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ENTRÉ/VÄRD

STRÖMMEN

NORRBRO

1  ALEXANDER BRANDEKER
ASTROBIOLOG

Jorden har egentligen ganska lite vatten jämfört 
med andra planeter, men ändå ser vi oss som en 
vattenplanet. Hur kom vattnet till jorden, och vad 
är det som gör den till en unik plats för liv?

2 KAJSA BOVIN
SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

Vad är grundvatten egentligen? Forskaren Kajsa 
Bovin berättar om hur grundvattnet påverkas av 
människan och geologin, vilka problem som finns 
och vad vi kan göra för att skydda det.

3 MAGANIZO KRUGER NYASULU
STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE

När forskare pratar om blått, grått och grönt 
vatten menar de väldigt specifika resurser 
som alla har sin roll att spela i matproduktion. 
Men hur påverkar klimatförändringarna hur 
olika vatten kan användas?
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4 LINA PERSSON
KONSTNÄR

Sjöar har rättigheter! Utifrån filmen Vätterntribunalen 
utforskas en juridik med vattenkroppens 
perspektiv i fokus. Välkommen att göra en anmälan 
eller ingå ett juridiskt avtal. Medverkande: Nedine 
Kachornamsong.

5 STEN SKÅNBY
RELIGIONSHISTORIKER

I nästan alla människans religioner spelar vattnet en 
avgörande roll. Varför är det så och vad kan vatten 
representera i olika sammanhang? Om syndafloden, 
det livgivande regnet och det heliga renandet.

6 MAUD NYCANDER
DOKUMENTÄRFILMARE

Långbad, att ligga i ett varmt bad, var länge den 
mest använda behandlingsmetoden på de svenska 
mentalsjukhusen. En reflektion om vattnets 
läkande kraft utifrån filmen “Rum för sjuka själar”.
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7 FREDRIK JOHANSSON 
& RASMUS RODELIUS 
DYKARE, RENA MÄLAREN

Vad gömmer sig egentligen på botten mitt 
i vår stad? Dykare från Rena Mälaren dyker ner 
i Strömmen och hämtar upp saker som visar hur 
vi egentligen behandlar vår känsliga vattenmiljö.

8 SOFIE JOOSSE
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

Kom och sätt dig i den lite obekväma fiskestolen 
och kasta i spöet i plurret! I hela världen, och 
inte minst i Stockholm, pågår stadsfiskeri för 
fullt. Hur kan det påverka hur vi ser på stadens 
hållbarhet?

9 JANNA HOLMSTEDT & MALIN LOBELL
KONSTNÄRER

P(Art) of the Biomass—En idéskiss för 
havskolonier längs Sveriges kust. Hur skulle 
småskaliga kolonilotter mitt ute i havet kunna 
stödja artrikedom och ge oss renare havsvatten?

10 MARIKA TROILI
KONSTNÄR

Bällstaån flyter genom allt dyrare delar av 
Storstockholm. Från att ha satts i kulvert på 
60-talet har ån nu blivit ett försäljningsargument 
för lyxiga bostäder—vad innebär det för 
varelserna kring den?

11 ELIN TANDING SØRENSEN
LANDSKAPSARKITEKT OCH KONSTNÄR

I tidvattenzonen, omväxlande täckt av 
havsvatten och uppe ovanför ytan, finns 
outnyttjade möjligheter. Hur skulle man kunna 
skapa en stad i detta havets gränsland som 
från botten utformas för alla arter?

12 MIRKO NICOLIC
KONSTNÄR

I Balkan har vattentäkten allt mer blivit sedd 
med extraktivismens ögon—som en resurs att 
använda upp. Konstnären Mirko Nicolic i samtal 
med sociala aktörer från Bosnien och Serbien.

13 LENA KAUTSKY
MARINEKOLOG

Östersjöns unika miljö kan komma att påverkas 
dramatiskt om klimatet förändras. Den svenska 
vattenmiljöforskningens nestor, också kallad 
“Tant Tång”, visar upp vad som sker under ytan.

14 ROSSANA MERCADO-ROJAS
KONSTNÄR

Istället för att folket kan ta del av dem styckar 
internationella aktörer upp vattenresurserna i 
Peru och Bolivia. I festens form följer vi 500 år 
av kopplingar mellan vatten och kolonialism.
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