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INTRODUKTION INTRODUCTION

Speculation is crucial in architectural practice 
and a central role of the architect is to think 
differently. Architecture Projects: Skeppsbron 
highlights the artistic methods and visionary ideas 
of eight Stockholm-based architects and studios 
to propose new possibilities for Skeppsbron – a 
large waterfront site that stretches across  
Gamla Stan, from Slussen to the Royal Palace.

As Stockholm’s oldest quay, Skeppsbron and 
Skeppsbrokajen have a unique history as 
the ”shop window” of Sweden: a hub for the 
import and export of goods, a marketplace, a 
thoroughfare, and a metaphorical bridge between 
the capital and the rest of Europe. Between 
people, ideas and commerce, this was once 
Stockholm’s foremost site of exchange. Although 
it still stands as a defining image of the city, it 
has come to be dominated by car parks and 
underused public space.

Through drawings, models, words and references, 
these eight visions consider possible futures 
for Skeppsbron as an architectural, symbolic, 
and public landscape. They celebrate the 
architect’s ability to address the city as a layered, 
multifaceted environment capable of absorbing 
unexpected proposals and, together, can help us 
to see its potential in a new light.

About Architecture Projects

Architecture Projects is a rapid-response platform 
for architects to engage with the city, responding 
to broader discussions in which architecture has a 
central role. The project offers space for architects 
and practices of differing size and experience to be 
visionary: to speculate, consider and imagine the 
role of the architectural project in affecting different 
scales – from that of the interior to that of the city.
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Det spekulativa har en självklar plats 
i arkitekturen och en av arkitektens 
viktigaste uppgifter är att tänka i nya banor. 
Arkitekturvisioner: Skeppsbron består av 
förslag för Skeppsbron, kajområdet mellan 
Slussen och Kungliga slottet i Gamla stan, 
som framställts med konstnärliga metoder 
av åtta stockholmsbaserade arkitekter och 
arkitektkontor.

Som stadens äldsta hamnområde har Skeppsbron 
och Skeppsbrokajen en unik historia som 
”skyltfönster” för Sverige, genomfartsled och 
centrum för handeln med omvärlden. På den här 
platsen, där Sverige mötte Europa, utbyttes inte 
bara varor utan även tankar och idéer. Även om 
området idag är underutnyttjat och domineras av 
parkeringsplatser kvarstår Skeppsbroraden som 
en av de starkaste symbolerna för Stockholm.

Med hjälp av modeller, ritningar, texter och 
referensobjekt framträder tänkvärda scenarier 
för Skeppsbron som symbolisk plats, offentligt 
rum och arkitektoniskt landskap. Utställningen 
är en hyllning till arkitektens förmåga att se 
staden som en mångfacetterad miljö som kan 
tillgodogöras radikala och oväntade idéer som 
får stadens fulla potential att framträda i ett 
nytt ljus.

Om Arkitekturvisioner

Arkitekturvisioner är en arena för arkitekter som 
har ett engagemang för staden och som vill göra 
snabba inlägg i ett offentligt samtal där arkitekturen 
borde vara en naturlig del. Projektet ger arkitekter 
och arkitektkontor av olika storlek och med skilda 
erfarenheter en möjlighet att vara visionära, att 
spekulera om och reflektera kring det arkitektoniska 
projektets möjlighet att påverka i alla skalor – från den 
intima interiörens till stadens.
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MINA DRÖMMARS STAD
CITY OF MY DREAMS

involuntary companions of colonists and refugees—
residents of museums4—hack with small axes, chisels, 
and spades. The fishermen pitch their tents in a long 
line5 and I don’t know if I really like whiskey or if I just 
enjoy it because it reminds me of when I was living in 
Scotland.6

Customs houses at Skeppsbron, central building, 
basement floor:7 I sat in the corner, watching the man 
opening the cash-register. He took off his watch and 
wound it up very carefully... checking the sound of the 
mechanism with every rotation, cleaning the glass 
face before putting the watch back on his wrist.8 The 
perfume bottle was in my pocket all the way from the 
hotel with the lace curtains, to the cemetery, during 
the walk back – and while we sat at the café until late 
that night.9

In early May, we took the car to an outdoor flea 
market. It was at least as big as five football pitches, 
hundreds of people were there and the sun was 
scorching. After a few hours we found two cranes 
with their feet on a turtle.10 Turtles spread across the 
city, according to a poem;11 I think I’ve changed a flat 
on every street of this town.12

I was downtown last week. I remember it was the 
first day of class in 2001;13 the kiosk is clad with iron 
plate which is painted with oil paint, the colour is 
determined on site…14  now it holds the key to the 
front door of my childhood home.15 Seeing things (i.e. 
the cheese) as a new matter that is sliced and not cut 
into pieces; the Swedish cheese knife describes a fear 
but also something new that Sweden would invite 
me to.16 A perspective of the vestibule,17 I remember 
visiting grandma and grandpa;18 a winged hare who, 
through telling and re-telling, has constructed a 
divided memory19  – hyperboreorum insula.20

1  Fogelström, Per Anders, Mina drömmars stad [City of My 
Dreams], Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1960, p. 1

2 Ardhe, Oskar, Minnesting/Memory Things, 2019 (AT–HH)

3 Andersson, Daniel, Minnesting/Memory Things, 2019 (AT–HH)

4 Griffiths, Anna, Minnesting/Memory Things, 2019 (AT–HH)

5 Andersson, Daniel, Minnesting/Memory Things, 2019 (AT–HH)

6 Bolm, Ida, Minnesting/Memory Things, 2019 (AT–HH)

7 Hedqvist, Paul, Tullbyggnader på Skeppsbron/Customs Houses at 
Skeppsbron, ritn./dwg. Nr 4, Stockholm, 10/4 1939

8 Turnbull, David, Minnesting/Memory Things, 2019 (AT–HH)

9 Wåhlin Norén, Pernilla, Minnesting/Memory Things, 2019 (AT–HH)

10 Raeder, Miranda, Minnesting/Memory Things, 2019 (AT–HH)

11 Jansson, Jonas, Minnesting/Memory Things, 2019 (AT–HH)

12 Bernstein, Rick, Minnesting/Memory Things, 2019 (AT–HH)

13 Shane, Grahame, Minnesting/Memory Things, 2019 (AT–HH)

14 Östberg, Ragnar, Kiosk vid Tegelbacken, upptagande 
bensinstation, plan och fasader, Stockholm, 1905

15 Burroughs, Brady, Minnesting/Memory Things, 2019 (AT–HH)

16 Ailenei, Ivona, Minnesting/Memory Things, 2019 (AT–HH)

17 Björklund, Curt, Hotel Reisen, interiört perspektiv, 1930

18 Berntsson-Fogde, Elin, Minnesting/Memory Things, 2019 (AT–HH)

19 Zander, Anna, Minnesting/Memory Things, 2019 (AT–HH)

20 Rudbeck, Olof dä, Atland eller Mannheim, Atlasbandet, 
Uppsala: 1679, Tab. IV

I begynnelsen fick staden sitt sigill och märke: murar 
och torn intill vatten.1 Jag har tappat bort mig bland 
ändlösa trottoarer men det är friskt i vårsolen2 
och turister letar fossiler;3 ofrivilliga följeslagare av 
nybyggare och flyktingar — museernas invånare4  —  
hackar med små yxor, mejslar och spadar. Fiskarna 
slår upp tält som på en lång rad5 och jag vet inte om 
jag egentligen tycker om whisky eller om jag bara 
gillar det för att det påminner mig om när jag bodde i 
Skottland.6

Tullbyggnader på Skeppsbron, Mellersta byggnaden, 
Källarplan:7 jag satt i hörnet och betraktade 
mannen när han öppnade kassan. Han tog av sig 
sitt armbandsur och drog väldigt försiktigt upp 
det… kontrollerade ljudet från urverket för varje 
varv och rengjorde urtavlans glas innan han satte 
på sig klockan igen.8 Parfymflaskan låg i kappfickan 
hela vägen från hotellet med spetsgardinerna, till 
kyrkogården, under promenaden tillbaka och när vi 
satt på caféet till sent på natten.9 

I början av maj tog vi bilen till en utomhusloppis. Den 
var minst lika stor som 5 fotbollsplaner, hundratals 
människor var där och solen stekte. Efter några 
timmar hittade vi 2 st tranor med fötterna på en 
sköldpadda.10 Sköldpaddor breder ut sig över staden, 
enligt en dikt;11 jag tror att jag har lagat en punktering 
på varenda gata i den här stan.12 

Jag var i downtown i förra veckan. Jag minns att 
det var terminens första dag 2001;13 kioskens yttre 
materialbeklädnad är järnplåt som målas i oljefärg, 
färgen bestämmes å platsen…14 nu rymmer den 
nyckeln till mitt barndomshem.15 Att se saker (dvs 
osten) som en ny materia som skivas och inte skärs 
i bitar; den svenska ostkniven beskriver både en 
rädsla men också något nytt som Sverige skulle bjuda 
mig till.16 Jag minns besök hos mormor och morfar17 
i perspektiv av vestibulen;18 en bevingad hare som 
genom berättande och återberättande konstruerat 
ett delat minne19 - hyperboreorum insula.20

In the beginning, the city received its seal and its 
mark: walls and towers by the water.1 I’ve gotten lost 
among endless sidewalks, but the air is fresh in the 
spring sun2 and tourists are searching for fossils;3 
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SCENER FÖR FRAMTIDA UTTRYCK
SCENES FOR FUTURE EXPRESSION

Skeppsbron representerar ett tomrum mellan 
bebyggelsen och vattnet. Användningen av platsen 
har skrivit och omskrivit dess yta, och efterlämnat 
spår av de liv som har utspelats på denna plats, och 
som fortsätter än idag – minnen från en dynamisk 
stadshamn, ett rum för mångfald och utbyte mellan 
det vardagliga och det exotiska. Det har varit en plats 
för det kortlivade, en plats i ständig förändring.

Vi är fascinerade av representationen av den 
romantiska bilden av stadens glans, förkroppsligad 
av Skeppsbroradens ikoniska silhuett från vattnet. 
Den är ett assemblage av den rika och välbevarade 
arkitektur från 1700-talet som representerar 
Stockholm i världen. Kanske har människor tänkt 
att med bilden av stadens storhet oförändrad, 
så skulle den förbli säkrad genom tiderna. Idag 
befinner sig rummet i förfall och förskingring, med 
parkeringsplatser och föråldrade strukturer som 
förhindrar allmänhetens utnyttjande av rummet.

Vårt förslag ser Skeppsbron som stadens fönster för 
kulturell förnyelse – ett offentligt rum för kreativitet 
och skapande. Här blir den en stadens arena för 
kurerade konstnärliga och kulinariska experiment 
för öppen ridå, tillgänglig för alla som söker nya 
upplevelser och uttrycksformer. En serie av informella 
publika scener med ”plug in”-innehåll som ständigt 
förnyas och stimulerar det offentliga livet för tillfälliga 
besökare och de boende.

De arkitektoniska gesterna är omsorgsfullt planerade 
för att möjliggöra nya program, och för att stärka 
förhållandet mellan Österlånggatan, Skeppsbroraden 
och vattnet. De arrangeras i en balanserad sekvens 
av öppna och täckta offentliga rum. Genom att skapa 
ett nytt formmässigt sammanhang etablerar de 
nya mjuka och flytande strukturerna ett kraftfullt 
förhållande till kajplanets stadiga beständighet, och 
strävar efter att lösa upp gränsen mot vattnet.

Skeppsbron represents a void between the buildings 
and the sea. The use of this area over time has 
written and rewritten its surface, leaving traces of 
the lives that have inhabited this place and continue 
to today – memories of a dynamic urban harbour and 
a space of multiplicity and exchange between the 
everyday and the exotic. It has always been a place for 
the ephemeral; a place in continuous transformation. 

We are fascinated by the representation of the 
romantic notion of the splendor of the city that 
is embodied in the iconic image of the buildings 
from the sea. It is an assemblage of rich, carefully 
preserved architectures from the 18th Century that 
as one represent Stockholm in the world. Perhaps 
people before thought that if the image of the city’s 
grandeur would remained unchanged, it would also 
remain certain. Today, however, the space is seen to 
be in disarray and decay. Parking areas and obsolete 
structures preclude its use for the public.

This proposal sees Skeppsbron as the city’s window 
of cultural innovation – a public place for creativity 
and reinvention. Here it has become a municipal 
arena for curated artistic and culinary experiments 
on display, open for all those who are searching for 
new experiences and forms of expression. It is a 
series of informal public scenes with ’plug in’ content 
in continuous renewal, stimulating the public life of 
local and passing citizens alike.

The architectural gestures that create it are 
carefully positioned to enable new programs, 
enhancing the relationship between Österlånggatan, 
Skeppsbroraden, and the sea. They are arranged 
as a sequence of public spaces, covered and open 
and balanced along the waterfront. Claiming their 
own formal coherence the soft, floating structures 
establish a strong relationship to the steady 
permanence of the harbor plane, blurring its limit 
with the water.
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I VATTEN SKRIVET
IN WATER WRIT

Vi lever i en tid som ofta inte verkar förstå det 
offenliga rummet. Vad det är? Varför det behövs? Hur 
det byggs? Vilka som använder det? När det fungerar?

I centrala Stockholm har ingen betydande symbolisk 
offentlig plats skapats sedan Sergels torg, för femtio 
år sedan. Idag är det offentliga rummet kringskuret 
och ansatt, av privatiseringar eller naggat i kanten 
genom välmenad överprogrammering. Vi tänker inte 
längre stort. Vi misstror och skräms av öppenheten.

På Skeppsbron kan vi vända denna utveckling, bromsa 
denna utarmning. Vårt förslag är enkelt och rättframt. 
Det har två delar: platsen och vattnet.

Bort med vägen, trottoarerna, refugerna, trafikljusen, 
övergångsställena, tullhusen, parkeringsplatserna, 
busshållplatserna, bilarna, bussarna, turistbussarna, 
taxibilarna, lastbilarna. En plats framträder. Ett långt, 
brett, storslaget torg från Skeppbropalatsens fasader 
till kajkantens möte med vattnet.

Ut i vattnet med funktionerna, det praktiska, 
logistiken, infrastrukturen, transporterna. Som 
hamnstäder fungerat i årtusenden. Använd vattnet till 
att ta in och ut saker, varor, funktioner, människor. Fyll 
det med pråmar, restauranger, klubbar, flytbryggor, 
badanläggningar. Med användningar, funktioner och 
sammanhang som ständigt förändras.

Låt oss skapa en öppen plats. En stojig, festlig, 
folklig, svårgreppad, bångstyrig plats. För möten 
och mångfald. För mäktiga manifestationer och 
sommarrusiga småtimmarsprat. Där vi går fritt på 
torget, joggar längs kajen, lyssnar till klucket mellan 
pråmarna. Där vi trängs på en festival eller bland 
stånden på julmarknaden. En plats som kan vara helt 
fylld eller helt tom. En plats där vi frodas, fröjdas, 
drömmer. Där vi skapar minnen, får intryck, ger 
avtryck.

Alla får komma hit. De får göra vad de vill. Enskilt, 
samlat. I grupp, i gemenskap, i enskildhet, i 
anonymitet. Välkommen, välkomna. Låt oss skapa en 
plats för det tillfälliga, det föränderliga, det mänskliga.

We live in a time that does not seem to understand the 
nature of public space. What is it? Why is it needed? 
How is it built? Who uses it? When does it work?

In central Stockholm, no symbolic public place of 
any significance has been created since Sergels torg 
fifty years ago. The public space of the city today is 
circumscribed and embattled – it is either privatised 
or has been chipped away at, often through well-
intentioned over-programming. We no longer think big, 
and we distrust and are frightened by openness.

At Skeppsbron, we can reverse this development and 
slow down this trend. This proposal is simple and 
straightforward, with two elements: the place and the 
water.

Away with the road, the pedestrian paths, the service 
areas, the traffic lights, the pedestrian crossings, the 
Customs Houses, the parking lots, the bus stops, the 
cars, the buses, the coaches, the taxis, the trucks. A 
place emerges: a long, wide square stretching from the 
façades of the palaces to where the quay meets the 
water.

The functions, the practical necessities, the 
infrastructure, the transport all float on the water in 
the same way that port cities have worked the world 
over for millennia. Here, the water is used to take things 
in and out – both goods and people. It is filled with 
barges, restaurants, clubs, jetties, and bathing facilities 
with functions and contexts that are ever-changing.

Let’s create an open place. A noisy, festive, ambiguous, 
unruly common place. For diverse encounters, for 
mighty manifestations, for delirious summer night 
small-hours chats. A place where we walk freely on 
the square, jog along the quay, and listen to the sound 
of the waves between the barges. A place in which 
we crowd through a festival or among the stalls at 
the Christmas market. A place that can be completely 
filled or completely empty. A place where we thrive, 
rejoice, and dream; where we create memories, find 
impressions, and leave imprints of our presence.

Everyone can be here. They can do whatever they 
wish. Alone or together,  in a group, as a community, in 
privacy, or in anonymity. Let us create a place for the 
temporary, the changeable and, ultimately, the human.
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1.

Skeppsbron har genom historien varit en plats för 
arbete, handel och trafik intill byggnader innehållande 
såväl kontor och bostäder som magasin och stökiga 
barer. Idag är Skeppsbron en till synes överbliven 
offentlig plats. Vad som en gång utgjorde stadens 
kant — den gräns genom vilken den interagerade 
med världen och som därmed fyllde den med 
motsättningar och liv — har införlivats som en del av 
ett oändligt, slätt och isometriskt inre, strikt reglerat 
men utan form.

2.

Allemansrätten har länge varit en del av det 
svenska samhället. Trots att den numera har stöd i 
lagrummet är dess innehåll och ursprung grundad i 
sedvanerätten, med olika tolkningar och diskussioner 
som följd. Snarare än en passiv lag är den en 
aktiv rätt som förespråkar ett förhållningssätt till 
naturen med utgångspunkt i allas rätt att ströva 
genom landet, utan hinder men med krav på hänsyn. 
Allemansrätten betonar färdens egenvärde; att få 
ströva utan mål.

3.

Vårt förslag för Skeppsbron försöker vända ut och 
in på det obestämda och skapa ett gränssnitt mot 
sig själv genom att använda tydliga arkitektoniska 
beståndsdelar som här bildar plats, eller 
plattform snarare än objekt. Under de välkända 
vykortsfasaderna råder här istället planens och 
arrangemangets arkitektur. Att återföra en indelning 
av kajen som följer fasaderna och de förtöjda skeppen 
motverkar vägens, parkeringarnas och paviljongernas 
riktning och linjära uttryck, de skapar rum som 
inte har någon given funktion utöver närheten till 
varandra. Dessa gester, stora samtidigt lekfullt 
anspråkslösa, kan möjligen återinföra den friktion 
som krävs för att skapa ett dynamisk offentligt rum, 
en plats som nu tycks sakna något: dig.

1.

Skeppsbron has historically been a place for work, 
for commercial activity, and for traffic – activities 
taking place next to buildings that contained both 
offices, residences, utility spaces, warehouses, and 
rowdy bars. Today, however, Skeppsbron is a residual 
public space whose claim to being everything has in 
turn paralysed it. What once constituted the edge of 
the city—the limit through which it faced the world 
and that made it a vibrant place of friction—has 
been swallowed whole and turned into a part of a 
vast, smooth interior: tightly regulated but formless.

2.

Allemansrätten, or the ’right to roam’, is a long-
standing tradition in Swedish society. While written 
into law, its actual content is based on customs and 
therefore open to interpretation and debate. It is an 
’active’ right rather than a ’passive’ law that prompts 
a relationship to nature based on everyone’s right 
to roam without consuming or damaging the land. 
A journey into nature with allemansrätten is akin to 
taking path without a destination in mind.

3.

This proposal for Skeppsbron represents an attempt 
to revert its formlessness by turning it in on itself. 
It becomes its own limit by using clear architectural 
elements that form voids rather than objects. In 
contrast to the towering postcard façades above, 
this is an architecture of the plan – of organisation. 
The ground is compartmentalised by accentuating 
the rhythm of the façades, and ships—today 
interrupted by the road, car parks, and oblong 
customs houses—allow for a space of proximities, 
devoid of any function. These gestures, which are 
not small but rather casual, could reintroduce the 
friction necessary for a dynamic public sphere. Why? 
Because their empty abstraction are only lacking 
one thing: you.



KATARINA KRUPINSKA

KONRAD KRUPINSKI

MED/WITH: HELENA ANDERSSON, VICTOR JOHANSSON, BEATRICE DINU

KRUPINSKI/KRUPINSKA

MUREN
THE WALL

Hej alla!

Efter några röriga dagar i Stockholm har vi idag 
funnit lugnet i Gamla Stan. Vi fick köa ganska länge 
för att komma in men det var det värt! Hela dagen 
har vi strosat fram och tillbaka i den välordnade och 
rena parken längs Skeppsbron. Tillsammans med de 
gamla husen känns allt så mysigt och genuint, som 
om tiden stannat! 

Vi ses snart!

Kram,

Kattis & Konrad

Dear all, 

After a few hectic days in Stockholm, we’ve finally 
found peace in Gamla Stan. We had to wait in line 
forever to get inside, but it was worth it! We’ve been 
strolling back and forth along the clean, well-kept 
park of Skeppsbron all day long. The old buildings 
make this place feel so quaint and authentic – it’s 
almost as if time stands still!

See you soon!

Our love,

Kattis & Konrad
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KRISTALLTIDER
TIME CRYSTAL

Att det bara fortsätter är själva katastrofen. 
Det är inte det som närmar sig men det som är. 
Strindbergs tanke: helvetet är ingenting som 
förestår oss – utan detta liv på jorden.

That things ‘just go on’ is the catastrophe. It is 
not that which is approaching but that which is. 
Strindberg’s thought: Hell is not something which 
lies ahead of us – but this life here.

Walter Benjamin, Central Park (1939)

För hundra år sedan publicerade Bruno Taut 
Die Stadtkrone (Stadskronen). I denna antologi 
argumenterade han för arkitekturens betydelse. 
Den första meningen lyder: ”Många tusen gånger 
om skall arkitekturens ära prisas!” I den här 
märkvärdiga boken försöker Taut förena en mer 
metafysisk, mystisk och religiös dimension av 
arkitekturen med den modernistiska rörelsen. Här 
uppmuntras arkitekter att förutse och bygga ideal, 
snarare än att bara fokusera på funktioner och 
vardagliga behov. I hjärtat av den nya staden, föreslår 
Bruno Taut vad han beskriver som ”Stadskronan” 
- ett enormt socialistiskt byggnadskomplex med 
opera, samlingssalar, akvarium, växthus, tivoli 
och centralbibliotek. Dessa fungerar som ett 
fundament för en ännu högre struktur, en prismatisk 
glaskonstruktion utan program som ”regerar över 
det hela som en ren arkitektur”, en ”krona som inte 
innehåller annat än ett underbart rum”. Genom att 
referera till katedraler och tempel som byggdes över 
städer genom civilisationens historia argumenterar 
Taut för att arkitekter inte bara ska engagera 
sig i arkitekturens praktiska nytta, eftersom de 
då riskerar att avlägsna sig från en ännu större 
uppgift: ”Både de fattiga och de rika följer ett ord 
som resonerar överallt och lovar en ny form av 
kristendom: Socialism. Det är en önskan att på något 
sätt förbättra mänsklighetens välbefinnande, för att 
uppnå frälsning för mig själv och andra och att känna 
mig som en, starkt förenad med hela mänskligheten.” 
Vad är vår tids katedraler?

Idag använder vi inte längre arkitekturen, istället 
använder arkitekturen oss. Drömmen om att bygga 
en annan värld har ersatts av en värld i färd med 
att bygga om oss. Den rena arkitekturen hittar vi 

runt varje hörn. Inte i form av underbara, tomma 
rum som svarar mot  vår längtan efter en djupare 
förståelse av vår existens, men i form av lyxiga 
takvåningar som aldrig var avsedda att bo i, kontor 
så logistiskt hopplösa att de inte går att arbeta i eller 
offentliga utrymmen som registrerar och säljer våra 
erfarenheter som delar av en varumärkesstrategi. 
Hundra år efter publiceringen av Die Stadtkrone 
har en annan, helt väsensskild, krona äntligen 
anlänt. Utsidan ett skimrande, ständigt skiftande 
skådespel av oblandat begär. Dess interiör, ett hyper 
privatiserat rum av ofattbar lyx, för alltid dold för 
mänsklig erfarenhet.

One hundred years ago Bruno Taut published Die 
Stadtkrone (’The City Crown’) in which he argued for 
the importance of architecture. The first sentence 
reads: “Many thousand times shall be praised the 
glory of architecture!” This peculiar book tries to 
merge a more metaphysical, mystic and religious 
dimension of architecture with the Modern 
movement of the time. It encourages architects 
to envision and build the ideal, rather than to 
simply focus on function and everyday needs. As an 
architectural response in the heart of the new city, 
Bruno Taut proposes what he describes as the City 
Crown – an enormous Socialist building complex 
comprising an opera, an assembly hall, an aquarium, a 
green house, a tivoli, and a central library. This serves 
as the base for an even higher structure, a crystal 
glass structure without a purpose that “reigns above 
the whole as pure architecture” since, in his words, 
“the crown contains nothing but a wonderful room.”

In referencing cathedrals and temples constructed 
throughout the history of civilisation, Taut argues 
that architects should not only engage with the 
practical nature of architecture because, if they do, 
they divorce themselves from a greater task: “Both 
the poor and rich follow a word that resonates 
everywhere and promises a new form of Christianity: 
Socialism. It is the urge to somehow enhance the 
well-being of mankind, to achieve salvation for self 
and others and to feel as one, solidly united with all 
mankind.” What are the cathedrals of our time?”

Today we no longer use architecture; architecture 
uses us. The yearning to build another world has 
been replaced by a world yearning to rebuild us. Pure 
architecture is around every corner – not in the form 
of wonderful, empty spaces that manifest our longing 
for a deeper meaning of existence. They rather take 
the form of luxury penthouses not meant to be 
occupied, office spaces so logistically convoluted that 
they are impossible to work in, and mutated public 
spaces that record and sell our experiences as part 
of a branding strategy. One hundred years after 
the publication of the Die Stadtkrone another very 
different crown has finally arrived. The outside is a 
shimmering, ever-changing spectacle of pure desire. 
Its interior, a hyper privatised space of unimaginable 
luxury, forever hidden from human experience.
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DE DÖDAS Ö  
ISLAND OF THE DEAD

Mellan Gamla Stan och Skeppsholmen ligger en ny 
ö byggd av utfyllnadsmassorna från det som en gång 
varit den breda och outnyttjade Skeppsbrokajen. 
På stranden av ön står en öppen men samtidigt 
omslutande struktur av vertikala skivor. Skivorna 
bildar en serie rum som öppnar sig både ut mot 
staden och in mot öns lugna mittpunkt – en 
damm kantad av högväxta cypresser. Ön är en 
begravningsplats i en stad där gravplatserna på 
många ställen börjar ta slut. Ön är en plats för 
eftertanke, sorg, stillhet och minnen. Ett andningshål i 
en stad där alla delar av livet ryms, så även döden.

En ö för de levande och döda. En ö för oss alla.

Between Gamla Stan and Skeppsholmen sits a 
new island built from the ground that was once 
Skeppsbrokajen. On the shore of the island stands 
an open structure of vertical elements that encircle 
and enclose a garden. Inside can be found a series of 
rooms that open out towards the city and towards 
the island’s quiet interior – a pond encircled by tall 
cypress trees. This island is a burial ground for a city 
in which cemeteries and are few and far between. 
The Island of the Dead is a place for reflection in the 
heart of the city; a place for sadness, silence, and 
remembrance. A nook in a city where all parts of life 
have their place – and now, also, death.

This is an island for the living and the dead. 
An island for us all.

Jag berättar för mitt barn att förälder och barn, 
hund och träd, allt levande kommer att dö. Att 
döden är slutet på framgångar och misslyckanden, 
välstånd och fattigdom. Att alla människor, goda 
och onda, vackra och fula, rika och fattiga, smarta 
och dumma, arga och hatiska, glada och rara, 
måste dö.

Martin Frank 
Ein Kleines Totenbuch / Little Book Of Death (1999)

I tell my child that parent and child, dog and tree, 
and all things living will die. That death ends 
success and failure, wealth and poverty. That all 
people, good and bad, beautiful and ugly, rich and 
poor, clever and stupid, angry and hateful, cheerful 
and sweet, have to die.

 
Martin Frank 
Ein Kleines Totenbuch / Little Book Of Death (1999)
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EN ANNAN DAG I EN ANNAN TID
ANOTHER DAY IN A 
DIFFERENT TIME

Vattnet finns och kajen och husen och nya stadsbor 
av alla slag, människor och djur.

Kajen har höjts två meter för den nya vattennivån, 
och den är ett offentligt golv som alla delar - ett 
generöst rum i staden, mellan himmel, hus och vatten.

Det golvet är avgörande och oerhört välbyggt; varje 
sten är satt på sin plats med yttersta omsorg för 
den ska sitta där mycket lång tid, inkilad mellan sina 
grannar.

Varannan dag städas och röjs hela kajen av dem som 
använder den – det är en självklarhet.

Varje morgon turas man om att sopa det vackra 
stengolvet.

Det är ett stadsrum där ting och varelser möts och 
förhandlar och tar hand om varandra.

Allt som har använts sorteras och bedöms för hur det 
ska fortsätta sin tillvaro.

Ordet sopor har försvunnit – för allting används, 
omdanas, bearbetas och återförs på något sätt.

Varje ting, varje växt, varje varelse, varje väsen har 
betydelse.

I skärgården och på Mälaröarna odlas grönsaker och 
djur växer upp.

Det sker också på malmarnas gårdar – bl.a. höns, 
getter och bin istället för hundar som idag.

Allt skeppas på båtar, stora och små över Stockholms 
olika vatten som angör de olika kajerna.

Skeppsbron är ett av de golv där allt detta fördelas 
och byter vårdnadshavare.

På detta golv färdas man mest till fots, men även 
med många olika sorters cyklar och kärror gjorda av 
ombyggda bilar och dragna av människor, djur eller 
vinden.

Hit kommer människor från när och fjärran och 
träffas, äter, byter segel, skaffar mat, lagar skor och 
cyklar och barnkärror och så vidare.

Några sover i skydd av den gedigna stoan (en byggnad 
av grekisk typ som är öppen på tre sidor men ger 
skydd mot vind och regn).

På kvällen kan det bli fest med exotisk mat, lite gräl, 
teater, lekar och dans.

Det finns heliga rum där vem som vill kan dra sig undan 
i ensamhet – katt, barn, tiggare.

Och det finns latriner för både människa och djur; 
resterna går till komposterna.

Det finns permanenta bord och lösa bänkar så att man 
kan äta utomhus; om det regnar spänner man upp 
segel som skydd.

Vid borden kan man också byta varor, rensa fisk, laga 
nät osv.

Det viktigaste arkitektoniska elementet är det 
gemensamma golvet.

Där var och en får en skugga när solen lyser; djur, växt 
och människa.

Där alla kan ses och mötas, om de vill.

Vissa dagar finns ingen verksamhet på detta golv, då är 
det bara en plats att vara.

I kanterna finns rum för förvaring och underhåll av 
olika ting och material.

Ett av de gamla tullhusen fungerar som djurstall, förråd 
och sjukstuga.

På vattnet far båtar av många slag; de flesta med segel 
eller åror; man behöver inte längre några gym för 
motionen får man utomhus, genom att odla mat, sköta 
djur, segla eller ro, lyfta saker, mata djur, reparera hus 
och stadens golv.

Allt bygger på att hantera omgivningen med omsorg 
och nyfiket intresse - ett tilltal.

Allt förändras därför också ständigt, men vissa ting 
mycket långsamt.

De får en närvaro och ett värde genom att de lagas, 
rengörs och putsas, används, lagas på nytt.

Tillvaron går ut på att ta hand om det som finns, det 
som växer, det som byggs och det som skapas — med 
största omsorg — och att förhandla när det uppstår 
motsättningar.

Det är en livlig stad, men utan avgaser eller motorljud.

Mornarna är stilla.

Nätterna oftast oändligt mörka och vilsamma, eller 
ljusa och fuktiga av dagg.

Man betraktar stjärnorna utan att behöva äga eller 
erövra dem.

Arkitektur och stadsbyggnad kräver ett mycket långt 
perspektiv. Det handlar om våra barnbarnsbarn och 
deras efterkommande.

Om vi inte förändrar vår blick på omgivningen, våra 
handlingar och vårt tänkande, i grunden, nu, kommer 
de inte att ha någon vidare värld att ta hand om. 

ELIZABETH B HATZ



goods, gutting fish, repairing nets, or other daily jobs.

The most important architectural construction is the 
paving itself, however – each stone gains a shadow 
when the sun shines.

Here everyone meets and may be seen – if they want 
to be seen.

Some days there is no activity at all, in which case it is 
just an open room to be in.

The edges contain storage and maintenance 
equipment.

One of the old customs houses has been turned into 
stables, storage, and an infirmary.

On the water all types of boats travel around, most 
of them moved by way of sails or oars. Gyms are long 
gone as they are no longer needed; bodies keep fit 
outdoors by growing food, cleaning the city, sorting 
materials, taking care of cattle, sailing, cycling, 
carrying goods, feeding animals, or repairing buildings 
and the city’s floor.

All is rooted in handling, observing, and tending to the 
surroundings with care, concern, and curiosity. They 
might be described as nothing more than encounters.

Everything changes continuously, but some things 
change very slowly as they gain a presence through 
being handled, repaired, cleaned, and re-used.

Existence is about caring for all that exists—all that 
is made, built, or that grows—with utmost attention. 
Negotiation is key when conflicts occur.

This is a lively city, but with few emissions or engine 
sounds. You can hear the dragonflies as they fly 
around.

The mornings are calm.

The nights are infinitely dark and peaceful – or 
otherwise light and dewy.

You can see the stars without any urge to possess 
them.

Architecture and town planning are long-term 
concerns. They primarily concern our great-great 
grandchildren and their descendants.

If we do not change our view of the world around us, 
our acts and our thinking—fundamentally; now—they 
will not have much of a world to take care of.

The water is there; the quay, the buildings, and new 
citizens of all kinds – humans and animals alike.

The quay has been raised by two metres in line with 
the new water level to create a wide public floor, 
shared by all as an open room in the city between the 
sky, the buildings, and the water.

This floor is precious and well built: each stone has 
been placed with the utmost care because it will sit 
there for a very long time.

Every other day the entire quay is meticulously 
cleaned – it is a matter of course and a recurring 
event.

Every morning people take turns in sweeping the solid 
stone floor – a routine that is self-evident.

It is a oom in the city where things and beings meet, 
negotiate, and take care of one another.

Everything that has been used is sorted and assessed 
according to its next life.

The word ‘waste’ is no longer in use, as everything is 
used, altered, handled, and returned in one way or 
the other.

Each thing, each plant, and each being has its own 
importance and its own presence.

In the archipelago and on the islands of Lake Mälaren, 
vegetables and animals grow.

They also grow in the backyards of the city – poultry, 
goats, bees, horses…

All is shipped in on boats, large and small, over the 
waters of Stockholm, and they dock at the quays.

Skeppsbron represents one of the major floors of the 
city, a place where all is divided and distributed.

The floor is mainly crossed by foot, but also on 
bicycles of all kinds and sizes. Carriages are pulled by 
people, or animals, or ultra-light windmills.

People arrive from near and far to meet, eat, 
exchange, stock food, obtain a horse or a hen, or 
repair belongings such as shoes, bicycles, prams, 
spectacles, and so on.

Some sleep in the solid stone stoa (an Ancient Greek 
building typology, open on three sides yet sheltering 
you from the wind and rain).

In the evening there may be a feast with exotic food, 
some quarrels, or breakdancing.

There are small sanctuaries to where anyone can 
withdraw for solitary reflection, be they a child, a cat, 
or homeless.

There are latrines for animals and for humans; the 
remains go to compost. 

There are large permanent outdoor tables and 
loose benches for collective meals: large sails are 
suspended above to protect from the rain, the wind, 
or from too much sunlight.

The tables also serve as surfaces for exchanging 
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