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Ingång

Södra området under Skanstullsbroarna har många dimen-
sioner.
I rondellen är en cirkulär, roterande rörelse och fördelar trafik 
mellan Södra Hammarbyhamnen, Gullmarsplan och Söder-
malm. Över broarna en linjär rörelse, från och mot city. 
I Hammarbyslussen förbinds Mälaren och Östersjön vinkelrät 
mot biltrafiken. Vertikalt spänner vägbanorna högt över mark 
och slussens djup. 

Bakgrund och situation

En gång var här Stockholms södra gräns, tull samt förskans-
ning mot danskarna. Kontakten mellan vattnen öppnades, en 
första bro byggdes.

Den första av de nuvarande, Skansbron, byggdes 1923-25, 
Skanstullbron 1944-47. Johanneshovsbron stod klar 1984. 
Tvärs under de två senare byggdes denna del av Tvärbanan 
2002.

Vi har ett stort socialt spann på de drygt tvåhundra meter 
mellan småbåtstrafiken, sommarseglare kanske på väg till 
sina sommarställen i skärgården och ”armhålan” vid södra 
brofästet, där några de minst privilegierade Stockholmsborna 
håller till.

Fredriksdal på östra sidan bebyggs med avsikt att binda ihop 
Hammarby Sjöstad med Globenområdet i den planerade 
Söderstaden. Västra sidan är skyddad med stora strövområden 
utmed Årstaviken och har förbindelse med Nackareservatet.

Allteftersom Stockholm har expanderat har man byggt högre 
och längre broar. Från de första som var i markhöjd kommer 
efterhand hela området i skuggan av trafiken och dess kon-
struktioner. Då vi lämnar marknivån skapas här nya rum av 
gigantiska proportioner mellan pelarna. De tätnar mot Gull-
marsplan och bildar en skog och pelarsalar. En ”glömd” plats 
där det är lätt att känna obehag, kanske spelar också dystra 
epoker i vår historia också in. På södra sidan låg 
Kolerakyrkogården, Galgbacken lite längre bort mot Ham-
marbyhöjden. Invånarna passerade här för att bevittna de 
offentliga avrättningarna.

Tankar

Luften mellan bropelarna borde aktiveras. Jag vill införa 
ytterligare rörelse, något som hänger från undersidan av väg-
banan längs mitten av Skanstullsbron och vill försöka möta 
den robusta, betongkonstruktionen med något eteriskt och 
böljande i vinden.

Inspirationskällor

Regnskogens lianer, norrsken, Japanska trädgårdar och filmen 
Avatar. I filmen är ett huvudtema skogens mystik och intelli-
gens hotade av människans konsumism. Tårar av glas av Ann 
Wåhlström ur “Different trains”

Förslag

”Den vises skägg” representerar skogens magi, mystik och 
intelligens. Den ser allt och hör allt. Den har lagrat allt som 
känts, gjorts och tänkts. Den uppfattar all aktivitet, strålning 
av alla våglängder, från solvindar till mobiltelefoner. -Allt vi 
människor inte ser eller kanske inte vill se. I det landskap vi 
oavsiktligt har skapat på väg bort och upp från moder jord och 
med våra ekonomiska prioriteringar blir vi påminda om något 
vi kanske redan vet: Alltings förbund.

Ettusen längder av fiberoptik 14mm diameter hängs i ett böl-
jande stråk från södra brofästet. Innanför tvärbanans sträck-
ning är marknivån som högst och ljusstråket fördelas på tre, 
liksom bäckar som rinner fram ur klippan under Gullmarsplan 
och förenas. 
Längderna är mellan 4-18 meter och styrs av ljusgivare av 
metallhalogen monterade ovanpå den längsgående ”brygga” 
som är fäst under bron mellan brofästet och bort mot slussen. 
Med DMX system regleras färg och intensitet.

C:a 100 st 25cm rörbitar av rostfritt stål är fästa på kablarna. 
Under dagen då inget lyser kommer det att blänka från dem, 
särskilt från solsidan. Jag ser dem som abstraherade tårar, de 
vittnar om en sorg liksom droppar av kåda från sargade träd. 
Samtidigt samlar och reflekterar de liksom prismor också ljus.

Under natten kommer ”skägget” att skimra i en diskret palett 
av pärlemorfärger. Olika program under olika årstider.
En utvecklingsmöjlighet är att göra installationen receptiv för 
omgivningen. Förutom sensorer för ljus som ingår i 
huvudförslaget så kan det utvidgas till att inkludera tempe-
ratur, rörelse och strålning, framförallt mobilteletrafik.

Marken under installationen bör slätas till. Särskilt mot 
brofästet och den nuvarande trappan finns möjlighet att med 
mindre justeringar skapa en sammanhållande velodrom-
liknande form som vetter mot Sundsta gård och Årstaviken.
Jag föreslår en markbeläggning av svart sprängsten av t.ex. 
granit. Detta skulle kontrastera maximalt mellan den lätta, 
rörliga och på natten lysande installationen. Här finns en möj-
lighet att både förstärka det brutala i miljön samtidigt som 
besökare välkomnas och leds in i ett magiskt landskap med 
nya och förtydligade redan existerande promenadstråk.

Förbindelse mellan östra sidan, södra Hammarbyhamnen och 
Årstaviken bör förtydligas. Den platå intill södra brofästet som 
nu används av bostadslösa har i själva verket en vacker och 
intressant utsikt. När installationen ger ytterligare dimensio-
ner och upplevelser till platsen kan den göras mer tillgänglig 
genom att förbindas med gångväg också vid kvarnen och/eller 
nedanför Enskedehallen.
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