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Malmö har sedan industrialiseringen på slutet av 1800-talet expanderat norrut. Efter 

industristadens nedgång har en enorm förändring skett. Industristaden har ersatts av 

en stad med högre utbildning, moderna bostäder och företag av alla storlekar. 

Områden som Västra Hamnen och Dockan har vuxit fram och gett staden en ny 

karaktär. Malmö fortsätter att expandera, och i framtiden kommer vi se dessa 

områden växa ihop med stadskärnan, tack vare Varvsstaden och Nyhamnen. Området 

kring Malmö Centralstation blomstrar med projekt som Malmö Universitet och 

Malmö Live.  

 

I en växande stad, där marken som en gång i tiden byggts ut för industri, idag görs om 

till en del av den publika staden, växer också mellanrummen fram. De behöver tas om 

hand och få sin egen identitet, och fungera som länkar mellan det gamla och nya. Ett 

exempel på ett sådant mellanrum är sträckan Östra Hamnkanalen – från Bastionen 

Uppsala till Slussen. Hamnkanalen tillsammans med bastionen är rester av de 

försvarsanläggningar som anlades på 1670-talet, som omringar den gamla stadskärnan. 

Mot norr, där medeltida Malmö mötte havet, möter kanalen idag järnvägsspåren, och i 

framtiden kommer här även finnas en koppling till det som ska bli Nyhamnen. Jag vill 

utveckla kanalrummet med ytterligare en dimension, nämligen husbåtar.  

 

Husbåtar är sällsynta i Malmö men desto mer vanliga i vår grannstad Köpenhamn. 

Andra europeiska städer med tradition av boende på vattnet är Amsterdam, Paris och 

London. Detta får mig att se Malmös vattenrum – gamla som nya – som outnyttjade 

resurser. Nya platsbildningar och sammanhängande gångstråk här skulle ge 

Malmöborna och dess besökare tillgång till nya attraktiva utemiljöer i stadskärnan. Det 

här är inget förtätningsprojekt som kommer lösa Malmös bostadskris, utan ett sätt att 

förstärka Malmös karaktär som stad i kontakt med havet. Det är ett sätt att befolka 

vattenkanterna, för att inspirera till utveckling av platser med liknande förutsättningar.  

 

Projektet presenteras på svenska.   


