelvis Mäster 
Mikaels gata från 1700-talet, ofta 

målat i röd slamfärg. Dessa kvarter 
präglas av ett lugn. Utöver en 

mindre andel trafik kan det tänkas 
att det småskaliga och erinran av 

historia påverkar.

Skogsdungen

Det spatiala i omfamningen är 
intressant. En omhändertagande 

struktur skapar något att sätta 
ryggen mot och möjliggör full 

uppsikt. Det manifesterar även 
mötet från två håll, som filerna 

på vägen. 

Vattnets rörelse och 
skvalpande är en kontrast 

till stadsdelens höga tempo 
och buller. Strömmen 

har sitt eget liv och kan 
upplevas meditativt att 
observera och känna. 

Skogsdungen är samlande. 
Grönskan livar upp, skapar 

nyfikenhet och svalkar under 
en varm dag. Färgerna ändras 
över tid och skapar ett nytt rum 

var dag. Därmed skapas en 
grund för möten. 
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