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sammanfattning abstract

Artland är en reflektion kring relationen mellan 
människan och andra arter, samt en vision om hur 
stadslandskapet kan bli artrikare.

Mängden vilda djur minskar drastiskt i världen, det 
är fler och fler arter som väljer staden som alternativt 
habitat och det finns ett behov av närnatur och 
sammanhängande gröna rum i den urbana kontexten. 
Detta ledde för mig fram till frågorna: 

• Hur kan arkitektur bidra till biologisk mångfald?
• Hur kan arkitektur bidra till en uppluckring av 

hierarkier mellan andra arter och människan?
• Hur kan arkitektur bidra till möten mellan vilda 

djur och människa i stadslandskapet?

I arbetet utforskar jag människans relation till 
djur, djurens relation till människan och min egen 
relation till djur. Jag gör detta dels genom att studera 
fabler, konst och djurens beteende, och dels genom 
promenader, studiebesök och en jaktupplevelse. 
Parallellt har jag med collage och skisser studerat 
rumsliga gränser, bl.a. med skogsbrynet som referens, 
med ambitionen att skapa så varierade typologier som 
möjligt.

Med denna bakgrund tar jag fram en vision om hur 
Malmö hamn, med ett antal verktyg, kan gå från ett 
monofunktionellt industriområde till ett artrikare 
stadslandskap. Ett stadslandskap som jag studerar 
närmare i tre situationer: den kväkande bakgatan, den 
tassande bron och de slumrande tornen.

Kan staden få vara en plats för flera arter, där de kan 
mötas på samma villkor? Artland är ett examensarbete 
i hur en sådan stad skulle kunna gestaltas.

Artland  is a personal reflection on the relationship 
between the human being and other species, and a 
vision for how cities can be richer in species.

The amount of  wild animals decrease drastically all 
over the world, more and more species move into the 
city, there is a need for nature and green infrastructure  
in the urban setting for many species. This made me 
ask the questions:

• How can architecture contribute to biodiversity?
• How can architecture contribute to changed 

hierarchy between humans and other species?
• How can architecture contribute to create places 

where humans and wild animals can meet in the 
urban environment?

I investigate humans’ relationship with animals, 
animals’ relationship with humans and my own 
personal relationship with animals. I do this by 
studying fables, art and animal behavior and with 
walkabouts, study trips and a hunting experience. 
Parallel I study borders by working with collages and 
sketches, with the edge of  the forest as reference, with 
the ambition to create as much diversity in typologies 
as possible.

With this background I develop a vision for Malmö 
port to be transformed, with a number of  tools, from 
a monofunctional industrial area to a richer space for 
species. In this new city landscape, I investigate three 
situations in depth.

Can the city be a place for more species, to meet on a 
more equal level? Artland is a masterthesis about how 
a city like this could look like.

collaget_som arbetsmetod för att skapa oväntade möten 
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Vi tar på oss stövlarna, den varma tröjan, hänger 
kikaren runt halsen och sedan går min kusin och 
jag ner till Lagan i vår hemort, Knäred. Ån har, som 
den brukar göra så här på våren, översvämmats och 
åkrarna står delvis under vatten.  Det bildas en bra 
plats för flyttfåglarna som rör sig tillbaka till våra kalla 
breddgrader. Vi smyger sakta över åkrarna, nästan 
kryper, mot den där lilla trädlunden. Väl på plats 
tar vi skydd bakom några hasselbuskar och börjar 
iakttagelsen. Under den gråmulna himlen räknar vi 
fåglarna, en efter en. Vissa dagar kom vi upp till flera 
hundra kanadagäss. 

Att beskåda vilda djur är något som ligger många 
varmt om hjärtat och för min kusin och mig var 
det spännande att spendera några dagar där ute i 
trädlunden. Att ha närhet till dessa upplevelser med 
vilda djur blir då viktigt, även i en mer urban miljö 
än Knäred. Läsaren får i rapporten även följa med på 
några korta berättelser, som denna, om min relation 
till djur. I vilka situationer har jag mött djur och hur 
reflekterar jag över mötet?
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varför djur i staden?

Ekosystemtjänster, bikupor på stadstak, stadsodling, 
och naturum. Att ta tillvara på det som de vilda djuren 
ger oss människor, är något som det pratas mer och 
mer om, även inom arkitektur. Min utgångspunkt är 
däremot ett eget intresse för natur och djur och jag 
tycker det är intressant att undersöka till vilken gräns 
vi också kan ha djur i staden. Då fler och fler väljer 
att flytta in till städerna, liksom jag, så är det lätt att 
förlora kontakten med naturen eller att känna en 
frustration över att det är svårt att ta sig till den. Kan 
städer planeras utefter syftet att föra naturen närmare 
den urbana kontexten och samtidigt skapa arkitektur 
som kan bidra till boendemiljöer för andra arter än 
vår egen? Kan de vilda djuren få ta mer plats i staden 
utan att uppfattas som ett problem? Detta är också 
ett fortsatt arbete på ett tidigare fyraveckorsprojekt, 
där utgångspunkten var att skapa mikrohabitat i en 
byggnad, för utrotningshotade djur, när de naturliga 
livsmiljöerna försvinner.

Min relation till djur började tidigt med ett par 
husdjur, men även de vilda djuren då skogen aldrig 
låg långt borta från hemmet. Men relationen har 
också en grund i tecknade filmer och böcker med 
berättelser om djur. Jag anser att dessa berättelser 
har en viktig roll att spela i vår relation till djur, då 
de skapar en stark relation till karaktärer och indirekt 
då till många olika arter. Berättelserna har uppstått 
i oförståelsen av andra djurs funderingar och tankar 
men också att vi omger oss av och kan relatera till 
vilda djur. Det blir viktigt att vi då har djur omkring 
oss för att dessa berättelser ska fortsätta ha ett värde 
och för att nya berättelser ska skapas. Vetenskapen 
om djurens levnadsmiljö och samspelet mellan arter, 
ekologi, har väckt mitt intresse mer och mer. De 
vilda djuren spelar en stor roll och när deras naturliga 

levnadsmiljöer förloras, spelar staden med sina rum 
och mellanrum en betydande roll. Kan staden och 
hur vi bygger våra hem också bidra till ett alternativt 
habitat för andra arter?

Min frågeställning är uppdelad i tre frågor, och bildar 
en sammanfattning av de funderingar jag började mitt 
examensarbete med:

• Hur kan arkitektur bidra till biologisk mångfald?
• Hur kan arkitektur bidra till en uppluckring av 

hierarkier mellan andra arter och människan?
• Hur kan arkitektur bidra till möten mellan vilda 

djur och människa i stadslandskapet?

Sociala värden av andra arter i människans närmiljlö
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att följa spåret 

Under arbetets gång har jag valt bort ett par sidospår. 
Det första är att jag väljer bort att inte fokusera på en 
plats och en byggnad, utan behöver se på staden och 
det valda området som en enhet med olika typologier 
och situationer. Det är även viktigt att mötet med de 
vilda djuren ska vara vardagligt. Det ska vara mötet 
på lunchrasten eller på cykelturen på väg hem. Jag vill 
nämligen undvika att skapa en plats där människan 
åker och beskådar djur, utan det ska ske i vardagen 
och inte vara så anmärkningsvärt. Därför undviker jag 
att rita ett naturum, zoo eller besökscentrum eftersom 
det förstärker den befintliga hierarkin, där människan 
beskådar naturen och ställer sig samtidigt vid sidan om 
den. Det blir viktigt att se människan som en del av 
naturen och att vi befinner oss i den med övriga arter.

Det andra sidospåret jag har undvikit är att skapa 
platser som bara kan utnyttjas av vår art eller bara 
en specifik art. Visst kan det finnas mindre partier, 
liksom rummet i bostaden, som är mer privata 
eller som här tillhör mer en specifik art. För dessa 
symboliska projekt som bara gynnar en art, finns 
det flera i samtidens arkitektur. Men samtidigt finns 
det 34 500 kända djurarter i Sverige (Bernes, 2011, 
260). Det är ganska många. Av dessa är nästan 85 % 
insekter. För det slutgiltiga förslaget väljer jag ändå att 
arbeta med ett urval av dessa arter, för att skapa mig 
designprinciper. Jag har valt att fokusera på de djur 
som redan har letat sig in i staden, har förlorat stora 
delar av sitt naturliga habitat och som människan har 
en nära relation till.

Det tredje sidospåret blir domesticering och våra 
tamdjur. Jag väljer istället att fokusera på de vilda 
djuren, som är mer intressanta i det att det inte finns 
en hierarki bestämd av människan; tamdjur är något vi 
äger och det finns redan en kontroll av djuret.

Metod

Material jag använt mig av kommer att redovisas 
utefter stegen i den andra delen av rapporten. Men 
några material kan vara värt att nämna i korthet här.

Collaget och skissen har fungerat som ett verktyg 
för att finna nya och oväntade möten. Det har varit 
ett intuitivt arbete, där jag i efterhand analyserat och 
arbetat vidare med det som uppstått.

Promenader, studiebesök och en jaktupplevelse har 
berikat mitt arbete. 

Konst med djur och fabler har inspirerat mitt sätt att 
arbeta med bilder och illustrationer.

En bok som har varit av stor betydelse för arbetet är 
Jenny Diskis bok ”Allt jag inte vet om djur” (2012)

Till sist har gränsen och överlappningar, med referens 
från bl.a skogsbrynet, lett mig genom arbetet.
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Rapporten är uppbyggd av tre delar. Den första delen 
är ett manifest där mina tankar och funderingar från 
arbetets gång är samlade. Det visar min målsättning 
med arbetet utefter frågeställningen och sammanfattas 
i ett antal strategier.

Den andra delen av rapporten berättar om min 
process och de olika delarna jag har undersökt för att 
få en djupare förståelse för ämnet. Här kan läsaren 
följa med på studiebesök, jakt, skisser, promenader i 
Malmö, fabelberättelser och skisser som tillsammans 
leder fram till det slutgiltiga förslaget.

I den sista delen applicerar jag min undersökning och 
min metod på en specifik stad, ett område och några 
utvalda platser. Denna del visar mitt förslag.



16 17Vertikalt naturreservat i Bogotá, tävlingsförslag till tävlingen 
“International Student Tall Building Design” våren 2014.  

del  1
- manifest
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Manifest är en programförklaring för den egna 
konsten och ideologin och oftast utfärdad i 
opposition mot det etablerade.

(Nationalencyklopedin, 1994, band 13, 46)

Följande kapitel beskriver manifestet som har väglett 
gestaltandet och valen under processen och visar 
målsättningen med projektet. I en inledande fas blir 
det viktigt att ifrågasätta den rådande normen: att 
staden är en plats för människan. Kapitlet tar även 
upp frågor såsom; varför ska det skapas utrymmen i 
staden för andra arter, hur kan dessa utrymmen skapas 
och vad har berättelsen för betydelse i sammanhanget? 
Kapitlet avslutas med att beskriva strategierna i fyra 
punkter för att uppnå ett artrikare stadslandskap. 

kapitel 1

MANIFEST 

upplevelsen_berättelser i landskapet
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Tänk dig att mitt i staden kunna vandra upp för en 
hög struktur, möta först insekter, sen kolibrin och 
till sist komma upp och möta fladdermusen och 
samtidigt ha en utsikt över staden. På uppslaget till 
del 1 syns illustrationen av ett vertikalt naturreservat 
ritat i Bogotá, Colombia. Det uppkom när jag höll 
mig kritisk till att bygga högt i staden och för vem vi 
bygger. Där ställde jag mig frågan ”Kan arkitektur 
bidra till förlorade habitat för utrotningshotade arter i 
en urban miljö?” Då projektet i sin korta tid och i sin 
form inte kopplade till staden, ville jag nu skapa ett 
projekt som var mer integrerat med resten av staden.

varför ska andra arter finnas i staden?

Fler och fler människor flyttar in till städerna. Men 
det är inte bara människan som gör det, utan flera 
andra arter gör det också. Djuren väljer att flytta 
in till städerna då deras naturliga habitat minskar 
och att tillgången till mat kan vara större i städerna. 
Världsnaturfonden skriver i Living Planet Report 
att “mängden vilda djur har minskat med hälften 
på 40 år” (WWF 2014, 4). Habitat i staden kan inte 
ersätta de stora arealerna i nationalparkerna och 
naturreservaten men det blir en alternativ livsmiljö 
för många arter. De fyller också en annan betydelse 
för människan i form av närnatur, upplevelser 
och förståelse för djur, en förståelse som även kan 
väcka intresse för djuren utanför staden. Det blir ett 
mikrohabitat som både stadsbor och olika arter kan 
söka sig till.

normen

En stad utvecklas för vår art och det är normen. Skala, 
rum, platser, material, kanter och texturer är anpassade 
efter vår art. Finns det någon vinst i ändra på detta? 

Varför ska vi ta hänsyn till fler än oss själva? Det 
finns flera argument som talar för att vi ska det. Vi 
ingår fortfarande i ett ekosystem, trots att vi inte alltid 
inser det, och genom att ha pollinatörer, insektsätare 
och fåglar som sjunger ger de både ekonomiska och 
sociala värden. En term som används flitigt idag är 
ekosystemtjänster, alltså att ekosystem har en funktion 
som skapar välmående och förbättrade livsvillkor hos 
människan och dessutom helt gratis. Även politiskt 
finns det starka krafter att få in ekosystemtjänster i 
samhällsplaneringen (Zettersten, 2014). Det finns 
alltså krafter som drar mot biologisk mångfald och det 
är dags att detta också kombineras med stadsplanering 
och hur vi bygger våra städer.

Genom en medveten utformning av den byggda 
miljön för andra arter än människan, förstärks 
inte bara djurens plats utan ger också utrymme 
för ett möte mellan djur och människor. Andra 
arters användning av stadsrummet kan också 
uppmärksamma platser och gömda rum som vi annars 
missar, eller rentav inte utnyttjar. De har ett annat sätt 
att röra sig på och i byggnader. Djurens skala är långt 
ifrån motorvägar och stora infrastrukturer och kan bli 
ett bra utgångsläge för att skapa småskaliga miljöer 
som människan också kan finna rogivande. Så genom 
att skapa platser där fler än vår art kan trivas skapas 
indirekt också oväntade platser för människan.

närheten

Vi är en urban art, som mer och mer tappar kontakten 
med naturen, då blir det viktigt att den närnatur 
som finns blir tillgänglig. Tillgången till naturen har 
för människan en stark hälsoeffekt visar forskning. 
Forkare på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har 
tagit fram en rapport som visar att det finns ett 

mångfald i staden

samband mellan avstånd till grönområden och stress. 
Enligt undersökningen visar det sig att ju närmare 
personen bodde grönområden, desto oftare besökte 
denna det och kände sig då mindre stressad. (Grahn & 
Stigdotter, 2003)

Det är på vägen mellan olika platser också viktigt att 
se, höra och uppleva de vilda djuren. Det ska vara de 
där spontana möten som kanske gör att vi stannar upp 
och funderar på vår tillvaro och vår egen plats som 
en av alla arter. Jag finner något rofyllt i att möta ett 
djur, stanna upp för en sekund och kanske leva sig in 
i dess värld. Tillgänglighet är viktigt för andra arter 
också, där gröna samband är ett nödvändigt inslag för 
många.

natur + kultur = ett landskap

Djuren väljer tätorten och dess hus, gårdar och 
industriområden för att lokalerna är lämpliga, 
det finns gott om föda och de lyckas bra med sin 
uppfödning av ungarna. Staden är alltså ingen 
felaktig plats för vilda djur och deras ungar.

(Hillarp, 2003)

I projektet försöker jag undvika den dualism som 
genomsyrar samhället mellan natur och kultur och 
istället väva ihop landskap och stad till ett. Ett 
stadslandskap, där det finns plats för olika typer 
av arter. Människan och fladdermusen, räven och 
paddan.

strategi

1. Det fysiska mötet

(Varje stycke i manifestet sammanfattas i en strategi, 
strategierna redovisas i helhet längre fram)

1. Vertical Nature Reserve
2. Flora överst i hierarkin_Cartegena Waterfront (referens)

1. 2.
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Gränslandet mellan gröna och urbana områden i 
staden har alltid gjort ett speciellt intryck på mig. 
Paradvåningarna som vänder sig mot stadsparken, 
bakgården som vänder mot en järnvägsräls. Det är i 
gränsen som också vilda djur letar sig in i det urbana 
och människan letar sig in i det gröna. Kan denna 
gräns bli aktiv och porös och tillåta en integration 
mellan olika arter? Med detta ställningstagande följer 
att motverka den hierarki som idag finns i staden. En 
hierarki där vår art står överst i den pyramiden och de 
andra arterna under. Kan denna hierarki arbetas bort 
och att vi även låtar andra arter ta plats i staden?

hierarki

Genom en jämlikhet mellan arter kan även nya och 
oväntade platser skapas i staden som kan ändra redan 
betingade och sociala mönster som kan vara berikande 
för vår art. Frågan som kan ställas är helt enkelt att 
varför ska vi inte bygga för andra arter också? Är de 
inte lika mycket värda? Hierarkin har skapats av att vi 

hierarki och integration

insekten hobby ornitologen fågeln

har haft möjligheten att styra över andra arter. Detta 
syns genom historien, allt från domesticering, cirkus 
och jakt. Men nu har vi möjlighet att ifrågasätta vårt 
agerande.

integration

I städer finns alltid områden med specifika karaktärer 
och socioekonomiska grupper, vilket i bästa fall kan 
skapa ett grannskap och en tillhörighet. Det finns 
även en risk för segregation, när dessa områden är 
starkt rumsligt avgränsade till andra. Men det är i 
gränsen mellan olika områden som det kan tillåtas 
möten mellan olika typer av invånare. Här i ”The 
public realm” kan främlingar mötas. Detta är något 
som Richard Sennett beskriver i sin bok ”The public 
Realm” (Sennett, 2008), mer om det i kapitel sex. 
Beroende på utformningen av områden, vänder de 
sig inåt eller utåt mot gränserna mot andra områden, 
påverkar det intensiteten i gränsen. Det blir då 
väsentligt i projektet, för att skapa ett möte mellan 

hamnarbetaren fladdermusen paddan

olika arter, att typologin som binder ihop olika 
områden, kvarter blir en plats för olika aktiviteter 
så att integration sker mellan olika individer. För 
att mötet ska ske behöver gränserna vara porösa 
och aktiva, vilket jag skriver om mer längre fram i 
rapporten.

vi och de

Hur jag använder ordet och retoriken blir en väsentlig 
del av arbetet för att undvika att förstärka den hierarki 
mellan arter som jag vill undvika. Det är ett försök att 
undvika att prata om oss och dem, men ändå tar fasta 
på att människan och andra arter har olika typer av 
behov, vilket oundvikligen leder till att arterna måste 
särskiljas i vissa fall. Under mitt arbetet används därför 
begrepp som vår art och andra arter, vi och andra 
arter, människan och andra arter.

Detta leder fram till den andra strategin, att skapa 
integration och mötesplatser mellan olika arter genom 
en porösa och aktiv gräns. 

strategi

2. Den porösa och aktiva gränsen
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bild från Beijers park med möblerna i 
en ring.

Ringen i skogsdungen av multnade trästockar. De fick i morgonljuset för mig ett symboliskt värde. Nästan något religiöst. 
Medan de för de flesta barnen uppfattas som ett ställe att springa runt och leka tafatt. Den tredje faktorn blir då det skapar 
något för den biologiska mångfalden, då vedälskande insekter lever här och bidrar till ett rikare fågelliv. Placeringen av 
trädstockarna ger en upplevelse för mig. Beijers Park september 2014

det vilda rummet

Rune Gerell beskriver det vilda rummets funktion på 
följande sätt:

Vi tenderar ibland att städa alltför noggrant i vår 
trädgård. Ansamlingar av löv på marken ser vi 
som tecken på en mindre välansad trädgård. Ser 
man löven utifrån småkrypens horisont så är det 
”hem” för den som vill ha lagom fuktighet och 
skydd mot rovdjur.

(Naturskyddsföreningen 1994, 37)

Gerell menar att vildheten kan bidra till ett rikare 
naturliv. Det gäller både i den mindre och den större 
skalan. Det vilda ska tillbaka till staden, och det är 
viktigt att vi inte bygger igen alla hörn och vrår i 
staden. I en tid då vi behöver bygga fler bostäder och 
förtätning pågår i staden, får inte värdet av rummen 
mellan byggnader glömmas bort. Övergivna platser i 
staden, de som människan lämnar orörda, är oftast ett 
utrymme i staden som djuren tar i anspråk. Det blir 
deras fristad. Detta utrymme ska få en plats i Artland.

ramverk

I projektet skapas ett ramverk, en struktur, som tillåter 
djurliv och vegetation att frodas och tillåta dem att 
skapa sina egna miljöer, en vildhet. Arkitekten kan 
skapa vissa premisser som gör att arter hittar till eller 
stannar kvar på en plats. Det vilda ska få utrymme, 
men det måste ske inom ett kontrollerat ramverk, för 
det är en skapad miljö och det faller då naturligt att 
i sitt estetiska och fysiska utseende sker inom vissa 
ramar. Det vilda rummet kan kombineras med raka 
linjer och ordning för att det fortfarande ska kännas 
att det är under människans kontroll. I ett studiebesök 
i Beijers park, Malmö (se bild till höger), en park 

som har en stark profil att gynna biologisk mångfald, 
har man skapat ett ramverk, en linje,  och klippt 
gräsmattan ett par meter mellan det vilda skogsbrynet 
och ängen med högt gräs. 

Varje urbant ekosystem är unikt men det som alla har 
gemensamt är att människan driver systemet. Och 
människan kan bestämma om det ska vara mänskliga 
krafter eller traditionella ekologiska krafter som tillåts 
att driva systemet. (Gehrt, Riley, Cypher, 2010)

tiden

Flora och fauna är båda levande organismer, så att 
arbeta med dessa som arkitekt eller landskapsarkitekt 
innebär förändring av landskapet med tiden. Träd 
växer, buskar blir till snår och räven hittar sin väg in 
till staden. Miljön kommer att skifta och tiden blir en 
väsentlig del av projektet. Det går helt enkelt inte att 
beräkna på allt som sker, utan det oväntade kan ske i 
de modifikationer som andra djur gör med stadsbilden 
med tiden. Arter kommer utnyttja platser som vi inte 
använder och det spontana och vilda som kan ske där. 

strategi

3. Biologisk mångfald genom vilda rum

Det kontrollerade ramverket_Beijers Park, Malmö
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berättelsen i landskapet

fabeln som gränsöverskridande berättelse

Litteraturen och konsten påverkar starkt vår 
uppfattning och upplevelse djur. Fabeln har som 
berättelseform en särskild roll att spela här, då djuren i 
dess berättelse är en spegelbild av människan och dess 
egenheter. Fabeln har oftast symboliska och karaktärs-
fulla drag, där vattnet och skogen illustreras enkelt. 
Vad händer i en kontextuell urban miljö om skogen, 
vattnet också gestaltas med symboliska former? Kan 
den byggda miljön göra så att vi reflekterar över 
situationer och förnimma om platser och bilder som 
vi tidigare har haft berättat för oss eller att vi kritisera 
de befintliga bilderna som vi bär med oss? 

kan stadslandskapet generar nya berättelser?

Om människan stannar upp ett tag och reflekterar 
antingen över stadslandskapet eller dess innehåll, 
kanske en fågel som flyger förbi, kan nya berättelser 
skapas. I somras stod jag på perrongen på Lunds 
tågstation när ett litet barn pekade mot skyn och 
ropade, ”Kolla pappa! Ser du fågeln?”. Detta kanske 
är något som barnet har med sig och sedan berättar 
vidare till kompisar eller skriver om.

karaktärsfullt stadslandskap

Det finns flera teorier för hur ett landskap ska 
utformas för att skapa karaktärsfulla platser. Jag 
utgår ifrån 1700-talsarkitekten, William Chambers, 
som föreslog att en trädgård ska innehålla tre 
grundegenskaper: det förvånande, det skrämmande 
och det behagfulla. Kan detta fungerar också i det 
urbana rummet? (Hoyer, 1994)

strategi

4. Upplevelsen

strategier

2. Den porösa och aktiva gränsen

1. Det fysiska mötet

4. Upplevelsen

3. Biologisk mångfald genom vilda rum

Med skogsbrynet och grönsen som referens ska 
övergången mellan olika typologier och livsmiljöer 
var porös och tillåta både aktivitet men också skydd 
och orientering.

Skapa platser, närnatur, där det finns möjlighet för 
arter att möta varandra. Bland människor uppskattar 
både amatören och experten att studera och iaktta 
djur. 

Stadslandskapet ska även vara ett landskap som 
lockar till eftertanke och reflektera över djurens 
livsmiljöer och ge möjlighet för nya berättelser 
om djur att ta form. William Chambers idéer om 
trädgården finns med som referens.  

Genom att inom vissa ramar låta den vilda naturen 
få utrymme skapas förutsättningar för biologisk 
mångfald. Dessa miljöer behöver därför inte så 
mycket omhändertagande.
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del 2
- process

Mitt arbete börjar sökande efter vår relation till andra 
arter och varför den ser ut som den gör. Hur har 
den byggda miljön, litteraturen, historiska händelser 
påverkat relationen mellan vilda djur och människa? 
Hur ser min process ut för att skapa biologisk 
mångfald i staden? Följande del beskriver denna 
process i text, illustrationer och små skisser och 
diagram. 

Jag har valt ett undersökande arbete, därför ligger en 
väsentlig vikt av arbetet i denna del, som kan ses stå 
utanför själva det gestaltade förslaget, men som har 
haft stor betydelse för vägen dit.

Fotostudio för arbete med tredimensionella collage, för att skapa 
oväntade möten och iscensätta ett nytt typ stadslandskap.
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kapitel 2

BESKÅDA DJUR
Djurparken, circusen, naturreservatet, naturummet, 
ornitologen i fågeltornet. Den skapade miljön 
påverkar vårt sätt att se på djur. I följande kapitel 
skriver jag om dessa platser.

iakta_vem tittar på vem?
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beskådningsplatsen

Människan har under lång tid skapat naturliga och 
artificiella platser för att beskåda djur, i helt olika 
situationer och miljöer. Dessa platser har uppstått 
genom en önskan om att komma närmare djuren, 
ibland på deras villkor och ibland på människans 
villkor. Med hjälp av byggd struktur har vi kunnat 
närma oss djuren och direkt eller indirekt också 
begränsat djurens rörelsefrihet. Det finns även platser 
som andra arter har hittat till utan vår tillåtelse. Dessa 
platser blir ur människans synvinkel en okontrollerad 
beskådningsplats, som av vissa uppskattas och andra 
finner ett obehag inför. Torget kan nämnas som 
ett exempel här. Även miljöer som vi tror är helt 
vilda, som naturreservaten, är även de påverkad av 
mänskliga krafter, som styr den miljö som vi ser och 
upplever. Genom våra utsläpp, som faller på den 
miljön eller vårt behov av att miljön får det utseende 
som stämmer med en viss bild av naturen. På det 
sättet är naturreservatet bara en annan typ av djurpark. 

En beskådningsplats kan också uppfattas helt olika 
beroende på individen, är individen där för att “se” 
eller för att “iaktta”. Det blir en skillnad i upplevelsen, 
av att vara där eller har varit där och sett.  Med vilken 
inställning betraktaren kommer till en plats har alltså 
betydelse för upplevelsen av platsen. Något som 
blir påtagligt t.ex. i ett naturum, där beskådaren är 
medveten om vad hen ska kolla på och att naturen 
betraktas på avstånd och skyddat. 

Värt att nämna är också att på vissa beskådnings-
platser är djuren helt vilda och i vissa har de blivit en 
turistattraktion; vilda djur kan bli vana vid kontakt 
med människor och då bli tama.

analys

Diagrammen nedanför visar ett urval av vanliga 
och ovanliga platser, de flesta är en plats skapad av 
människan och har arkitektur i sig. De i sin form av 

fågeltorn naturum circus

2-50 m20-500 m1-500 m

älgtorn

10-200 m 1-100 m

små ikoner fungerar enkelt och schematiskt för hur en 
sådan plats ser ut. Skissen på typologin följs nedanför 
av små analyser av en intuitiv uppskattning på 
rummets påverkan på sättet att beskåda och avståndet 
till andra arter.

studiebesök

För att belysa typologier av beskådningsplatser valde 
jag att åka på ett antal studiebesök under arbetets 
gång. På följande sidor beskriver jag några lite närmare 
och upplevelsen av dessa besök. De följs var och en 
av en kortare slutsats. Studiebesöken gjordes för att 
ge mig en bred bild av sättet vi ser på de andra arterna 
och göra det möjligt att ta ställning till hierarkin 
mellan djur och människa. Där ambitionen blir att 
göra en intrikat och överlappande byggd miljö, där vi 
kan möta och dela rummet med flera andra arter.

0-200 m 0-200 m2-500 m 1-100 m

zoo safari menageri torgetparken
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Skånes djurpark

Djurparken eller den zoologisk trädgården har sin 
historia i kungliga vilthägn och menagier. Det var 
under 1800-talet de stora djurparkerna i Europa 
grundades, liksom Sveriges första, Skansen, som 
startades 1891.

60 år senare börjar Skånes djurpark ta form och 1952 
invigs parken och första året får den 50 000 besökare. 
Besökarantalet har sedan dess ökat och enligt Skånes 
djurpark (2014) var den 2008 uppe i ca 200 000. 
Djurparken ska enligt dem vara på ”djurens egna 
villkor” men samtidigt är det viktigt att besökaren får 
uppleva så mycket som möjligt av djurens aktivitet. 
Detta har skapat visningshägn och stora bakhägn. 
Djurparkens syfte är att bevara utrotningshotade 
nordiska arter, undervisning och forskning. (Skånes 
Djurpark, 2014) Efter ett samtal med personal får jag 
höra att på senare år har djurparken börjat förfalla och 
bidragen minskat.

entrésekvens – avsaknad av förrum

Jag kommer ut till Skånes djurpark en 
oktoberförmiddag. Första mötet med parken är 
enligt mig dystert, med en promenad över en större 
asfalterade yta (parkering) som inte förbereder 
besökaren på en upplevelse med djur. Efter biljettköp 
tar jag mig lite förvirrad genom entrébyggnaden 
och öppnar dörren till parken.  Första anblicken är 
blygsam, men då besökaren befinner sig på en höjd 
får man en överblick och lugnet infinner sig snabbt. 
Tystnaden bryts bara av några högljudda fåglar på 
avstånd. Sedan tar jag mig genom gethägnet, terrariet 
och runt sjön. Som besökare får man röra sig 
förhållandevis fritt, och även öppna dörrar och gå in 
hos t.ex. kaninerna.

uttern – hälsar på oss

Det första mer intensiva mötet var när uttern kom 
simmandes och ”hejade” på oss (eller trodde hen bara 
att vi hade mat) och sedan visade hen upp sin vackra 
simteknik. Förutom ett nyfiken beteende bidrog även 
inhägnandet till mötets positiva upplevelse. Marken 
hos uttern var en aning upphöjd, ca 500 mm och 
nätet var rätt finmaskigt och miljön var vacker, med 
mycket vatten och en ”naturlig” skog. Uttern anses 
vara ett gulligt djur, vilket jag instämmer i. (Se mer om 
”gullighet” längre fram)

ett mer intrikat möte

Som besökare känns ändå djurparken generellt 
enformig i upplevelser och i mötet med djuren, 
förutom ett par undantag går besökaren mest från bur 
till bur och tittar in, ner (ibland upp) på djur efter djur. 
Av praktiska skäl är det nästan alltid besökaren som 
står vid sidan om, detta ger djuren en trygg kant. Men 
jag undrar om ett mer intrikat inhägnad hade varit 
möjligt.

Förhålla sig till andra arter och deras storlek

Skrylle naturum

Naturum - Lokal med information om ett 
naturområde.

(Svenska Akademiens Ordlista)

Naturum och dess grundare Naturvårdsverket 
tillkom som en motreaktion och ett försök till att 
stilla konflikterna mellan miljörörelsen och industrin. 
Naturvårdsverket bildades 1967 och det första 
officiella naturumet skapades 1974 (Lauri, 2013). Då i 
en befintlig bruksbyggnad, vilket var långt ifrån deras 
vision. Idag har denna vision blivit en verklighet, där 
de tre ståndpunkterna, god arkitektur, hög miljöprofil 
och god tillgänglighet har blivit ledord (Lauri, 2013) 
Det är ett rum som ska locka besökarna att ta ett 
kliv in i naturen. Speciellt ska det locka dem som inte 
vistas så ofta i naturen.

Under hösten besökte jag Skrylle naturum. Dimman 
låg tät över området och djurskulpturerna av träd var 
blöta av fukt.  Detta naturum är en ganska anspråkslös 
liten byggnad, men som med sitt utskjutande tak 
ger en fin skyddad uteplats för människan runt hela 
byggnaden. Här kan besökaren kan läsa om djur och 
barnen kan med sina kroppar uppleva huset genom att 
krypa in i små tunnlar och relatera till djurskulpturerna 
i trä. 

Det som jag tar med mig efter studiebesöket är hur 
byggnaden uppmuntrar till lek och interaktion med 
arkitekturen och de djurlika träskulpturerna som ger 
ett storleksförhållande till andra arter.  Naturum och 
besökscentrum av dessa slag förbereder besökaren 
för den kommande naturupplevelsen, men samtidigt 
kanske den också tar bort en del av den egna 
upplevelsen och känslan av det oväntade mötet med 
naturen och andra arter.

1. Mötet med en träskulptur (referens)
2. Plats för lek utomhus 

1.

2.
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älgjakt i Mörkhult

Jakt är ett starkt möte mellan djuret och människan. 
Det är en ensidig och våldsam relation där hierarkin 
är mycket tydlig, med det finns också inslag av 
ödmjukhet. För att förstå detta fenomen följde jag 
med på älgjakt i oktober. En regnig fredag morgon, 
åker vi ut till släktens skog utanför Knäred, Halland. 
En skog där jag som barn har hämtat julgran, fiskat 
och åkt längdskidor. Den här gången för att möta 
älgar. 

jakten

Vi delar upp jaktlaget och beger oss iväg i två bilar. 
Framme på platsen vi tilldelades, smyger vi oss ut mot 
krönet på kullen, höstlöven blåser i ansiktet och jag 
känner spänningen öka. Men precis när vi ska sätta 
oss, ser vi bilen komma tillbaka. Tydligen har den ena 
gruppen redan sett och skjutit efter en älg, det hade 
hänt innan vi klev ur bilen och vi hade inte ens hört 
skottet. Väl på plats spårade hunden älgkon som hade 
rört sig 150 meter längs med dalsänkan och in under 
ett par stora granar, skadade djur söker sig ofta till 
en skyddad plats. Älgkon hade träffats snett genom 
bröstet och låg nu livlös på en bädd av löv, mossa och 
barr. Innanmätet hade en av jägarna redan tagit ut när 
jag kom till platsen, men det rykte fortfarande från det 
döda djuret. Efter några ceremonier, som en grankvist 
för jägaren att sätta i hatten och en liten snaps, körs 
älgen med hjälp av en trehjuling genom skogen och ut 
till grusvägen. Efter lunchen sköt jaktlaget en älg till, 
denna gång en kalv. Nu var kvoten som jaktlaget hade 
blivit tilldelad fylld.

Efter jakten beger vi oss tillbaka till gården för att flå 
djuret. Att ta bort pälsen är en del av jakten och jag 
valde därför att hjälpa till. Det verkliga djuret kändes 
fortfarande varmt och påminde mig om att älgen bara 
för några timmar sedan hade stått i skogen, och då gör 
sig obehaget påmint.

mötet - reflektion

Den totala upplevelsen av jakten och ”mötet” var 
mindre obehagligt än förväntat. Jägarna betedde sig 
också splittrat. De verkade som att de ändå hade en 
förståelse för djuret, någon tog av sig hatten och på 
det sättet hälsade farväl på viltet, någon sa ”stackars 
älg” med lite ironi i rösten, men ändå fanns där ett 
medlidande. Det fanns även en aning orolighet i 
jaktlaget när vi inte hittade älgen direkt efter skottet. 

Tyvärr fick jag inte se någon älg själv, förutom de två 
skjutna. Men jag satt på två pass. Där är väntan en 
spänning i sig själv, dina sinnen är på helspänn. Synen 
känns starkare, hörseln intensivare. Löven som faller 
noterar man och en gren som bryts kan vara tecken 
på vilt. 

jakt som fritidssysselsättning

Jaktlaget sköt två av de ca 100 000 älgar som skjuts 
varje år. Jakt som fritidssysselsättning är stor och enligt 
en undersökning gjord av svenska jägarförbundet 
(2014) så deltar varje år ca 250 000 jägare i älgjakten. 
Enligt undersökning gjord 2005/2006 visar det sig att 
av det totala jaktvärdet utgjorde rekreationsvärdet 2/3 
och köttvärdet 1/3. (Svenska jägarförbundet, 2014) 
Älgen har blivit en symbol för den svenska skogen 
och skapat en egen turism, s.k. älg-safari. Men älgen 
orsakar också skada på skogsbruket och vållar varje år 
flertalet trafikolyckor. 

Men varför jagar vi? I början var det ett sätt att 
överleva, idag är syftet att ta tillvara på överskottet 
(enligt människans mening) i naturen samt att komma 
naturen nära. Jägaren får uppleva hela kedjan från 
ett vilt levande djur till måltiden hemma vid bordet. 
Det är också ett ekologiskt alternativ till tamboskap. 
(Svenska jägarförbundet, 2014)

1.

3.

2.

1. Transportera det döda djuret
2. Platsen för att sitta och vänta
3. Ceremoni
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historiska händelser

Vår relation till andra arter som den ser ut idag har 
formats under en lång tid, från den stunden då vi 
började använda verktyg för att jaga med och redskap 
för att domesticera andra arter och ge människan 
det övertaget som vi har idag. Den relationen vi har 
idag har formats av ett antal händelser, uppfinningar 
och situationer inom både litteratur, vetenskap och 
etik. Med fåret Dolly har vi intagit en överlägsen roll 
i makten över andra arter där vi kan bestämma deras 
arvsmassa. Men även olika djurrättslagar, det första 
naturreservatet och Charles Darwin har styrt hur vi 
ser på andra arter.

Vetenskapsmän som Charles Darwin och Carl von 
Linné har fått människan att förstå djurens egenskaper 
och befästa den hierarki vi ser idag, där man urskiljer 
olika arter efter vissa system vilket leder tilll vår 
uppdelning mellan djur och människa. Det kan också 
ses i ljuset, att vetenskapen gör så att människan 

närmar sig andra arter, evolutionsteorin beskriver hur 
människan som art är en utveckling av andra arter och 
därför inte heller helt unik.

Idag har frågor om ekosystemtjänster och de vilda 
djurens roll i samhället och vad de ger för vår art 
också blivit mer aktuella. Idag pratas det därför mer 
och mer om att djuren ska skyddas för människans 
skull och inte skyddas från människan. Därmed blir 
det mer naturligt att människan ska dela vissa urbana 
rum.



41

kapitel 3

SYNURBISERING 
Stadslandskapet innebär en förhållandevis ny typ 
av habitat, med nya förhållanden, dit fler och fler 
djurarter hittar och anpassar sig efter dessa nya 
förutsättningar.

”Synurbization” är ett engelskt uttryck för det 
vilda djurlivets anpassning till urbana miljöer. 
Det är zoologer och ekologister som nyligen 
har myntat begreppet som en kombination av 
orden synanthropisering (synanthropization) och 
urbanisering (Luniak 2004, 50). Synathropization 
refererar till anpassning av djurpopulationer till 
människoskapade villkor generellt och urbanisation 
refererar till ändringar i landskapet och miljön 
på grund av urban utveckling (Luniak 2004, 
51). Synurbisering uppkommer som en följd av 
urbanisering. Vissa arter lyckas bättre i denna livsmiljö 
än deras naturliga livsmiljö (Luniak 2004, 54) 

Följande kapitel tar upp detta fenomen, men också 
var djuret befinner sig i staden, hur djuret upplever 
stadsbilden och hur människan hanterar djurliv i 
staden.

vad händer när vilda djur flyttar in i städerna?
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natur - kultur i arkitektur

Natur och kultur är begrepp som behandlats i bl.a. 
arkitekturteorin och har används aktivt av arkitekter 
under en lång tid. Det är begrepp som är relevanta 
i arbetet med djur och stad, då liknelsen enkelt kan 
göras mellan natur och stad, natur och kultur. Jag 
vill nämna att i ett sådant exploaterat landskap som 
Skåne är, har människan påverkat likväl den naturliga 
miljön som den urbana. Det finns inte många platser 
där det faktiskt går att urskilja dessa två begrepp och 
det är svårt att finna den ”äkta naturen”, vad nu det 
är? Även en urskog är indirekt påverkad av oss genom 
atmosfären som blåser genom löven på de gamla 
träden. Det flesta av Malmös gröna rum är miljöer 
som är skapade av människan, direkt eller indirekt, 
och den bild av naturen som vi har och vill se i vår 
omgivning.

Min vision är att se bortom dessa två begrepp, 
det urbana och det naturliga, och inte skilja på 
landskapsarkitektur och arkitektur. Istället vill jag 
sammanfläta dessa discipliner, som har växt isär under 
tidens lopp.

Ett litet exempel: arkitekten har placerat ett 
fönster - för ljusets skull och för utsiktens. 
Utanför fönstret står en skuggmorell. På våren 
blommar den vitt på smäckra, hängande grenar. 
I november är kvistarna klädda med rimfrost - 
ännu en vit blomning. I rummet står en soffa. 
Från soffan ser man trädet i motljus eller 
belyst av sol. Nu klyvs yrket så att arkitekten 
placerar fönstret, trädgårdsarkitekten trädet och 
inredningsarkitekten soffan.

(Caldenby & Nilsson 2008, 98)

Så här skriver Jan Gezelius, där han trycker på vikten 
av överskridande av arkitektens arbete för att helheten 
ska bli fullkomlig.

Latour menar nu att renodlingen av natur och 
samhälle, och därmed även vår föreställning om 
det moderna, är en illusion. Vår värld är full av 
hybrider, den är ett ”nätverk” av ”aktörer”, där vi 
inte tydligt kan skilja det som hör till naturen från 
det som hör till kulturen.

(Lauri 2013, 17)

Jag arbetar med gränsen mellan de olika begreppen, 
men jag försöker undvika skiljelinjen, eftersom det är 
något som djuren inte bryr sig om. En duva funderar 
troligtvis inte över att hen sitter på ett tak eller en 
klippa. Detta stycke får avslutas med två citat som jag 
anser passar inom ämnet.

Byggande är en brutal konfrontation mellan 
kultur och natur och i den konfrontationen kan 
man finna balans och skönhet.

(Sverre Fehn)

Utanför staden, i parken och i naturtavlorna har 
vi ”natur”, men det är väsentligt att nämna att 
mycket av den naturen vi ser och som omger oss 
är skapad av oss.

(Ernst Billgren)

Enligt en undersökning gjord av forskare på Auburn 
Universitet så är urbana habitat en miljö som passar 
små däggdjur och fåglar. De klassiska exemplen är 
klippduvan, gråsparven, igelkotten och ekorren. Till 
stora delar beror det på att de kan använda sig av 
fragmenterade livsmiljöer. Samma forskare skriver 
att det är ett vanligt missförstånd att djur som lever 
i staden utsätts för mindre stress än de som lever i 
mer rurala områden, kanske på grund av där finns 
större tillgång till mat och avsaknad av rovdjur. Dessa 
forskare menar att de inte stämmer, utan det är enbart 
en annan typ av stress, som djuren kanske inte är vana 
vid. Ändrade villkor kan tvinga djuret att modifierar 
sitt egna beteende och/ eller undvika den nya stressen. 
(Ditchkoff, Saalfeld & Gibson 2006)

ändrat beteende

Luniak sammanfattar i sin rapport från 2004 ett 
antal studier som visar att de mest karaktäristiska 
förändringarna hos urbana djurpopulationer är 
följande: 

• Lever i tätare populationstillstånd
• Minskad migrationsaktivitet
• Förlängd fortplantningsperiod, p.g.a förbättrade 

mikroklimat.
• Förlängd livslängd
• Ändrad dygnsrytm, p.g.a. av artificiell belysning 

och mänsklig aktivitet
• Förändrad häckning, bl.a. användning av 

antropogena (mänskliga) objekt till skydd, 
häckningsplatser och material för reden.

• Förändrat sätt att söka föda. Födotillgången 
under vintern är större p.g.a. av mildare 
mikroklimat som leder till snöfria platser. 

Tillgången till vatten och antropogen föda 
påverkar också.

• Tamare gentemot människor
• Ökad aggression mellan individer inom 

populationen.

Städernas villkor kan göra så att djuren anpassar sig på 
olika sätt. Från malar som ändrar sin färg på grund av 
industriföroreningar, till ödlor som får kortare bakben 
(beroende på annan vegetation) och fåglar med 
ändrade migrationsmönster. Dessa mikroevolutioner 
har betydelse, i att det i framtiden kan uppkomma nya 
arter helt anpassade efter urbana habitat. Forskning 
beskriver det som att djuren utsätts för ett annat 
livshändelseförlopp på grund av anpassning efter 
stresspåverkan från mänsklig aktivitet. (Ditchkoff  
Saalfeld Gibson, 2006)

Med den mänskliga aktiviteten i städerna och den 
globaliserade världen transporterar vi varor och 
produkter från alla världens hörn. Med det är inte 
bara produkter som följer med utan med följer också 
främmande arter, både växter och djur. Importen, 
som i städer med stora hamnar är stor, påverkar starkt 
ekosystem och kan både rubba men också gynna 
livsmiljöer. Det ger staden en bredare fauna som kan 
uppskattas av flera djurarter. Människan påverkar 
alltså indirekt ekosystemet och vilken typ av föda arter 
kan finna i städerna.

Urbana miljöer påverkar alltså arternas karaktärer. 
Om då städer också tillåter mer djurliv, kan dessa 
nya förutsättningar till och med bidra till att det i 
framtiden utvecklas nya arter?

urbana habitat och påverkan på arter
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urbana platser med starka djurupplevelser

Referenser:

Duvorna på Markusplatsen i Venedig
Matas av människor/En öppen plats/Inga bilar/Inga faror

Hjortar i Nara & Miyajima i Japan
Heliga på denna platsen/Turisterna matar dem

Aporna vid Galtaji (Aptemplet) i Indien
Tempel/Heliga

Kor i New Delhi, Indien
Heliga

(samtliga bilder är referenser)

En konversation mellan djur och människa uppkommer 
på vissa platser, i städer runt om i världen, det kan 
vara för vissa en trevlig och för vissa en obehaglig 
upplevelse. Men många gånger överträffar upplevelsen 
och detta “samtal” den byggda strukturen som mer blir 
en bakgrund. 

Architecture is not life. Architecture is 
background. Everything else is not architecture.

(Hermann Czech, 1971)

1.

1.

2.

3.

4.

3.

2.

4.
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1. Söka mat - i parker kan duvan finna föda 
som bär och fröer. Duvan äter även insekter.

2. Gratis mat - på torget finner duvan  rikligt 
med bortkastad mat och blir matad med 
brödsmulor av turisterna.

3. Leta bostad. Hannen letar upp ett hörn, 
springa eller kant ofta under en taksprång 
eller ett taköverhäng.. De kan också bygga 
rede i trappuppgångar, hängränna eller i 
övergivna byggnader. (All about Birds, 2014)

4. Bygga rede. Honan konstuerar bostaden 
av grenar och kvistar som hanen komme 
med efterhand.

5 Dricka. I fontäner och andra vattenansaml-
ingar kan duvan släcka sin törst.

1. Söka mat. I parker kan duvan finna föda som bär 
och fröer. Duvan äter även insekter.

2. Gratis mat. På torget finner duvan rikligt med 
bortkastad mat och blir matad med brödsmulor 
av turisterna.

3. Leta bostad. Hannen letar upp ett hörn, 
springa eller kant ofta under en taksprång eller 
ett taköverhäng.. De kan också bygga rede i 
trappuppgångar, hängränna eller i övergivna 
byggnader. (All about Birds, 2014)

4. Bygga rede. Honan konstruerar bostaden av 
grenar och kvistar som hanen kommer med 
efterhand.

5. Dricka. I fontäner och andra vattenansamlingar 
kan duvan släcka sin törst.

Var tar fåglarna vägen? Spenderar de hela dygnet i den 
urbana miljön eller flyger de utanför staden? Duvan 
letar sig runt i den byggda miljön, och hittar skydd 
och föda i dess omgivning. 

Markusplatsen i Venedig har blivit en känd plats att 
se och mata duvor. Därför blir det här intressant att 
se vart duvan tar vägen och att se vilka miljöer som 
Markusplatsen och dess omgivning har som passar 
duvan.

var blir duvan av?

1.

2.

3.

4.
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råttor - noder

fladdermöss - kanter för orientering

rådjuren - viltstigar som stråk

fiskmåsar - områden med specifika urban biotoper

brevduvor - orientering efter landmärken

Kevin Lynch beskriver i boken the image of  the city 
(1960) hur invånarna i staden uppfattar sin miljö. 
I boken identifierar Lynch fem strukturer: stråk, 
gränser, områden, noder och landmärken. Kan det 
vara så att djuren i staden också uppfattar sin miljö 
efter dessa strukturer? Kan det ge mig förutsättningar 
för hur ett stadslandskap för fler arter ska gestaltas?

landmärken

I en tio år lång forskning på Oxford University, har 
ett antal forskare kartlagt hur brevduvor lokaliserar 
tillbaka till sin hemort. Studien jämför den inbyggda 
kompassen hos duvor, som troligtvis tar hjälp av 
stjärnor och solen, med användning av landmärken 
för orientering. Undersökningen visar att duvan 
använder sig av landmärken för att finna vägen 
tillbaka hem. De vänder vid rondeller, följer större 
motorvägar och höga kyrktorn för att orientera sig. 
Känner de inte till vägen sedan tidigare, använder de 
sin inbyggda kompass, men så fort de börjar känna 
igen vägen, väljer de framförallt att följa landmärken. 
Då igenkänningsfaktorn är låg använder sig duvan av 
kompassen, och vice versa (Biro, 2007)

kanter

Alléer fungerar som ledare i landskapet då många 
insekter, fåglar och fladdermöss hellre följer dessa 
än sneddar över öppna ytor (Lundwall 2006, 67) 
Fladdermusen använder ultraljud för att orientera sig 
och följer gärna linjära objekt men kan också genom 
ultraljudet registrera gränser som kontrasten mellan 
mjukt och hårt. Så kanten hjälper till för orientering 
men ger också skydd, och varierad miljö.

noder

Alla djur har ett antal behov som ska tillgodoses 
under en dag, det kan vara att söka efter föda, förflytta 
sig, bygga bostad, söka skydd och vila. Djurens 
aktivitetsbehov är inte lika komplexa som våra, 
men det finns platser som de söker sig till. Råttan 
letar gärna sig upp på en vind för att vila, ner i vår 
soptunna för att leta efter föda, ner i kloaken för att 
förflytta sig och dricka. Dessa platser kan bli starka 
platser, noder, för djuret. Även rika naturområden blir 
sådana platser.

stråk

Kostigen, eller viltstigen, går förbi kullar, små stenar 
och runtom träsket. Myrstigen skapas på samma sätt 
men i en annan skala. Myrorna tar sig fram där det 
är lättast, vilket gör att den snirklar sig fram genom 
landskapet. Fenomenet är känt som ”the path of  least 
resistence”. Efter en viss tid kan en stig uppkomma, 
efter att många djur rört sig området och följt samma 
spår. Denna upptrampade stig är långt ifrån stadens 
avenyer men liknade mänskliga ”desire paths”, de 
smitvägar som uppstår av människors behov och vilja.  

områden

Mellanrummen i staden som skapar specifika 
biotoper, blir motsvarigheten till områden. Inom 
området kan det också skapas ett eller flera revir som 
stärker känslan av identitet av området. 

hur uppfattar djuret stadens landskap?
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1.

2.

3.

1. En bygata_fotografi
2. Samma bygata_sedd av en fluga
3. Samma bygata_sedd av ett blötdjur

Upplevd detaljnivå i olika rum_montage

(referens: bilder från “A Stroll Through the 
Worlds of  Animals and Men: A Picture Book 
of  Invisible Worlds”)

Uexküll (von Uexküll 1934, 5) beskriver hur 
sommarängen kan vara platsen för att upptäcka nya 
världar: 

This little monograph does not claim to point 
the way to a new science. Perhaps it should be 
called a stroll into unfamiliar worlds; worlds 
strange to us but known to other creatures, 
manifold and varied as the animals themselves. 
The best time to set out on such an adventure 
is on a sunny day. The place, a flower-strewn 
meadow, humming with insects, fluttering with 
butterflies. Here we may glimpse the worlds of  
the lowly dwellers of  the meadow. To do so, we 
must first blow, in fancy, a soap bubble around 
each creature to represent its own world, filled 
with the perceptions which it alone knows. When 
we ourselves then step into one of  these bubbles, 
the familiar meadow is transformed. Many of  
its colorful features disappear, others no longer 
belong together but appear in new relationships. 
A new world comes into being. Through the 
bubble we see the world of  the burrowing worm, 
of  the butterfly, or of  the field mouse; the world 
as it appears to the animals themselves, not as 
it appears to us. This we may call the phenomenal 
world or the self-world of  the animal.

-Jakob von Uexküll

Uexküll testar genom experiment hur det hade varit 
att uppleva och uppfatta världen som en annan art 
(se bild till vänster). Kan rum i staden skapa denna 
förståelse? I diagrammet till höger utforskar jag en 
sekvens av rum, där detaljering minskar från rum till 
rum. Kan man som människa, genom att gå genom 
dessa rum, känna av hur andra arter upplever sin 
omgivning? Det kan i sig bli ett möte med djur.
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hämma och främja

hämma

Vilda djur i staden kan skapa både obehag och 
problem, enligt människans mening. För att undvika 
dessa situationer, använder människan följande 
hämmande åtgärder:

• Fastigheten råttsäkras, så att mindre gnagare inte 
kommer in. Fällor i avloppssystemet blir också 
vanligare (se nästa uppslag)

• Undvika matrester i staden, soptunnor designas för 
att inte fåglar ska komma åt det som slängs eller 
komposter utformas så att råttor och möss inte 
kan leta sig in.

• Företag som motverkar skadedjur i våra bostäder, 
med hjälp av rått- och musfällor, gifter och 
rekommendationer.

• Elektricitet, taggtrådar eller mikrokristalliskt vax på 
statyer och fasader för att undvika nedsmutsning, 
bl.a. avföring från duvor.

• Ekonomiska styrmedel, som böter mot att mata 
fåglar. 

• Ljud som skrämmer. (Trafalgar Square som 
exempel för att motverka den höga populationen 
av duvor)

• Skyddsjakt

I rapporten Living with urban foxes (The Chartered 
Institute of  Environmental Health, 2002) kan man 
läsa hur man ska undvika att få en rödräv i sitt uthus;

”Another reason for foxes being attracted to 
your garden is that it can provide a safe place to 
shelter by day or night. This may be overgrown 
or neglected areas or a void beneath a building. 

Voids can be protected using heavy-duty mesh 
(weld mesh). Holes measuring 2” (50mm) square 
are ideal, making sure that it is securely fixed to 
any building and buried to a depth of  12” (30cm) 
into the soil to prevent the fox burrowing under 
the mesh.”

främja 

Men det finns även motsvarande åtgärder som är till 
för att främja en större biologisk mångfald i staden:

• Bevara naturområden i staden och lämna grönytor 
i staden för flera olika arter.

• Behålla spridningsvägar, dvs ihållande 
grönstruktur.

• Skyddande av vissa känsliga arter, t.ex.
kalkstensbrottet i Malmö bevaras och hålls intakt 
bl.a. för att den skyddade grönfläckiga paddan har 
funnit ett hem här.

• Bikupor på stadens hustak. MKB tillsammans 
med organisationen odla i staden har kupor i 
Malmös stadsdelar: Västra hamnen, Värnhem och 
Augustenborg.

• Fågelmat i trädgårdarna
• Matning av fåglar i Pildammsparken
• Naturbetesmarker, t.ex. i Bulltoftaparken används 

kor för att sköta skötsel av gräset i delar av parken
• Bevara platser i staden även för domesticerade 

arter, t.ex. brevduvorna, för att uppmärksamma ett 
nära förhållande till djur.
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Nya fällor i Malmös avloppssystem

vad händer nere i avloppen i Malmö?

Våren 2010 sattes nya råttfällor upp i kloaksystemen 
i Malmö. De består av 14 små spjut som skjuter 
genom djuret när djuret rör sig förbi den elektroniska 
sensorn. På lite mer än ett år har råttfällorna dödat 
2248 råttor (Rothenborg, 2011). Jämfört med råttgift 
kan det anses humant, men fortfarande låter vi inte 
råttorna att leva. Åtgärder finns för att det finns risk 
att råttorna kan sprida sjukdomar till andra arter.

Kan det finnas en lösning på hur råttorna skulle 
kunna bidra med något? För trots att det är många 
råttor som kryper runt om oss, det sägs att det finns 
en råtta inom 3 meter från oss, ser vi dem väldigt 
sällan. Skulle vi ha möjlighet att möta dessa obekanta 
varelser oftare?

människan styr i staden - skyddsjakt i Malmö

1. Minken 
2. Stadsduvan 
3. Kaninen
4. Grågåsen

    (samtliga bilder är referenser)

Gatukontoret i Malmö bedriver skyddsjakten sedan 
1983, tidigare låg det under miljöförvaltningen. 
Sedan 2012 är det Viltvårdarna i Skåne AB som 
sköter skyddsjakten åt gatukontoret. Enligt Arne 
Mattsson, ansvarig för skyddsjakten på Gatukontoret 
(2014) har de reducerat antalet djurarter som ingår i 
skyddsjakten. Nu ingår stadsduva, kanin, grågås och 
mink. ”Anledningen till skyddsjakt ska vara antingen 
hänsyn till djurskydd eller viltvårdsskäl, eller att djuren 
vållar olägenhet eller skada inom detaljplanelagda 
områden.” (Gatukontoret, 2012)

1.

3.

2.

4.
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kapitel 4

DE BEKANTA
DJUREN

Det förra kapitlet beskrev djuret i den urbana miljön, 
nu ska vi vidare till ett kapitel som handlar om djuren 
i den litterära miljön. Den bild vi har olika arter har 
uppkommit genom litteratur, filmer, bilder och andra 
berättelseformer. Detta kapitel handlar precis om det. 
Varför tycker vi om vissa djur och andra inte? Varför 
tillskrivs vissa arter specifik egenskaper?
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litteraturen - allt jag inte vet om djur

Namnet på kapitlet de bekanta djuren är en titel som 
är lånad från Jenny Diskis bok Allt jag inte vet om djur 
(2012), där hon reflekterar över människans bild av 
djur och varför den bilden uppstår. Hon menar att  
sagoberättelserna har en betydande roll. 

En historia som jag själv hittat på var min 
vetenskap om att leksaksdjur skilde sig från 
både från de bekanta djuren i sagorna och de 
obekanta verkligen djuren, och att det centrala 
i min historia var skillnaderna mellan djur och 
människor, och inte likheter som i den tecknade 
serien. 

(Diski 2012, 14-15)

De obekanta och bekanta djuren blir två begrepp som 
jag använder mig av under arbetet, för att skilja på de 
vilda djuren som vi inte alltid vet så mycket om och 
de bekanta djuren som uppstår av litteratur och bilder. 
Genom att uppmärksamma och skapa en plats för 
djuren i staden blir de obekanta djuren och de bekanta 
djuren mer lika varandra. Vid det fysiska mötet är det 
viktigt att få se och tolka in djurens naturliga beteende 
och dagliga vanor, för att ha möjlighet att skapa sina 
egna bilder av djuren.

Barn möter analogier och allegorier innan de 
möter social realism. Vi utgår ifrån att det är 
lättare för barn att förstå hur den egna arten 
fungerar via andra arter, som om den vägen vore 
lättare för unga sinnen att ta till sig budskapet.

(Diski 2012, 27) 

Lika viktigt som att få se det verkliga djuret, finns det 
en betydelse i djurberättelserna, då de väcker intresset 
för andra arter för våra barn och för vuxna. Det blir 
en annan bild. Men det är en mycket förvrängd bild av 
djuren de får berättat för sig.

litteraturen och konsten

De tecknade filmernas förnekande av civilisationen. 
Djuren sprängde fram genom tegelmurar, krossade 
fönster, föll från ofattbart höga klippor och 
plattades till av tunga föremål, men ingenting kunde 
hejda dem, de återfick sin ursprungliga form och 
fortsatte jakten.

(Diski 2012, 23)

Med människans berättelser blir det tydligt att vi kan 
forma de andra arterna efter våra behov.

I skapelsemyter, grottkonst, fabler och allegorier 
formas djur i våra syften som om de vore av 
modellera eller drömda.

(Diski 2010, 40)

Det kan anses fel, men genom att vi får se djuren i vår 
vardag får de en betydande roll och berättelserna kan 
fortsätta ta form, vilket är bättre än att människan inte 
pratar om andra arter alls. 

Det finns ett värde i att berättelser och filmer lär 
barn att behandla andra varelser väl, men det gör 
dem också medvetna om sin speciella ställning 
som annorlunda och överlägsna djur. Att vi 
tänker på att behandla djur väl beror enbart på att 
vi har herraväldet över dem.

(Diski 2012, 32)

konsten

Djur är ett av de mest använda motiven inom 
konsten. Bruno Liljefors som med sitt ärliga och 
verklighetstrogna sätt att porträttera djur har fångat 
mitt intresse. Han skiljer sig från konstnärer såsom 
Walton Ford, som genom andra arter gestaltar 
mänskliga beteenden och uttryck. Fords tavlorna är 
de som lyfts fram i detta arbete, då de relaterar och 
förhåller sig till människan mer än de mer realistiska 
tavlorna av Liljefors. Det skrivna ordet_Vår bild av andra arter formas många 

gånger av litteraturen, konsten och berättelser
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subjekt eller objekt - hur ser vi på andra arter

Jag sitter i en dammig vindslokal, i en stor cirkel 
tillsammans med pensionärer och stafflier. I mitten av 
rummet står några saker utställda och vi hobbykonst-
närer får välja vad vi vill använda som stilleben och 
rita av på vårt papper. Jag väljer en vackert uppstop-
pad and som står och spanar stolt över rummet. 
Fjädrarna har en vackert brun och grön färg. Jag för 
pennan mot pappret och börjar rita, efter ett tag fo-
kuserar jag enbart på kurvor, former och mellanrum. 
Fågeln är ett stilleben och kanske så långt ifrån ett 
subjekt ett djur kan vara. Det har blivit ett objekt.

(Vindslokal, Genevad, hösten 2007)



1. Ernst Billgren_Försiktig inflyttning
2. Walter Potter _ Rabbits’ School
3. Telemagination and La Fabrique_de vilda djurens flykt
4. Weta Digital - studio_ Apornas planet: Uppgörelsen
5. Walton Ford_The Sensorium

    (samtliga bilder är referenser)

Konstnärers avbildning av djur med mänskliga drag

1.

5.

3.

4.

2.

5.
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3 1. Caroline Mårtensson_Danish Velour_ uppstoppade djur & velourtyg
2. Beatrix Potter_Mrs. Rabbit walking in woods with basket
3. William Holman Hunt_The scapegoat
4. David Teniers_the younger_ The cat concert
5. Cai Guo-Qiang_ Falling back to earth: Heritage

(samtliga bilder är referenser)

2.

5.4.

3.
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Walton Ford

Med förebilder som Abundu, Edward Lear och 
Théodore Géricault skapar Walton Ford akvareller 
med djur i full skala. Hans målningarna har likheter 
med Audubon i detaljering och i sättet att använda 
sig av 1800-talets naturhistoria illustrationer. Ford 
beskriver själv att han vill tillämpa den stilen och 
människans funderingar på den naturliga världen och 
de varelser som vi delar planeten med. Ford berättar 
vidare att han arbetar med den djupa interaktionen 
mellan människa och djur, men det är inte de vanliga 
vilda djuren han avbildar utan hur djuren lever i våra 
mänskliga fantasier. (Reinhard, 2009)

Reinhard skriver att Ford i jämförelse med t.ex. 
Audubon jobbar med spänningen mellan natur och 
kultur, djur och människa. 

Jag fascineras över dessa motiv och de associationer 
som skapas vid beskådningen av bilderna. Han tar 
fram mänskliga egenskaper och jag känner igen 
karaktären ibland också i Fords val av art. Aporna kan 
kännas giriga och klåfingriga. Då jag blir medveten om 
detta, funderar jag på om jag har fått den bilden från 
filmer och berättelser eller om det är från de obekanta 
verkliga djuren.

Ernst Billgren

Ernst Billgren är en konstnär som många förknippar 
med natur- och djurmotiv. Han säger i en intervju 
med Storstockholms Lokaltrafik (2009) att det inte 
är naturen i sig som han är intresserad av utan bilden 
av naturen. Han har sedan han var barn varit nyfiken 
på djurmotiv, men han vet inte hur det kommer sig 
och han säger också att han ”inte vill ha en tydlig 
poäng i bilden” Men att de kanske finns i hans bilder 
för att djur är lättare att identifiera sig med än med 
människor. (Lagerkvist, 2006)

djuren i konsten

Befintliga egenskaper som redan är befästa på apor 
syns tydligt i Walton Fords tavla här till höger, där 
en vild måltid utspelas. Just apan blir kanske också 
väsentlig som vår nära släkting. De är mitt uppe i 
måltiden och glufsar, njuter, bråkar och knuffas. 
Något som jag tror alla har varit med om, runt 
middagsbordet som liten eller kanske också senare i 
livet. Ett fenomen som många växer ifrån, eller som 
man på grund av uppfostran slutar med.

Men det är inte vanliga vilda djur vi ser på bilden, det 
är en skapad bild av en konstnär och med syfte att 
faktiskt mer berätta om människan än om djuret.

The Sensorium_Walton Ford (referens)
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rädsla

När en råtta springer över golvet eller en spindel 
kryper över ditt täcke är det många människor som 
agerar med rädsla och obehag. “Flygande råttor” som 
en liknelse vid duvor är ett begrepp som används för 
att påpeka att duvorna i städerna för med sig smuts 
och sjukdomar. Med detta avsnitt vill jag beskriva kort 
att vår relation till djur även kan vara en obehaglig och 
negativ relation.

fobier

De flesta skapar sin djurfobi i barndomen och den 
håller sig konstant eller förvärras med åldern. Rädslan 
för den panik som uppstår när personen tvingas möta 
sitt fobidjur är det som skrämmer personen mest.  
Karaktärer hos andra djur som skrämmer dem mest 
är rörelse (77 %), fysiskt utseende (64 %), ljud (27 
%) och beröring (23 %). I undersökningen kunde 
patienterna kryssa för mer än ett alternativ. (McNally 
& Steketee, 1985) När det kommer till ormfobi, är det 
efter den generella skräcken, att bli biten och att bli 
förgiftad som är det som skrämmer mest. (Murray & 
Foote, 1979) 

sjukdomar

Just nu diskuteras huruvida fladdermusen är 
smittbäraren som gav människorna ebolaviruset, 
som har återigen har blivit högaktuellt i Västafrika. 
Ebolaviruset tros ursprungligen komma ifrån 
fruktfladdermusfamiljen, Pteropodidae, men idag 
är det flertalet vilda djur som bär på smittan, t.ex. 
schimpanser, gorillor, apor och skogsantiloper 
(WHO, 2014). I Sverige har det funnits spår av 
fladdermusrabies, men då det inte finns några arter 
i Sverige som attackerar människor, är det inte 
registrerat någon smittning till människa. Det är 
även ovanligt att fladdermusen smittar till andra djur. 
(Naturvårdsverket, 2014)

filmer

I ett antal filmer har denna rädsla porträtterats. Dessa 
skräckfilmer brukar bygga på något av följande 
koncept: mindre djur som i sitt överlägsna antal 
sprider skräck; gigantiska muterade varianter av djur; 
naturliga rovdjur som människan instinktivt fruktar; 
eller så är det utdöda djur eller fantasidjur som åter 
får liv. Den kan vara extremt långa ormar (Anaconda, 
1997), argsinta fåglar (Birds, 1963), eller blodtörstiga 
hajar (Hajen, 1975). Dessa filmer har skapat en 
förstärkt skräckbild hos människan för vissa arter som 
långt ifrån är den verkliga.

skadedjur (ohyra)

Det finns flera tusen mindre djur, småkryp, 
omkring oss och i naturen. När de börjar besvära 
oss människor benämner vi dem som skadedjur, 
djur som vi vill bekämpa och få bort. Enligt 
nationalencyklopedin är det ”djur som vållar 
skada på människan, hennes husdjur och grödor 
eller andra av människan utnyttjade resurser.” 
Benämningen kommer alltså ifrån vilken nytta djuren 
har för människan och de som orsakar skada blir då 
benämnda skadedjur. En väsentlig faktor är också 
mängden av djur och platsen de är på. De kan besvära 
oss på flera olika sätt.  De finns skadedjur i olika 
miljöer och de påverkar oss på skilda sätt, det som 
vållar oss direkt skada eller genom att skada livsmedel, 
tamdjur, grödor, kläder eller byggnader. Husbock och 
hästmyra är två av de djur som drabbar vår byggda 
miljö.

kontroll

Då vi tappar kontrollen över mängden djur i vår 
omgivning kan det skapas en obehaglig känsla. Jenny 
Diski beskriver det på följande sätt:

Sjuttio katter och en gammal kvinna som har 
tappat kontroll över städning, utfodring och 
sjukdomar är något frånstötande, oförklarligt och 
djupt oroväckande. Djur i mänsklig omgivning är 
acceptabla när vi har kontroll över dem, när de är 
friska, roar oss och är våra lydiga följeslagare.

(Diski 2010, 184) 

slutsatser

Vid gestaltningen av en urbana miljö, där djuren också 
står i fokus, måste jag vara medveten om att det finns 
människor som känner en skräck och obehag för 
andra arter. Men genom att skapa platser för andra 
arter, även de som man kan känna en skräck för, i 
människans närmiljö kan individen få en egen bild av 
arten och förhoppningsvis se att de inte är så farliga. 

Filmer_bild från Alfred Hitchcocks film “Birds” från 1963. I en småstad på U.S.As västkust sätter fåglarna 
skräck i invånarna och omvandlar staden till en farlig plats. (referens)



(referenser)

Mängd_Hur uppfattar vi en stor mängden av en 
art? Uppstår för vissa indiver obehag i båda dessa 
situationer?
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gullighet

Att tycka att djur är gulliga är något som många 
säkert kan känna igen sig. Vi känner olika starkt för 
olika djur, och det kan vara subjektivt. Men enligt 
två undersökningar, en gjord på 1950-talet och en 
på 2000-talet finns det ändå vissa djur som är mer 
omtyckta. Båda undersökningarna är gjorda i samband 
med ett barnprogram, så målgruppen är ganska smal. 
Till höger syns resultatet. 

varför gullig?

Desmond Morris beskriver hur djur med mer 
antropomorfa drag är mer populära. (Diski, 2010). 
Dessa drag gör att vi tycker mer om dem, då det 
liknar vår egen arts barn. Walt Disney är någon som 
verkligen har tagit fasta på detta och kommit att bli 
experter på att utvecklar dessa drag mer och mer, 
Musse Pigg är ett tydligt exempel där Musses ögon 
har växt under åren för att göra honom mer populär. 
(Gould, 2008). Enligt en undersökning gjord av 
etnologen Irenäus Eibl-Eibesfeldt är det följande 
egenskaper hos djur som gör dem mer gulliga och då 
också mer populära:

(a) large head relative to body size, rounded head.
(b) large, protruding forehead. 
(c) large eyes relative to face, eyes below midline of  

head.
(d) rounded, protruding cheeks.
(e) rounded body shape.
(f) soft, elastic body surfaces.

Det bildar en ”gullighetslista”. Där mycket stora och 
ganska små är bra, men där de riktigt små (insekter 
och bakterier) brukar uteslutas från listan. Morris 
(1969, 190) sammanfattar att djur med hår, rundade 
konturer, platta ansikten, tydliga ansiktsuttryck, 

som kan hantera små föremål och ha en vertikal 
kroppsställning är mer populära. En annan faktor 
som avgör människans intresse för vissa arter är vilka 
arter som medier väljer ut vid filmer, tv-program eller 
dokumentärer.  

Då den presenterades 2005 i teveserien Meerkat 
Manor, producerad av Oxfors Scientific Films, 
blev surikaterna internationella stjärnor.

(Diski 2010, 105)

Dessa surikater fick egna namn och programmet 
klipptes på ett sådant sätt att de fick starka 
personligheter och populariteten växte. Personlighet 
kan alltså också förstärka gulligheten. Men åter till 
karaktärsdrag, Diski menar också att: 

När vi ger mjuka kramdjur med korta ben, stora 
ögon och rundade huvuden till våra småbarn, 
lär vi dem - eller förstärker deras naturliga 
benägenhet - att känna ömhet för det barnsligt 
outvecklade, om än i förklädd form.

 (Diski 2010, 203)

varför gullighet här?

Att undersöka gulligheten, hjälper mig att förstå att vi 
inte alltid är så olika och att vi genom utseendet har 
starkare anknytning till vissa djurarter. Detta blir då 
viktigt för att vara medveten om varför jag väljer ut 
vissa arter att arbeta med och inte andra. Kan det bli 
intressant att välja ett gulligt djur och ett äckligt?

Enligt undersäkning gjord av Desmond Morris för 
programmet Zoo Time på 1950-talet

1. Schimpans
2. Markatta
3. Häst
4. Galago (halvapa)
5. Panda
6. Björn
7. Elefant
8. Lejon
9. Hund
10. Gira�

Enligt Desmond Morris tycker vi mer om djur som 
har antropomorfa drag: 

1. De har samtliga hår, istället för �ädrar och skal.
2. De har rundade konturer
3. De har platta ansikten 
4. De har ansiktsuttryck
5. De är i stånd att “hantera” små föremål
6. Deras kroppsställning är i vissa avseenden, eller i 
vissa situationer, tämligen vertikal

Han menar att ju �er av dessa drag desto högre upp 
på listan.

Animal Planet lista över världen mest 
populära djur:

1. Tiger
2. Hund
3. Del�n
4. Häst
5. Lejon
6. Orm
7. Elefant
8. Schimpans
9. Orangutangen
10. Val

50, 000 tittar i 73 länderalde mellan 10 
arter och det gav ovanstående resultat. 
Undersökningen gjordes under 2004

2004 listar Animal Planet världens mest populära djur.
(Manchester Evening News, 2004) 50, 000 tittare i 73 
länder valde mellan 10 arter och det gav nedanstående 
resultat:

1.   Tiger
2.   Hund
3.   Delfin
4.   Häst
5.   Lejon
6.   Orm
7.   Elefant
8.   Schimpans
9.   Orangutang
10. Val

Undersökning gjord av Desmond Morris för 
programmet Zoo Time (Morris 1969, 190)  på 
1950-talet gav följande resultat:

1.   Schimpans
2.   Markatta
3.   Häst
4.   Galago (halvapa)
5.   Panda
6.   Björn
7.   Elefant
8.   Lejon
9.   Hund
10. Giraff
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Vargen och herdarna

En varg passerade förstulet
En grupp av herdar invid fåraskjulet
Som slaktat och nu delade med kniv

En präktig gumse som de tänkte grilla.
I närheten låg deras hundar stilla.

“Tänk vilket gräsligt liv
Det skulle bli”, sa Vargen för sig själv med hetta,

“Om det var jag som gjorde detta!”

(Krylov 1988, 42)

1. oxen som avundades svinet
2. vargen och herdarna

1.

2.
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Vargen och herdarna, på förra uppslaget var en av de 
fem fabler, från olika kulturer som jag i en initial fas 
studerade närmare.

Fabler finns överallt i litteraturen, ty människan 
har alltid haft behov av att använda liknelser och 
bilder för att bättre uttrycka sina tankar

(Holmér & Östergren, 1987)

Som tidigare nämnt påverkas bilden av olika arter 
av litteraturen och i fabeln blir detta extra tydligt. I 
fablernas värld projekteras egenskaper, ofta mänskliga, 
på djuren. Där finns alltid också en tydlig sensmoral  i 
berättelsen. Genom ett par tredimensionella collage 
återskapar jag berättelsen och där objekt, strukturer 
och djur lyfts ut ur litteraturen och tillsammans med 
boken bygger en ny värld.

Fabler ger också en inblick i vilka djur som har 
närvarat i människans tillvaro och blir relevant vid 
valet av arter i mitt arbete. Där en redan befintlig 
relation till djuren kan göra att vi mer uppskattar och 
kan tänka oss göra om vår miljö för andra arter också.  
Kan fabeldjuret vara en av de arter jag väljer att arbeta 
vidare med? Se bilaga 1 för att se de mest omnämnda 
djuren i fabelsamlingarna jag har studerat.

I olika kulturer har djuren också fått varierande 
värden, därför väljer jag ut djurberättelser från lite 
skilda platser i världen.

Salmon Boy

I de inhemska amerikanernas kultur är gränsen mellan 
djur och människa liten; i berättelsen ”Salmon Boy” 
förvandlas en ung man till en lax, när han står och 
fiskar, för att lära sig uppskatta laxens kött och förstå 

fabler

deras liv. Efter att varit med laxarna under en säsong 
ute i haven följer han återigen strömmen upp till sin 
familj. Han möter nu sin mamma igen, när hon står 
och fiskar, hon känner igen honom och tar hand om 
honom. Sakta går han tillbaka till människoskepnad. 
Men efter en sommar med sin familj tar han sig ner i 
floden igen och vandrar tillbaka till havet som lax.

I naturfolken, såsom de inhemska indianerna, 
har jägarna och samlarna ett beroende av naturen 
vilket ger dem ett särskilt starkt förhållande. Det 
skapar ett respektfullt förhållande och det ger 
uttryck att naturen besjälade eller personifierade 
naturen. 

(Sörlin, 1991) 

Analys och bearbetning av fem fabler från fem olika 
kulturer

1. Den unga korpen _rysk
2. Oxen som avundandes svinet_indisk
3. Vargen och herdarna_rysk
4. Hjorten som speglade sig i vattnet_ fransk 

(Aisopos)
5. Salmon Boy_inhemska Amerikaner

collage_det som vi inte alltid ser och det bortglömda



1.

2. 3.

4.

1. landskap_salmon boy 
2. metamofors, transformation, övergång_salmon boy 
3. vattnet som element för transformationen_salmon boy
4. landskap_hjorten som speglade sig i vattnet
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kapitel 5

COLLAGET
Litteraturen och konsten leder vidare denna 
berättelse till collaget. Ett arbetssätt som uppkom 
ur bearbetningen av fablerna och som fortsätter 
att utvecklas till en metod som används under hela 
projektet. (Montage som begrepp hade också kunnat 
användas.) Detta kapitel handlar just om detta 
arbetssätt som följer med när jag angriper platserna 
och för att iscensätta situationer. 

Collage - konstverk som består av pappers- eller 
tygbitar, etiketter, tidningsfragment, fjädrar e.d., 
klistrade på en målad eller omålad yta. 

(Nationalencyklopedin)

Montage -som konstterm, en sammanställning 
eller sammanfogning av ofta begagnade 
komponenter i olika material till ett samman-
hängande konstverk.

(Nationalencyklopedin)

delar_bildar en helhet längs med gatan
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Fablerna gav mig förståelse för vår nära relation till 
andra arter och att vi som människor gärna använder 
oss av andra arter för att berätta om våra egna 
egenheter.

Det andra jag tar med mig är collaget som arbetssätt, 
för när kombinationer och överlappningar av olika 
material, artefakter, djur och socialt betingande 
platser uppstår oväntade situationer som kan ge stora 
variationer i livsmiljöer.

Efter återskapandet av fablerna i collageform, 
blandas de sedan igen och börjar leva sina egna 
liv. Djur och element från de tidigare collagen 
återanvänds i nya konstellationer samtidigt som 
Malmöfasader, väder, och texturer letar sig in. Färger 
och former få symbolisera de ord som återfinns i 
berättelserna, rosa droppar bildar vattensamlingar 
och låtsaspälsar får bilda vegetation. Det är genom 
detta intuitiva arbete med modellcollage, som nya 
och intressant kombinationer kan komma fram. Det 
blir ett arbete där brutalt möter finstämt, kaos möter 
ordning och överordnat möter underordnat. Ord 
som står i kontraster till varandra. Jag ser också att 
naturelementen blir en väsentlig del av landskapet 
och objekten blir mycket symboliska; tältet, floden, 
fisken. Genom att analysera dessa, kan det ge mig 
idéer om hur en relation mellan djur och människa 
kan gestaltas. 

analysera metoden

Jag analyserar metoden genom att i efterhand gå 
igenom collagen och fragmentera dem och iaktta 
små möten mellan olika texturer, riktningar och 
dimensioner, som i exemplet på detta uppslag. Det är 
i överlappningarna och gränserna som det oväntade 
sker och kan skapa förutsättningar för livsformer som 
inte tidigare funnits eller som jag som arkitekt hade 
kunnat föreställa mig. Mångfasetterade habitat som 
ger underlag för att skapa ett artrikt stadslandskap. 
Det blir det som jag tar med mig från collaget.

oväntade möten

olika former

arter

förvrängda proportioner

collaget i sin helhet

collaget fragmenterat och analyserat

skiftande texturer

oväntade materialkombinationer och gränser



industri och djur_Vattnet, haren och pälsen i ett fragmenterat industrilandskap från Malmö. 
Djuren får en lika stor plats i ett monofunktionellt och av människan konstruerad miljö.



fotografiet och collaget_genom att placera dessa brevid varandra kan man se hur de skulle kunna kombineras och ge nya 
platser som är anpassade efter fler än vår egen art.



rummet i staden_om djuren också får ta plats i staden skapas nya intressanta möten med andra arter. Det kan ge stadsrum 
som tillåter flera oväntade funktioner samtidigt och bidra till en komplex och intressant stad. 
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kapitel 6

GRÄNSLANDET
Precis som i collaget är överlappningar och gränser 
intressant inom andra områden, som i arkitekturteorin 
och inom ekologin. Följande kapitel tar upp gränsen 
i dessa vetenskapliga områden vilket utvecklar 
arbetssättet vidare.

undersökning kanter
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Skogsbrynet är en av de rikaste miljöerna i naturen, 
det är en övergång mellan två olika typer av biotoper. 
Det ger även orientering och skydd för flertalet av 
arter ävenär en kant som ger människan en skydd. 
Någto att förhålla sig till. Den har oftast en rik 
variation i vegetationen, med stora träd, buskar och 
olika grässorter. 

Skogsbrynet är en överlappning av olika livsmiljöer 
och områden något som jag i arbetet omsätter till 
collage och sättet att jobba med många övergångar 
från 

område och gränser_En skiss och intuitiv analys över 
Malmös områden, där vissa vänder sig mot gränsen mellan 
områdena och vissa vänder sig mer introvert. 
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den porösa och aktiva gränsen

gränser - arkitekturteorin

Richard Sennett skriver i artikeln ”The Public Realm” 
(2008) hur städer kan fungera som öppna och slutna 
system, där han argumenterar för att det öppna tillåter 
förändring och utbyte under tid, medan de slutna 
misslyckas i denna förändring. Det slutna är i harmoni 
och balans, tvärtom är det öppna systemet instabilt 
och därför i evolution. Han tar som exempel för detta, 
skillnaden mellan två olika gränser, ”boundaries” 
och ”borders”. Där ”boundaries” är gränsen som 
omsluter och distanserar medan ”borders” är gränsen 
som är porös, som ett membran, och tillåter aktivitet 
och utbyte. Låt oss hädanefter kalla dem så, de 
distanserade gränserna och de porösa gränserna. 
Det öppna systemet som Sennett diskuterar 
har de porösa gränserna. Där gränsen tillåter 
överbryggning, att individer kan röra sig över gränsen 
och tillåter förändring. Dettaa menar Sennett är en 
huvudingrediens för att berättelser ska ta form genom 
att främlingar kan träffas och ger gränsförutsättningar 
för intensitet och aktivitet. 

Sennett (2008) skriver vidare att murarna runt de 
traditionella befästa städerna trots sin gedigna form 
faktiskt hade en aktiv kant. I murarna fanns artilleri, 
där fanns skydd vid dess sida och genom porten 
kontrollerades det kommersiella som kom in och ut ur 
staden. Muren runt Aix-en-Provence blev en plats för 
oreglerad bebyggelse, husen byggdes upp mot båda 
sidorna av muren, informella marknader kunde luta 
sina marknadsstånd mot muren. Sennett menar även 
att kättare, landsflyktingar och andra som inte passade 
in kunde vid muren finna en plats. Socialt fungerar 
alltså muren som en tillåtande och porös gräns. 
Modern stadsplanering har byggt mer avgränsningar 
än gränser, där motorvägar är osynliga murar i staden.

skogsbrynet - ekologin

Gränser återfinns även i naturen, på följande sätt 
beskriver Sennett dem:

In natural ecologies, borders are the zones in a 
habitat where organisms become more inter-
active, due to the meeting of  different species 
or physical conditions. The boundary is a limit; 
a territory beyond a particular species does stray. 
So these are two different kinds of  edge. 

(Sennett 2008, 5)

I boken ”närnaturen” skriver Lundwall så här om 
skogsbrynet:

Artrikedomen beror av faktorer som 
brevidliggande naturtyper, bredd, den 
tredimensionella strukturen samt vilka 
buskar, träd och örter som ingår i brynzonen. 
Variationen av brynets ytterkant är också viktig, 
precis som en frizon längst ut. 

(Lundwall 2006, 30)

I naturen liksom i städerna hjälper kanterna till för 
orientering och skydd för många arter.

bygga en porös och aktiv kant?

En teknisk lösning är att genom mekaniska pålar i 
gatan ha en flexibel gata som under dagtid blir gågata 
men under tidigare morgnar ger plats för logistik. 
Hur vi bygger hus och dess fasader är en utmaning. 
Sennett skriver att de platta glasfasaderna skapar 
distanserade gränser medan arkitekten Louis Sullivan 
arbetar med glaset på ett mer flexibelt sätt, där fasaden 
inbjuder förbipasserande att stanna till, se in och röra 
sig igenom. Det blir då en fasad som är porös.

Under mitt arbete tar jag fasta på dessa gränser som 
ett led i min integration mellan arter. Vid analyser av 
den valda staden och området studerar jag befintliga 
gränser och det blir en viktig del i valet av plats. Det 
är framförallt mellanrummen som blir aktuella. Vid 
gestaltningen blir det väsentligt att gränsen blir en 
plats för aktivitet och utbyte.

Gränser i områden som omsluter och distansierar. Gränser mellan områden som är porösa och 
tillåter aktivitet och utbyte

1. & 2. Louis Sullivan jobbar med porösa fasader_ 
Carson, Pirie, Scott and Company Building, 1899

(samtliga bilder är referenser)

1. 2.



skogsbrynet_i övergången mellan två olika typologier, som bland annat går att finna i 
skogsbrynet, återfinns ett rikt ekosystem.
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kapitel 7

STADEN, OMRÅDET 
& PLATSERNA 

Att djur har hittat in i städerna syns på många platser, 
från det rika fågellivet längs med Elbe i Hamburg, 
till tvättbjörnar i Toronto, eller rävarna i Londons 
ytterkanter. Ett sådant här arbete kan bli aktuellt i 
många av dessa. För att testa metoderna som har 
uppkommit under processen vill jag nu applicera dem 
på en stad där jag själv kan promenera runt dagligen 
och upptäcka små och stora möten med djur. Så jag 
har valt att bege mig ut och leta efter djur och platser i 
min grannstad Malmö.

Jag har efter en process, bilaga 03, valt att fokusera 
på Malmös hamnområde och ett antal platser 
däromkring. Där jag undersöker om fabriks- och 
naturområden skulle kunna leva i symbios. 

Följande kapitel tar med läsaren vidare i berättelsen, 
som nu får en stad, ett område och platser.

stråk_undersökning av 3 stråk i Malmö
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i busken, under järnvägsrälsen och i havet

Min bild av Malmö har tidigare varit begränsad 
till centrum och delar av kuststräckan, och jag 
hade inte varit i så många av grönområdena. Men 
i undersökningarna har jag valt att lägga fokus på 
Malmös gröna rum och kopplingar mellan dessa, så 
kallad grönstruktur, då stor del av djurlivet faktiskt 
befinner sig i de gröna rummen. Syftet med dessa 
promenader är att se vilka djur som man faktiskt 
möter i Malmö, för att kunna anpassa valet av arter 
efter den miljö som jag väljer.

Promenaderna har tagit mig till Limhamns kalkbrott, 
Beijers park och nya Milleniumparken. Några rådjur, 
mycket kaniner, en igelkott och många fågelarter har 
jag mött på mina promenader. Under promenaderna 
har jag noterat vegetationssätt och vildhet i de gröna 
områdena och de mer urbana mellanrummen. Jag 
vill visa på tre situationer som väckt mitt intresse lite 
extra.

igelkott och Slottsträdgården, 8 september 2014

Precis söder om Malmö slott ligger Slottsträdgården, 
som består av ett lapptäcke av trädgårdar, som till 
exempel den japanska och den vita trädgården. Men 
det var en som fångade min uppmärksamhet mer 
än de övriga och det var insektsträdgården. Den 
var överfull med olika blommor, gräs och buskar, 
från låga till mycket höga. Den såg rätt rörig ut, 
men hade syftet att så många insekter som möjligt 
skulle leva där, vilket leder till att trädgårdsmästaren 
inte krattar i onödan utan istället låter den vara så 
orörd som möjligt. När jag sedan satt mig ner på 
Slottsträdgårdens uteservering, såg jag en igelkott som 
kröp genom buskarna. Kanske den var på väg bort 
mot insektsträdgården.

kaniner i Kirseberg, 29 september 2014

Det jag la speciellt märke till på denna promenad,  
var när jag passerade gamla järnvägsspår i ett av 
Kirsebergs industriområden. Här har de övergivna 
spåren idag övertagits av grävglada kaniner. De har 
transformerat landskapet till en böljande äng med 
flera hål och tunnlar. Kaninerna har här tagit över en 
del av den övergivna strukturen, och det verkar som 
att markägarna, och de som sköter denna gräsplätt 
låter kaninerna fortsätta sitt grävande.

svanar i hamnen, 15 november 2014

Två stora svanar fladdrar intensivt med vingarna, 
antingen för att torka eller visa upp sina vackra vingar. 
När jag promenerar runt i den idag blåsiga hamnen 
upplever jag lövsångare, storskarv, kråkor, skator, 
trollsländor, någon liten fisk och några gråsparvar 
som tydligen har hittat mat i en container. Men 
helhetsintrycket är ändå att industriområdet känns 
öde, med hård markbeläggning och långa odramatiska 
vyer längs med spikraka vägar. De är varken anpassade 
efter vår eller andra arter. Ändå blir jag lite förvånad 
över att där finns djur och platser för dem.

kartan

Djuren jag har sett och promenaderna jag har tagit är 
utmarkerade på en ”figureground” karta, bilden till 
höger visar ett utsnitt av den. Med kartans hjälp har 
jag kunnat notera mina iakttagelser och rörelser.

Malmö har många gömda sidor_tidig bild i processen
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promenader - iaktagelser i Malmö
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En kaja har satt sig på öppningen i det mänskligt byggda staket som jag strax ska 
passera. - På min promenad den 29 september 2014

annat sätt att använda sig av byggd struktur

När jag ser djur på platser som jag antar är gjorda 
för oss, blir jag extra uppmärksam på dem. Då jag 
sitter och äter är det jobbigare att en geting kommer 
surrandes än när jag är ute och promenerar. Det visar 
sig att det inte bara är jag som uppskattar den där 
glassen och helt plötsligt blir jag påmind om djuren 
runtomkring oss. Att de också har vissa behov, som 
i fallet till vänster, så vill alla arter vila någonstans. 
Staket som är en avgränsning för oss blir till en 
sittplats för en kaja.  

29 september 2014



106 107

knyta ihop gröna rum i Malmö

Malmös stad arbetar med att skapa grönstråk som 
ska leda kontinuerligt genom och ut ur Malmö. Enligt 
grönplanen har Malmö stad (2003) betydligt mindre 
tillgängliga grönområden jämfört med andra städer, så 
de har en ambition att skapa flera platser för grönska. 
Men trots att grönmängden är relativt liten i Malmö 
anser jag inte det önskvärt att sprida ut staden med 
för stora grönområden inne i staden och därmed ta 
jordbrukslandskapet i anspråk. Det krävs därför en 
effektiv planering av de exploaterade områdena, och 
att grönmiljöer kanske inte alltid behöver vara stora 
parker. 

Hamnen brister i ett antal underkategorier av 
grönområden, se bilaga 3, enligt Malmö stad (Malmö 
stad, 2003). Det anses enligt rapporten inte vara 
så viktigt att åtgärda, eftersom där inte bor många 
människor. Samtidigt har många människor sin vardag 
i hamnen, och i rummen mellan industribyggnaderna 
skulle andra arter kunna leva. Många arter rör sig över 
stora områden och då blir hamnen lika viktig som 
andra områden i Malmö. I grönplanen finns det heller 
inte några förslag på grönstråk i hamnområdet. 

Till höger syns en bearbetning av Malmös grönplan 
(Malmö stad, 2003) där de föreslagna grönstråken från 
grönplanen syns i streckade linjer. Jag vill med mina 
tillägg och stråk, den breda prickade linjen, koppla till 
dessa och samtidigt till rika naturområden.

250 000 invånare på en landyta om ungefär 15 
840 hektar (enligt Malmö grönplan 2003)

33 m2 allmänt 
tillgänglig grön mark 
per invånare

Allmänt tillgänglig grön mark 

Parker

Andra gröna ytor som har stora rekreativa 
och biologiska värden

koloniområden
idrottsplatser, golfbanor

begravingsplatser
trädgårdar

bostadsgård

100 m2 allmänt tillgänglig 
grön mark per invånare ( 
genomsnitt för sveriges 10 
största tätorter)
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Genomsnitt: 100 kvmMalmö: 33 kvm

limhamns kalkbrott

föreslagna grönområden

befintliga gröna rum

planerade gröna rum

befintliga eller planerade grönstråk enligt Malmö grönplan

mitt förslag till nytt grönstråk i Malmö hamn

Bunkeflo strandängar

Allmänt tillgänglig grön mark per invånare i Malmö 
respektive    genomsnittet för Sveriges 10 största tätorter 
enligt Malmös grönplan. (Malmö stad, 2003)

malmö hamn

pildammsparken

befintligt grönområde

bulltoftaparken

milleniumparken

befintliga eller planerade grönstråk

koppla ihop

mitt förslag till nytt grönsråk
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rum och mellanrum i Malmö

Kartan till vänster illustrerar att hela staden består av 
ett landskap. De flesta arter reflekterar inte alltid över 
sin miljö. Ödlan som sitter på en sten reflekterar inte 
över stenen utan det är dess naturliga miljö, oavsett 
om det är just en sten eller en betongskiva. Många 
fågelarter ser vår arts hus och byggd struktur som just 
en klippformation. Där det dessutom finns gott om 
mat. Därför arbetar jag med kartor och underlag på ett 
sådant sätt att byggnader och vegetation fungerar som 
ett gemensamt landskap. Arkitektur och landskap. Det 
som istället syns på kartan här vid sidan om är rum 
och mellanrum i staden oavsett material och textur.

som ett diagram

Denna karta är skapad genom att lyfta fram ett 
antal gröna färger (toppen på träd) från ett par 
satellitfotografier och sedan justera dem till vit färg, 
så de blir motsvarande solider av vegetation. För att 
få fram rumslighet i de gröna rummen, samma som 
skapar de urbana mellanrummen. Den brister dock 
i att havet och stora öppna fält markeras, men ska 
främst användas för att symbolisera likheten mellan 
urbana och naturliga gränser, mellan fasader och 
alléer, som skapar rum i Malmö.
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1. Malmö Hamn

Stora obebyggda områden

Vatten, gräsområden eoch järnvägsrälsar

Malmö HamnMalmö hamn

norra hamnen

dockan

mellersta hamnen

frihamnen

nyhamnen

västra hamnen

varvstaden

• saltimporten

• centralstationen

lagunen

oljesjön

spillepengen

oljehamnen

östra hamnen

industrihamnen

• SYSAV



varför Malmö hamn?

Som tidigare nämnt letar jag i Malmö efter gränser 
mellan urbant och grönt, efter områden av olika 
karaktärer. Då undersökte jag tre längre stråk i Malmö: 
husiestråket, pildammstråket och hamnstråket (se 
bilaga 1). Hamnstråket var det som jag ansåg att det 
fanns störst behov av att arbeta med, ett skäl är den 
homogena sammansättningen av typologier som 
är utmärkande för hamnen. Det är även intressant 
att hamnen är en helt konstruerad miljö som består 
till stor del av monofunktionella industribyggnader, 
dess speciell dygnsrytm, att där finns befintliga 
visionsplaner för hamnen samt kontrasten mellan 
fabriksarbetare och djur.

I val av område bidrog också följande: avsaknad 
av planeringen av grönområden i industriområden, 
bristanalyser från Malmö grönplan, ge något för 
de som arbetar i området, uppmärksamma denna 
delen av staden och generellt hamnområden samt 
industribyggnaden som arkitekturbyggnad.

I första skedet var det en gränsdragning mellan hav 
och stad. Här vid sidan visar jag snabba analyser, i 
form av skisser, av dessa gränser. 

historik

Från medeltiden till slutet av 1700-talet togs det 
flesta varorna som kom till Malmö emot på en lång 
träbrygga ute i havet. Kustlinjen i Malmö låg vid 
denna tid ungefär vid Norra Vallgatan men runt 1770 
började man bygga ut det som skulle idag motsvarar 
inre hamnen. Landutfyllnader och nya hamnområden 
har sedan fortsatt till dagens etablering av Norra 
hamnen (se diagram längre fram). 1990 gick Malmö 
hamn ihop med Köpenhamns hamn och bildade 
Copenhagen Malmö Port.

vad finns här idag?

Så här skriver Copenhagen Malmö Port i en utredning 
(2012, 12) om hamnen:

Malmö hamn är en full-service (sic) hamn som 
hanterar många olika varuslag i varierande 
former. I hamnen hanteras i princip samtliga 
typer av gods, från containrar och bulkgods 
till ro-ro-färjor och flytande bulk. Bland 
varugrupperna finns såväl konsumentprodukter 
som insatsvaror till industrin, men också till 
exempel byggvaror, spannmål och metallskrot. 
/.../ Malmö hamn är Nordens största hamn 
för import av bilar. /.../Oljehamnen slog 
volymrekord 2010 och hamnen utvecklas även 
mot att hantera andra energibärare som till 
exempel biodrivmedel.

År 2010 var Malmö den tredje största hamnen i 
Sverige (Copenhagen Malmö Port, 2012). Det är alltså 
en stor verksamhet som bedrivs här och det mesta i 
området är anpassat efter detta logistiska system där 
den mänskliga skalan lätt glöms bort. Men det finns 
ändå vissa tecken som de små ”foodtrucks” och 
mindre matställen som står runt om i hamnen.

visioner - Nyhamnen och Malmö Copenhagen Port

Idag finns det planer att utveckla Nyhamnen (norr 
om stationen) till ett område med bostäder och hög 
andel arbetsplatser (Malmö stad, 2014). Det finns 
även visionsplaner för att utveckla hamnen i stort och 
framförallt Norra hamnen. Jag väljer att fokusera på 
de områden som kommer att fortsätta vara industri- 
och hamnområde.

1. centrum

2. hamnparken

3. frihamnen

4. industrihamnen

5. järnkajen 

6. flintrännegatan

7. segeå

8. malmö bangård
undersökning av gränser_mellan hav och stad i 
Malmö hamn

Malmö hamn
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typfasad industribyggnad_De olika sidorna av fasader 
på byggnaderna i Malmö hamn på byggnaderna. De är 
uppdelade i logistik, baksidor och kontorsbyggad samt 
entré. Linjer visar var det finns möjlighet att förändra 
funktionen och göra baksidor till nya habitat.

3. kontorsbyggnad & entré

2. baksida

1. logistik

gröna fasadersandintag

lastintag från järnvägen

3. kontorsbyggnad & entré

2. baksida

1. logistik

gröna fasadersandintag

lastintag från järnvägen

3. kontorsbyggnad & entré

2. baksida

1. logistik

gröna fasadersandintag

lastintag från järnvägen

3. kontorsbyggnad & entré

2. baksida

1. logistik

gröna fasadersandintag

lastintag från järnvägen

möjlighet för annan funktion mellan baksidor

den befintliga industritypologin och de nya bakgatorna

befintlig och framtida industritypologi

Diagrammet ovan visar två typer av planering av ett 
industriområde. I den vänstra syns dagens planering 
av industriområden, kan framtidens områden planeras 
utefter den högra. Där fordonlogistiken läggs på var-
annan väg och istället planera för en bakgata.

inte den renaste marken

Industrimarken i hamnen är inte den renaste marken, 
med trots det lever djur här. Men i det finns också 
biologisk behandling av industrimark, se bilaga 5. 



1912

1947

2007

landutfyllnad_en av människan  
konstruerad miljö av schaktmassor

schaktmassor från bla citytunneln

1968

utvecklingen av Malmö hamn

Kartor över norra hamnen

På följande uppslag följer analyser över området i 
form av ett antal kartor. De är behandlade på ett 
sådant sätt att de ska visa hur området kan tänkas 
upplevas av andra arter än människan. De visar vad 
som är hårt, mjukt och var det är blåsigt och var djur 
kan finna vatten och få föda.

Hårda markytor

Markytor

landutfyllnad_Malmö hamn är helt uppbyggt på schaktmassor 
som har fyllt ut havet i denna delen av Malmö sedan 1800-talet. 
Sen början på 1900-talet har den del som fortfarande används 
som hamnområde skapats.



vegetation

grönska_I Malmö hamn och omkringliggande områden finns 
ett par rika naturområden. Hit kan Spillepengen, Beijers Park, 
Oljesjön och Ruderartmarker i nordvästra delen av Norra 
hamnen räknas.

hur upplevs norra hamnen?

ruderatmarker

Markytor

ruderatmarker_eller skräpmarkerna som de också kallas, 
är ofta tillfälliga miljöer som upplag av schaktmassor, 
ödetomter, banvallar, hamnar  och industriområden. Typiskt 
för ruderatmarker är att marken är kraftigt störd, omrörd 
och att heltäckandevegetation saknas. Ruderatmarkerna är 
en mycket viktig biotoptyp i Malmö.



Hårda markytor

Markytor

hård markbeläggning

solider

Material

solider_Många av taken på industriområdena är platta 
och har förutsättningar för ett grönt tak. Mellan de rika 
naturområden, dras linjer och där de träffar ett taklandskap 
skapas gröna tak, för fågelivet.



sötvatten

vattenförhållande

saltvatten

övriga vattenkällor

reningsverk

hängrännor

vattenånga

matrester

föda

annan föda

bär

spannmål

avfall

cameron´s pasta-stuga

torsk

hamnen_införda och naturaliserade nykomlingar

sege å

havet

bangården_flora från fjärran

matrester

föda

annan föda

bär

spannmål

avfall

cameron´s pasta-stuga

torsk

hamnen_införda och naturaliserade nykomlingar

sege å

havet

bangården_flora från fjärran

vattenförhållande och födotillgång

blåsigt

lä

0,5 - 2,5

2,5 - 4,0

4,0 - 5,5

5,5 - 8,0

8,0 - 10,5

10,5 - 15,0

4 % 8 % 12 % 16 % 20 %

>= 15,0

vindhastighet 
(m/s)

vindförhållanden_Utöver den fysiska miljön påverkas 
området av abiotiska faktorer, alltså icke levande faktorer 
som påverkar ekosystem. Abiotiska faktorer kan vara solljus, 
temperatur, nederbörd eller som här vindförhållanden.



bilder från området

matställen övergivna järnvägsspår

oljesjön oanvända platser

ruderatmarkergräs och blommor tar plats på oetablerade tomter



Intensivt med duvor vid silona längs med Grimsbygatan, som leder ut till  Saltimporten 

stora asfalterade ytor vegetation hittar små skrymslen hamnkajen

oljesjön med fåglar och reflerktion av SYSAV

outnyttjade fasadytor fasad vänd mot järnvägsspår
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kapitel 8

ARTERNA 
För att föra arbetet vidare blir det nödvändigt att välja 
ut ett par arter, eftersom jag då kan studera detaljer 
och ge kommande förslag mer djup och dignitet. 

Men hur väljer jag ut vilka arter jag ska arbeta med? 
Läsaren får nu följa med vidare i berättelsen, där detta 
kapitel handlar om urvalet och varför jag har valt att 
arbeta med just de arterna.
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arturval

Jag väljer att arbeta vidare med några arter av 
anledningen att komma ner i skala och ha möjlighet 
att rita en specifik miljö för en specifik art, en 
kund. Men det är viktigt att inte en art får hela 
uppmärksamheten, då helheten måste fungera. De 
valda arterna får fungera som symbolarter, eller 
nyckelarter, och är bara en av många arter som kan 
komma att trivas i miljön.

ekosystem

Här blir det viktigt att tänka på ekosystem, där varje 
art ingår i ett system av andra arter. Till varje vald art 
finns det ett par underarter, som det kan finnas behov 
av att införa passande livsmiljöer för. Människan är i 
dagsläget den dominerande arten i hamnen, och blir 
med matrester, ruderatmarker också en viktig del av 
detta ekosystem. 

väva samman - ytterligheter

Jag har undersökt flera olika aspekter när det kommer 
till vår relation till djur och vill nu i urvalet väga in 
dessa. Genom att skapa ett antal sambandsförhållande 
kan jag karaktärisera arten. Sambandsförhållandet 
består av ett antal motsatsord: gullig-äcklig, stor-
liten, rädsla-glädje, livskraftig-utrotningshotad och 
urban-rural. Genom att välja arter som är ute i dessa 
kanter, eller gränserna, av diagrammet och utforma 
livsmiljöer för dem, kan även arter som ligger 
däremellan kanske leva och frodas i dessa miljöer. 
Vissa av dessa parametrar är intuitiva medan andra är 
baserade på fakta, litteratur eller egna undersökningar 
(se bilaga 6 och 7).

Enligt mina egna referenser, som är påverkade av TV-
program eller djur som jag har mött, finner jag vissa 
djur mer intressanta, vilket säkerligen också påverkar 
valet av arter. Detta syns tydligt i hur surikaterna blev 

så populära efter tv-programmet, Meerkat Manor, 
som jag tidigare skrivit om.

artbeskrivning

På följande sidor följer nu ett par artbeskrivningar, 
som visar på deras habitat, sambandsförhållandet och 
var jag föreslår att de kan röra sig över Malmö hamn.

ytterligheter av arter

älskad
livskraftig

hatad
utrotningshotad

dagaktiv

stor

gullig

urban

rädsla

livskraftig

vatten

obekant

nattaktiv

liten

äcklig

rural

glädje

akut hotad

luft

bekant

dagaktiv
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luft

bekant
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urban

rädsla

livskraftig
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liten
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rural

glädje

akut hotad

luft

bekant

dagaktiv

stor

gullig

urban
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livskraftig

vatten

obekant

nattaktiv

liten

äcklig

rural

glädje

akut hotad

luft

bekant

oönskadönskad
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fladdermusen

zoologiska fakta: Sydfladdermusen har ett vingspann 
på 340–380 mm. 25 % av Sveriges däggsdjursarter är 
fladdermöss. 18 arter är bosatta i Sverige.

nyckelart: Den gör nytta genom att äta skadegörande 
insekter i trädgårdar, kan äta upp till 7000 insekter på 
en natt.

status: Fridlysta samt skyddad av europeisk 
konvention (förbjudet att fånga, döda eller flytta  
fladdermöss man får inte heller förstöra deras 
boplatser) 6 av 18 arter i Sverige är rödlistade enligt 
artdatabanken. 

habitat: Urbant djur som utnyttjar befintliga hålrum. 
Belysning drar till sig insekter och det är tillgången 
till insekter som styr val av bostad. Är tätt knutna till 
människan, vårt trädrika kulturlandskap är rikt på 
insekter och de använder våra bostäder. (mosaiker 
av skogsdungar, parker, trädgårdar och ängsmarker) 
våtmarker. Håligheter för att vistas i på dagarna, 
övervintra i och föda sina ungar. Framförallt naturliga 
håligheter.

föda: Nattaktiva insekter såsom nattfjärilar, malar och 
myggor (upp till 7000 på en natt)

brister i vårt landskap: Färre våtmarker och gamla 
träd, stora åkerarealer (avsaknad av vertikala och 
linjära element)

problem: Spillning, sjukdomar

relation med människor: Mytomspunna djur, 
missförstådda

(Naturvårdsverket, 2014)
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grönfläckiga paddan ( Bufo viridis)

zoologisk fakta: 55 - 95 mm, ryggsidan vackert 
grönmarmorerad med stora oregelbundna fläckar på 
ljusgrå eller olivfärgad grund.

konflikt: Mellan investerare och naturvårdare

bidrar till ekosystemet och ekosystemtjänster: 
Föda för fåglar som äter djuren. Om våren kan man 
njuta av paddans sköna sång

status: Akut hotad enligt artdatabanken. Alla 
groddjur i Sverige är fridlysta. Även skyddad enligt 
artskyddsförordningen. 

habitat: Havsstrand, våtmark, sötvatten, hårt betade 
strandängar, kala klippkuster, kalkstensbrott, sanka 
åmynningar, grustag och grunda vattensamlingar. 
Lekvattnen är vegetationskraftiga, grunda och 
har mycket sol och är även saltpåverkade av 
havet. Vattentemperaturen kan variera mycket. 
Vandringsperioder mest på våren, maxavståndet vid 
vandring är 100-600 meter. Lekvattnet har ett maxdjup 
på 20 cm. (Naturvårdsverket, 2009)

föda: Nyttodjur som insekter, deras larver, spindlar, 
sniglar, daggmaskar, små kräl- och groddjur och möss.

brister i vårt landskap: Övergödning och 
igenväxning. Tillgången till grunda vattensamlingar 
minskar.

problem: Bilar vid fuktiga kvällar, då uppehåller sig 
paddor gärna på vägarna. Motverka trafikdöden, 
varningsskyltar, finmaskigt nätstängsel eller vägtunnlar.

relation med människor: Grodan och paddan 
är mycket  omnämnd i fablernas värld och i andra 
berättelser såsom grodan och prinsen

åtgärder: Bevara och återinföra de tillfälliga och 
permanenta vattensamlingarna i landskapet. 

(Länsstyrelsen Blekinge Län, 2009)

Följeslagare_Ger också habitat för andra arter såsom 
stinkpadddan, lökgrodan, dågräsfjäril och pilgrimsfalk 
(Naturvårdsverket, 2009)
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kapitel 9

VERKTYGS-
LÅDAN

I denna låda finns ett antal verktyg samlade. De ska 
användas för att uppfylla de strategier som nämndes 
i manifestet, för att uppnå ett artrikt stadslandskap. 
De är uppdelade i fyra kategorier: artificiella habitat, 
naturliga habitat, kommunikation och arbetsplatsens 
rum. De kan kombineras efter behov och kontext. 
Utöver dessa finns också materialitet och aktuella arter 
som parametrar.

Vilka är då dessa verktyg? Det får läsaren reda på i 
detta kapitel.

verktygslådan_skiss på typologier
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att hitta verktygen

Verktygen är generella för att kunna appliceras i 
olika miljöer och få form och uttryck efter social och 
fysisk kontext. Den symboliska formen på verktygen 
kommer från fablernas värld där skogen, sjön och ugglan 
ofta är sinnesbildlig, en skog är en skog och den 
brukar se ut på ett visst sätt och illustreras många 
gånger även så. Urvalet av verktyg har uppkommit 
utefter processen och är en sammanfattning av 
den fakta jag har funnit för att skapa ett artrikare 
stadslandskap.

Tillsammans bildar verktygen blandade typologier, 
vilka när de sammansätts och appliceras på platser 
skapar en komplexitet, som kan ge aktiva och porösa 
gränser och övervinna skiljelinjen mellan vår art och 
andra arter.

I naturen finns typologierna naturligt, tillsammans 
bildar de en komplex variation av olika livsmiljöer 
och ger utrymme för små och stora arter. Dessa olika 
typologier kan också användas för att skapa en rikare 
biotop i staden. Vissa av dem är artificiella, vissa 
naturliga, vissa binder ihop områden och andra skapar 
mötesplatser för vår art och andra.

urban akupunktur

Urban akupunktur kan beskrivas som en kombination 
mellan stadsplanering och kinesisk akupunktur, 
genom att använda sig av småskaliga insatser för 
att transformera större urbana kontexter. Genom 
analyser av området (kapitel 7) kan man hitta platser 
där behovet är stort av en insats samt att man enligt 
teorin ska anpassa sig efter fysiska, ekologiska och 
social faktorer (kapitel 8). Verktygen i lådan kan 
fungera som dessa insatser. Som i akupunktur är 

urban akupunktur menat att minska spänningar i den 
urbana miljön.

vegetationstyper och material

Vegetationstyper som gynnar djurliv är bland annat: 
olika frukträd, bärande buskar, rönn, svartaronian, 
städsegrön vegetation, fjärilsbuske och högt gräs. 
Material jag vill använda är: trä, betong och stål. 
Materialen får gärna ha en tendens till erosion och 
korrosion, eftersom de i sig skapar krackelering och 
små fickor för möjligt liv.  Utefter kontexten och art 
väljs sedan material.

tidiga collage för att testa verktygen 

Jag vill genom att illustrera ett par av verktygen 
närmare, visa hur de verktygen uppkommit och hur 
det kan tänkas se ut när de appliceras i en fysisk 
kontext.
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vattenhål_vatten från industritak och vägar leds till ett öppet dagvattensystem och ger 
möjlighet till sötvatten för djur i området
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på linan och flotten_genom att överbrygga de stora hamnbassängerna med strukturer 
kan vissa arter lättare ta sig över och röra sig fritt i hamnen.
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Fotostudio för arbete med tredimensionella collage, för att skapa 
oväntade möten och iscensätta ett nytt stadslandskap.

del 3
- förslag
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ena Malmö hamn_skiss

kapitel 10

ATT ENA
I detta kapitel visar jag ett förslag på hur Malmö 
hamnområde kan bli ett artrikare stadslandskap. Där 
de vilda djuren, hamnlogistiken och arbetarna kan 
enas om ett och samma område. Genom att applicera 
verktygen på bristfälliga och/eller potentiella platser  
försöker jag binda ihop grönområden, skapa platser 
där arbetaren möter andra arter och göra området 
mindre monofunktionellt.

Med hjälp av en översiktsplan illustreras jag hur 
det kan se ut när ett hamnområdet utvecklas med 
biologisk mångfald, aktiva gränser, vildhet och 
intrikata mötesplatser. Det blir ett försök i att ena, 
uppmärksamma och skapar nya värdefulla artrika 
stadslandskap.



NYA INDUSTRIOMRÅDEN
NORRA HAMNEN
- Säkra områden för framtida utvecklingsplaner

PLANERADE BOSTAD- OCH KONTORSOMRÅDEN
NYHAMNEN

FÖRSTÄRKA GRÖNOMRÅDEN
ÖSTRA HAMNEN - OLJESJÖN
- Industriområde möter lokalt naturområde

FÖRBINDA INDUSTRIOMRÅDEN 
INDUSTRIHAMNEN
- Skapa passager för olika arter att ta sig över den äldre hamnbassängen

ÅTERTA MELLANRUM I BEFINTIGA INDUSTRIOMRÅDEN
 ÖSTRA HAMNEN
- Äldre industri tappar värde, förtätning och återta outtnyttjade mellanrum

Spillepengen

“Spillepengen är ett avfallsupplag som fortfarande är i drift men som 
successivt omvandlas till rekreationsområde./.../ Norr om rekreation-
sområdet sträcker sig Tågarpshed och Alnarps fälad – öppna, betade 
strandängar med mycket rikt djur- och växtliv.”

- Malmö grönplan

Oljesjön
“Oljesjön är ett långsmalt område med öppet vatten och ett stort våt-
marks och ruderatmarksområde. Oljesjön är ett biologisk mycket rikt 
område med en av kommunens viktigaste fågelhäckningslokaler där 
flera sällsynta arter förekommer.”

- Malmö Grönplan, 2003

Nyhamnens stadsdelspark

Hamnklippan

Genom att återta en del av kuststräckan, där det nu är en skarp 
hamnkant, kan ett “klipp”-landskap, med betongblock, borttagen 
asfalt och grusfält skapas. Det blir en platser för fåglar, paddor och 
med dem, föda åt rödräven.

Vassjöarna

Malmö Banvall

Lagunen i norra hamnen

“...stor betydelse för huvudsakligen övervintrande 
havsfågel. Genom att till stora delar fylla upp bassän-
gen kan ett öppet och kustnära ruderatmarksområde 
med stora vattenytor skapas. Tillsammans med Oljes-
jön kan detta bli ett av kommunens största och mest 
spektakulära naturområden, med potential att utveck-
la en intressant flora och ett fågeleldorado.”

- Malmö grönplan, 2003

Djurkyrkogården

saltlagunen
lunden
öppna landskapet
artificiella boet

det brusande vattenbrynet
lunden
promenaden
artificiella boet
öppna landskapet

det grusiga taket
porösa markmaterial
gröna tak

den kväkande bakgatan
stigen
artificiella boet
sötvattnet
marken
lunden
fasaden
matplatsen
promenaden
taket
trappan
femminuterspausen

landbron
öppna landskapet
bron

de surrande blomsterängarna
marken
ängen
lunden
femminuterspausen

den lilla bakgatan
öppningen
tunneln
fasaden
gläntan

den artrika vassen
vägen till och från jobbet
promenaden
lunden

den smygande bron
bron
tunneln
texturen
promenaden

den tassande bron
promenaden
lunden
bron
öppna landskapet
trappan
vägen till och från jobbet
utsikten
gläntan

de slumrande tornen
promenaden
öppna landskapet
lunden
artificella boet
odlade vegetationen¨
snåret
utsikten den krypande vattentunneln

tunneln
trappan
lunden

takängen
trappan
fasaden

taket
öppna landskapet

utsiskten

den hängande bron
bron
artificiella boet

den gröna industribyggnaden
fasaden
taket
öppna landskapet
lunden
trappan

djurkorsningen
tunneln

den skarpa hamnklippan
solitära trädet
porösa markmaterial
ängen

den smala gruspassagen
marken
stigen

dalen mellan grushögarna
tunneln
trappan

det plaskande vattenhålet
sötvattnet
matplatsen

den livgivande rälsen
öppningen
fasaden

paddtunnel under borrgatan
tunnel
öppningen

Bakgata

- Befintlig väg anpassas efter människan och 
andra arter.

Fordon

- Befintlig väg behåller sin karaktär, för 
att tillgodo se transporten till indus-
trier.

verktygen appliceras

Verktygen, för att skapa variationsrika livsmiljöer, 
appliceras i Malmö hamn och anpassas efter fysisk 
och social kontext.

trajektorier

Där flera av verktygen sammanstrålas, och det finns 
möjligheter för många olika livsmiljöer, skapas platser 
som jag kallar trajektorier. Ett begrepp som används 
inom flera vetenskaper, bl.a. inom matematiken 
där det beskriver en viss typ av kurva som skär 
igenom ytor eller andra kurvor. Men begreppet 
appliceras även inom sociologi, för att beskriva en 
människas levnadsbana och när de korsar andra 
människors banor. Där behovet är som störst och 
där flest av verktygen appliceras blir också de platser 
jag undersöker närmare. Det är de tre följande 
situationerna: de slumrande tornen, den tassande bron och 
den kväkande bakgatan.
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rörelse, gröna rum och möten mellan olika arter

Uppdelning och korsningar mellan arternas och 
transporternas stråk. Värdefulla naturområden 
sammanbinds och nya skapas. Det finns flera 
möjligheter för möte mellan människa och andra arter 
i hamnen, antingen i naturområden, under arbetarnas 
lunch, eller på vägen till och från jobbet.

rörelse landlevande arter

transporter fordon

fågelvägen mellan artrika gröna rum
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- Befintlig väg anpassas efter människan och 
andra arter.

Fordon

- Befintlig väg behåller sin karaktär, för 
att tillgodo se transporten till indus-
trier.

Verktygen kan appliceras i olika faser av utvecklingen 
av hamn- och industriområdet i Malmö hamn. Från 
transformation av befintligt kontext till att användas i 
planeringen av nya områden. I de nya områdena kan 
det vara viktigt att säkerställa ytor eller att arbeta mot 
vissa arter som finns på platsen.
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kapitel 11

NYA 
BERÄTTELSER

I följande kapitel ska jag närmare undersöka tre 
situationer, där jag tillämpar verktygen utefter plats, 
valda arter och sammanhang. I detta kapitel får läsaren 
följa med när verktygen appliceras och kommer ner 
i skala och ritningar som visar på olika situationer. 
Dessa situationer skapar då tre nya berättelser om 
arter i staden. 

De tre situationerna presenteras i följande ordning; 
de slumrande tornen, den tassande bron och den 
kväkande bakgatan.

tornen

bron

bakgatan



165

de slumrande tornen

I norra delen av hamnen finns idag en avlång sjö, 
Oljesjön, där flera fågelarter häckar. Riktnignen på 
sjön förstärks genom att skapa en gräns mot norr, 
bestående av en stor äppellund. För människan ges, 
på norra sidan av sjön, ett promenadstråk som kan 
användas under lunchen av hamnarbetaren eller av 
någon nyfiken Malmöbo. De öppna vattenytorna får 
en mer fragmenterad typologi med plantering av vass 
samt ett par våtmarker i nedsänkta betongfundament. 
Längs med den nya gränsen placeras ett par torn av 
enkel träkonstruktion, som framförallt är anpassade 
efter fladdermusen. Men där den nyfikne också kan 
klättra upp och blicka ut över industritaken och 
Malmö.

negativa former

Hur planerar man ett grönområde som gränsar 
till industrier, med avsaknad av någon egentlig 
urban kontext? De verktyg som tillämpas på 
platsen får former från omgivningen, där befintliga 
former omvandlas till negativa former. De stora 
oljecisternerna blir till ängar inne i plommonlunden, 
industribyggnaderna blir till nedsänkta våtmarker 
och den långa axeln, längs med oljesjön, blir till höga 
bostadstorn till fladdermöss.

fladdermusen som beställare - att rita för ett djur

Platsen är framförallt ritad för fladdermusen på jakt 
och hamnarbetaren som tar en längre promenad 
efter arbetet. Fladdermusen behöver bostäder, då det 
likt deras naturliga habitat saknas äldre träd som ger 
hålrum för den att bosätta sig i . Här skapas tusentals 

bostäder i de utspridda tornen med sina träribbor som  
är lagda efter fjällpanels princip. Springan i hålöpp-
ningen skall vara mellan 15-20 mm och det ska använ-
das ohyvlat virke så att fladdermusen kan få grepp. Se 
detaljritning på nästa sida.

I tornen finns det också möjlighet för människan att 
klättra upp och få syn på horisonten i detta flacka 
landskap. 

Längs med detta grönstråk kan de flesta djurarter 
röra sig, antingen i vattnet, längs med vattenbrynet, i 
lunden eller i luften

fart

Förutom den snabba fladdermusen finns här också 
Malmö Raceway, där tävlingar i junior dragbike, 
superbike och Outlaw 10,5 avgörs. Banan ligger precis 
söder om sjön. Från entrén skapar jag en koppling 
över till norra sidan med en bro.

sammanfattning

några verktyg som används: våtmark, lund, bron, 
bostad för djur, promenad

material som används: trä, vass, betong, sand

arter: fladdermusen, människan

verktygen appliceras_de har olika färger och  
mönster som går att återfinna i verktygslådan. Här 
syns plommonlunden, tornen och våtmarkerna.

arbetsmiljö

17.   utsikten

18.   femminuterspausen

19.   promenaden

20.   matplatsen

21.   vägen till och från jobbet

artificiella habitat

1.    taket

2.    fasaden

3.    artificiella boet

4.    marken

5.    odlad vegetation

 

kommunikation

12.   tunneln

13.   öppningen

14.   bron

15.   trappan

16.   stigen

naturliga habitat

6.     lunden

7.     saltvattnet

8.     sötvattnet

9.     öppna landskapet

10.   gläntan

11.   snåret



1. plommonlund
2. vita gläntor
3. ängsmark
4. sankmark
5. våtmark
6. vass
7. grandungar

8. fladdermus- och utsiktstorn
9. promenadstråk 
10. befintlig läktare till dragracingbana 
11. träspaljé 
12. ny bro över till dragracing
13. toalett samt plats att skölja päron
14. befintlig grusväg

vegetation byggnader & artefakter

trimetrisk axonometri 
de slumrande tornen

1.

3.

5.

8.

6.
4.

2.

10.

9.

8.
13.

14.

11.

8.

12.

7.

A

A
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diorama_nya och oväntade upplevelser 
de slumrande tornen

omarbetad fabel

fysisk modell_vy mot norr, tornen och plommonlunden
de slumrande tornen



fladdermusbostad 2 - grotta

fladdermusbostad 1  - enkelrum

vass - habitat för insekter 

detalj 1:1

toalett för människanträbro över oljesjön plommonträd träspaljé 

sektion AA
de slumrande tornen - kl 20:25

skala 1:30

sektion AA_genom ett av tornen
kl 18.38 - de slumrande tornen 
skala 1:100

glap i fjällpanel - skapar hål för 
fladdermus

metallprofil - avföring

15-20 mm springa

ohyvlat virke

detaljsektion_utsnitt från samma torn
de slumrande tornen
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den tassande bron

Den tassande bron sammankopplar industriområden 
och gröna noder genom att överlappa en hamn-
bassäng. Flera av arternas stigar korsas: rödrävens, 
minkens och människans. Med denna struktur skapas 
tre nya förbindelser över hamnbassängen. Dessa 
får olika karaktärer: den slutna och täta, den öppna 
och glesa och den uppdelade och vattenrika. Mitt 
på bron korsas stigarna och ett intrikat möte sker 
mellan typologier, arkitektur och arter. Med bron 
skapas en förbindelse mellan Koksgatan till öster och 
Lodgatan till väster och gör avstånden mellan de olika 
delarna i hamnen kortare, för både den pendlande 
hamnarbetaren och den hungriga rödräven.

osäkerheten

Bron med sina skyddade delar förstärker, genom 
att inte ha full sikt, osäkerheten om att där möjligen 
finns ett djur i skogssnåret. Det liknar spänningen 
som fanns när jag satt på jaktpasset och kände att 
när som helst kunde jag få se ett djur. När en plats är 
skapad med djuren som klient blir kanske också denna 
situation förstärkt.

trajektoria - skärningspunkt

De vilda djuren har sina egna stigar och vägar att gå, 
dessa kan behöva få lämnas ifred på vissa ställen. 
Människan behöver också sina egna platser i staden, 
därför finns det en uppdelning i form och stråk för de 
olika arterna. Men här på bron skär stigarna varandra 
och bildar en trajektoria. I skärningspunkterna 
transformeras även formerna och texturerna, 
de överlappar varandra. Samtidigt som det är en 
förbindelse bildas också en nod; genom den byggda 
miljön kan här ske oväntade möten med andra arter 
än vår egen. Det är den här noden, överlappningen av 
olika typologier som jag väljer att undersöka närmare i 
detalj, collage och en omarbetad fabelberättelse.

rödräven - hur är det att tassa på bron?

Den slutna och täta delen av bron är en plats som 
i första hand inte är anpassad efter den bekväma 
människan, utan här tassar rödräven fram på sandig 
mark och mellan knotiga tallar. Visst kan den 
människa som är nyfiken ta sig igenom denna del av 
bron också. Men då man bitvis behöva krypa under 
några träd, eller hoppa över rotsystem. Likaså kan 
rödräven röra sig på den gräsbevuxna betongbron, 
trots att det är lättare för en människa att passera 
där över. Det uppstår alltså en valmöjligt att passera 
genom olika typologier som kan förstärka upplevelsen 
och göra det möjligt för fler arter att passera över en 
bro. Som många gånger annars är homogen.

sammanfattning
några verktyg som används: öppnad landskapet, 
lunden, bron, artificiella boet, vägen från och till 
jobbet

material som används: sand, gräs, tall, betong, 
stålskrov

arter: rödräven, minken, människan

överbrygga_den starkt fysiska gränsen, vattnet, 
bryts upp med de olika tilläggen och skapar en mer 
porös övergång mellan två kanter.



1. tallar och granar
2. blandskog 
3. grusäng
4. vass
5. stenrös - högt gräs

6. trädbevuxen betongbro
7. gräsbevuxen betongbro
8. betongtrappa med träsittplatser
9. stenbelagd gång
10. skärningspunkt 1 - hålet
11. skärningspunkt 2 - slitsen
12. träbänk

13. den uppdelade och vattenfyllda stigen (minken) 
14. den slutna och täta stigen (rödräven) 
15. den öppna stigen (människan)

vegetation byggnader & artefakter tre nya stigar

trimetrisk axonometri 
den tassande bron

B

B

11.

10.

3.

1., 6., 14.

7, 15

3., 13.

5.

9.

12.

2.

4.

2.

8.



stålplåt

stålskrov hålrum i stålskrovstålpelare gräsbevuxen betong hålrum för större vegetationvasstamp

vajerbetongfundamentstålbalkgallerstängsel

sektion BB 
 den tassande bron - kl 05.45

skala 1:100
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diorama_vägen till och från platser
den tassande bron

Bonden och räven

En bonde hade lidit mycket förtret av en räv, som 
strök omkring i närheten av hans gård. Omsider 
lyckades han få tag i räven och tänkte: Nu skall 
jag hämnas ordentligt för allt ont han gjort mig. 
Därför tog han ett knippe torr hampa, som han 
gjort eldfängd genom att doppa den i olja, och 
band den vid rävens svans. Därpå tände han 
eld på den och släppte så räven för att låta den 
räddningslöst brinna upp. Räven var förskräckt, 
när han hörde elden spraka bakom sig, och satte i 
väg för att gömma sig någonstädes. Av en slump 
kom han in på bondens egen åker, där säden 
just stod hög och skördemogen. Strax satte den 
brinnande rävsvansen eld på säden, och hela 
skörden brann upp inför bondens ögon.

Aisopos fabler (Hedén 1965, 172)

omarbetad fabel_nya berättelser skapas på bron
den tassande bron



den kväkande bakgatan

Transformation av Brännögatan, som idag har en 
befintlig karaktär av lugnare gata, till en bakgata 
som är anpassad efter den grönfläckiga paddan. 
Mitt i bakgatan introducerar jag även gemensamma 
lunchrum, för att skapa en naturlig plats för vår art i 
bakgatan. Gatan binder samman hamnbassängerna 
med ruderatmarkerna vid Malmö bangård. Över 
bakgatan passera två andra stråk. Det första är ett 
som består av gröna tak, som är placerade utefter 
fågelvägen från den planerade stadsdelsparken i 
nyhamnen och vassjöarna. Den andra är en till 
bakgata som består främst av tätare vegetation, kanske 
anpassad efter rödräven.

Namnet bakgata kommer ifrån det engelska ordet 
”mews”. Det beskriver de bakgator i Londons äldre 
kvarter som användes för bostäder för kuskar och stall  
för hästar och hästvagnar. Uppkom under 1600- och 
1700-talet

vattenhålet - efter den grönfläckiga paddan

Stora delar av mellanrummet ändras till ett 
gruslandskap, för att förstärka den redan hårda miljön. 
Det bildar ett öppet dagvattenssystem med en svag 
lutning mot hamnbassängen. Dagvattensystemet 
innefattar också två typer av betongblock, ett med 
flacka sänkor (0-30 cm djupa) som är gjutna med 
bubbelplast för att få struktur, och ett med massa 
håligheter. Blocken kan antingen byggas in situ eller på 
fabrik. Byggs de på fabrik måste blocka förhålla sig till 
transportmått. I betongblocken sätts också rör in, som 
blir till håligheter där vass kan få fäste och växa.

Dimensionerna på artefakterna är anpassade efter 
den grönfläckiga paddan. Som redan finns och trivs 
i Malmö (Petersen, 2014). I hamnområdet finns 
den framförallt i norra hamnen, i lagunen. Med 
sin närvaro försvårar paddan fortsatt etablering av 
industriverksamheter. Med detta förslag vill jag se 
om det går att kombinera en fortsatt utbyggnad av 
industriområdet och samtidigt gynna mindre grod- 

och kräldjur, såsom grönfläckiga paddan.

den nya industribyggnaden

Hur kan en framtida industribyggnad se ut för att 
gynna biologisk mångfald? De baksidor som vänder 
sig mot den kväkande bakgatan, får nu ytterligare 
ett antal lager. Först och främst placeras fackverket 
utvändigt för att skapa skrymslen för skydd. För det 
andra placeras mindre rum längs med långsidan, för 
att ta ner skalan av byggnaden mot gatan. Samtidigt 
behålls det stora generella rummet i huvuddelen av 
byggnaden och ger den ett flexibelt användande.På 
fasaden placeras även ett par lager av metallnät som 
med tiden täcks av klättervildvin och vinterjasmin, 
som efter ett par år ger en grön vägg mot den hårdare 
marken.

lunchrummet - mänsklig skala

Mitt i bakgatan placeras ett lunchrum. Tanken är att 
ett lunchrum kan delas av fyra industriverksamheter. 
Hit kan man ta med sig sin matlåda och äta lunch, 
men också träffas efter jobbet för att basta och ta sig 
en öl med arbetskompisarna. Lunchrummet består av 
två betongskivor, den översta bärs upp på ena sidan av 
en lutande betongfasad och andra ytterkanterna av två 
betongpelare. På de andra tre sidorna är det en glasad 
fasad. Glasskivorna är indragna för att ge utrymme för 
en mindre terrass som vetter åt det artrika landskapet 
(liknande platsen runt Skrylle naturum, s 35). Det 
utskjutande taket fungerar även som solavskärmning 
på sommaren. Taket behandlas på samma sätt som 
resterande mark och får ett grustak.

sammanfattning
några verktyg som används: femminuterspausen, 
taket, fasaden, marken, sötvattnet, odlad vegetation

material som används: grus, betongblock, högt gräs; 
päron- och äppleträd, stål, glas

arter: den grönfläckiga paddan, människan
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1. äppellund
2. päronlund
3. städsegrön (barrträd) vegetation
4. vass vid dammarna
5. bärande buskar, tex enbuskar
6. klättervildvin & vinterjasmin
7. sedumtak

8. sittplatser vd betongblock
9. betongblock, typ 2 - håligheter
10. ny industribyggnad
11. lunchrum och möjlighet för bastu
12. bakingång 
13. stenbeläggning till bef. entréer

14. grusbädd
15. sänka i grusen - för stora skyfall
16. betongblock, typ 1 - vattendammar

vegetation byggnader & artefakter öppet dagvattensystem

trimetrisk axonometri 
den kväkande bakgatan

8.

15.

14.

1.

2.

4.
16.

9.

10.

10.

3.

3.

C

12.

13.

11.

5.

7., 10.

7.

6.

C



ny industribyggnad gemensamt lunchrumöppet dagvattensystem skrovlig och slät yta med 20-30 cm djup vatten-
damm anpassad efter den grönfläckiga paddan

betongblock nr 1 -detalj 1:1 betongblock nr 2 - håligheter

befintlig industribyggnad

metallnät - vildvin och vinterjasmin

sektion CC
den kväkande bakgatan - kl 12:05 

skala 1:100
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betongblock gjuts mot bubbelplast

betongfundament 2

hålrum för vegetation att få fäste.

vass

detaljsektion_betongblock 1
skala 1:1

den kväkande bakgatan

omarbetad fabel_nya berättelser skapas i bakgatan
den kväkande bakgatan

Oxen och paddan

Då en oxe en gång var nere vid ett träsk för att 
dricka, råkade han trampa ihjäl en liten padda. 
Strax efter kom dennas moder dit och frågade 
hennes bröder var hon fanns. » Ack», svarade 
dessa, »hon är död ; ett stort fyrfotadjur har 
krossat henne under sina klövar!» Hur stort var 
egentligen det där djuret», sporde modern, »var 
det så stort som så?» och hon började blåsa 
upp sig.  »Å, mycket större», svarade de små 
paddorna. »Var det så stort som så då? » sporde 
modern igen och blåste upp sig ännu mer.  »Nej, 
ännu mycket större», blev svaret. Då blev den 
gamla paddan förtörnad och började blåsa upp 
sig så våldsamt att de små ropade med en mun : 
»Kära mamma, låt bli, ty långt innan du kan bli så 
stor som oxen, spricker du mitt itu !»
Det är farligt för de små att försöka likna de stora

Aisopos fabler (Hedén 1965, 92-83)
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diorama_öppet dagvattensystem och dess möjligheter 
den kväkande bakgatan
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kapitel 12

TILL SIST
I berättelsen sista kapitel reflekterar jag över mitt 
undersökande och det förslag som jag presenterar. 
Hur förhåller sig förslaget utefter de frågeställningar 
som jag ställde upp? Och vilka frågor väcktes på 
diskussionen på min slutpresentation?

Visar i kapitlet även bild från utställningen, referenser, 
den litteratur jag har använt mig av och tackar de som 
har hjälpt mig under arbetets gång.

möjligheter, intressenter och reflektioner
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Efter slutpresentationens diskussion och såhär i 
efterhand vill jag ta en stund och reflektera över mitt 
arbete. Där är sedan projektets slut ett antal frågor 
och tankar som har väckts och som jag vill avsluta min 
rapport med. Jag börjar med att skriva och fundera 
kring mina frågeställningar, utifrån de tre situationerna 
i förslaget. 

frågeställningarna - de tre situationerna

Rapporten inleds med att jag ställde upp ett antal 
frågeställningar, jag ska nu reflektera kring dem en 
efter en.

• Hur kan arkitektur bidra till biologisk mångfald?

Jag tror definitivt att arkitektur kan bidra till 
biologisk mångfald. Jag tror att de blir viktigt i en 
tidig fas i planeringen av bostad-, kontor- eller då 
industriområde ha med andra arter som kunder 
och att deras behov tillgodoses. Att i denna fas ta 
in kunskap från ekologer som kan vara med i den 
diskussionen blir också viktig. Rita för andra arter 
bidrar också till att projekt kommer ner i skala 
och det blir en mer omhändertagen miljö även för 
människan. Att använda olika verktyg för att skapa 
en rikare biologisk mångfald, tror jag kan vara en väg 
framåt. Min verktygslåda är tänkt att fungera för det 
ändamålet. Den skulle behövt utvecklas vidare och i 
inom naturliga och artificiella habitat breddas och blir 
fler i antal. För mig kom verktygslådan, som blivande 
arkitekt att fungera som en öppen inställning till vad 
arkitektur kan vara och att byggnaden inte slutar med 
taket eller fasaden utan att den sträcker sig bortom 
den och påverkar andra människor och andra arter. Så 
genom kunskap och intresse hos arkitekter, men även 
stadsbyggnadskontor, tror jag att arkitekturen kommer 

utvecklas till att innefatta även detta område.

• Hur kan arkitektur bidra till en uppluckring av 
hierarkier mellan andra arter och människan? 

För mig blir hierarkin förändrad i alla tre 
situationerna. I de slumrande tornen, när fladdermöss 
och andra fåglar flyttar in en, skapas en miljö där 
många nog kommer känna en rädsla eller upprymdhet 
inför att klättra upp i tornen. Tornen skapar alltså 
en plats där andra arter tar ett urbant rum i anspråk 
och gör det till sitt eget. Detsamma kan återfinnas i 
bakgatan, som med sina dammar och gruslandskap 
återigen känns som en plats som människan inte är 
van att se centralt i staden. Utsiktsplatån i tornen kan i 
bakgatan jämföras med lunchrummet. Det är en plats 
givet för människan i en annars annorlunda miljö. 
På lunchrummets terrass skapas återigen en livsmiljö 
som är både anpassad efter människan och paddan, 
där kanske den där uppluckringen sker igen. Mitt på 
den tassande bron korsas ett antal typlogier, genom 
ett sådant enkelt medel som att placera det täta och 
slutna stråket, ovanför det stråket människan kommer 
ta, tror jag en omedveten förändrad hierarki sker. Helt 
plötsligt kan människan befinna sig i en situation där 
rödräven och råttan passerar över huvudet på dig, och 
även synliggöra det.

• Hur kan arkitektur bidra till möten mellan vilda 
djur och människa i stadslandskapet?

Mitt förslag visar på tre exempel på hur arkitektur 
kan bidra till möten. Jag tror att det är av betydelse att 
mötet sker i vardagen och att det inte alltid behöver 
var så anmärkningsvärt. För att vi ska bli medvetna 
om andra arter också i staden, tror jag fler arter ska 

diskussion

finnas med i fler urbana miljöer. Men det behövs 
också platser där människor befinner sig och andra 
platser där djur kan finnas. Med det är i mellanrummet 
industrilokal - lunchrum, som vardagsmötet kan ske. 
För mig handlar det om att redan i planeringsstadiet 
kan ha med aspekten om biologisk mångfald och 
andra arter och att det kan i sig ge helt unika miljöer 
som inte bara gynnar andra arter utan också oss. 

de tre situationerna - med tiden?

När platserna utvecklas med tiden, tror jag den 
skapade uppdelning mellan platser mer anpassade 
efter andra arter och platser anpassade efter 
människan kommer minska. Där jag trodde paddan 
skulle trivas, trivdes kanske en grodart och en 
salamander bättre och i ett av tornen flyttade en stor 
fågelkoloni in istället för fladdermusen. Detta går inte 
emot mina principer, utan istället tror jag som arkitekt 
kan man inte alltid förutsätta användandet av sina 
byggnader utan man kan bara göra det till robusta och 
tillåtande strukturer där förändring av funktion kan 
ske med tiden. Det kommer finnas ett behov av att 
hålla tillbaka den växande vegetationen. Ett första steg 
är att använda sig av olika jordsammansättningar för 
att på det sättet påverka vegetationens utbreddning. 
Men sen kan det behöva kompletteras med att 
introducera någon slags av nötning av marken, 
antingen är det att introducera mänsklig aktivitet, 
naturbete eller gallring för att hålla nere vegetationen.

investerare - vem kan betala för detta?

Jag valde att fokusera på de mer komplexa miljöerna 
där det fanns mycket potential, därför kan de 
föreslagna tilläggen upplevas stora i skalan. Jag ser att 
varje situation fungerade som ett sätt att undersöka 

verktygen närmare; vad de kan utvecklas till, t.ex. 
fjällpanelen. Denna fjällpanel i tornen kan likaså bli till 
en ny eller renoverad industrifasad. I översiktsplanen 
visar jag också flera exempel på nedslag, där några 
bara är mindre ingrepp, medan jag väljer att fokusera 
på de stora trajektorierna, för att titta på en mer 
komplex sammansättning av typologier och kontext.

Det finns idag redan en motsättning i Norra hamnen 
mellan arter (genom länsstyrelsen) och investerare. Så 
Malmö stad anser jag kan visa hur investerar genom 
ett antal verktyg kan både etablera nya verksamheter 
utan att ta anspråk på för mycket mark eller på hur de 
använder sina byggnaders olika delar. Kan de bygga 
gröna tak, fjällpanel, mer skrymsel i fasaden etc. för 
att på det sättet gynna de arter som finns på plats. 

Något som kom upp på diskussionen var att med 
enkla medel en arkitekt kan renovera en industrifasad 
med den föreslagna fjällpanelen.

dramatik - enkelhet

Under slutpresentation väcktes frågan om skala 
och sättet att gestalta platserna dramatiskt. För mig 
handlar projektet om en viss av upplevelse och 
att uppmärksamma ett alternativt sätt att gestalta. 
Detta har gett projektet och de tre situationerna en 
viss dramatik och spänning. Jag har också valt ut de 
platser som med mest komplexitet, och situationerna 
skall också ses symboliskt, fjällpanelen på tornen, 
gruslandskapet i bakgatan kan också återfinnas på ett 
annat ställe i en helt annan skala.

En av mina strategier var att skapa upplevelserika 
miljöer som kunde erinra om historier om 
djurberättelser och det har jag skapat genom att 
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dramatisera mina ingrepp. Detta var nödvändigt för 
att ge platserna en viss dignitet i stadslandskapet. Det 
kan på det sättet bli något man arbetar som passerar 
förbi reflekterar över.

vilka arter? vem bestämmer?

I valet av arter försökte jag utgå efter ytterligheterna 
jag beskriver i kapitel 8, för att då täcka in ett brett 
spektrum av arter. Men det finns såklart en subjektiv 
aspekt i detta urval, där jag på något sätt bestämmer 
vilka arter som får uppmärksamheten som leder till 
att de får mer plats i staden och kanske till och med 
överlever pga. av dessa åtgärder. Frågan väcktes under 
slutpresentationen och är något jag kommer ta med 
mig, hur vi reflektera över naturen och sätter ett pris 
och värde på viss natur medan andras värde uteblir. 
Men någonstans var jag tvungen att ta ett beslut av en 
grupp av arter för att ha en kund att rita mot. Jag tror 
också att genom att göra det, så har jag skapat miljöer 
som passar flera hundra andra arter också.

ett lärorikt sökande

Malmö, en stad som har lärt att kolla med andras 
ögon och andras tassar. Det finns många små hörn 
och vrår i Malmö som jag under mitt projekt har 
lärt mig att uppskatta. För det är ofta i dessa små 
bortglömda rum i staden som andra arter har funnit 
en plats. Jag har också upptäckt stora outnyttjade 
vägar, tomma gräsmattor och grusmarker. Dessa 
har jag funnit i Malmö hamn och jag har förstått 
potentialen i denna del av staden för grönområde och 
plats för det oväntade att ske. Tror att det i framtiden 
kommer läggas mer fokus på dessa stora områden i 
städerna, och att de också kan bli ett landskap som 
lockar både djur och människor på ett sätt som det 

inte gör idag.

Sättet jag har reflekterat över vår art, människan, i 
jämförelse med andra arter har varit mycket lärorikt. 
Vi är bara en av flera andra arter och varför ska vi 
då ta en sådan stor plats på jorden och framförallt i 
staden? Jag tror att staden bara ska ses som ett område 
där koncentrationen av människor är stor och inte 
ett område som bara människor bor i. Jag har skapat 
mig ett annat sätt att tänka på människan som art, 
och sättet att prata om andra arter. Tidigare har jag 
använt mig av ett modernistiskt tänk, och jag tror det 
fortfarande finns kvar hos majoritet av människorna. 
Det leder till att vi placerar människan överst i denna 
hierarki, och gör vi åtgärder för en annan art ska de 
vara åtgärder som ger tillbaka något till människan. 
Det märkte jag på diskussionen också, vad ger det oss? 
Vad ger fladdermusen, vad ger paddan etc.? Måste de 
alltid ge något? Kan de andra arterna också inte bara 
få finnas till, samma som oss människor?

Med verktygslådan, fann jag ett annat sätt att arbeta 
med arkitektur. Att lära sig att byggnaden inte slutar 
med taket eller fasaden, och att det finns de som kan 
använda landskap och det byggda på ett annat sätt 
än vad människan gör. Det har skapat ett projekt 
som handlar mycket om det urbana landskapet och 
landskapsarkitektur. Det är något jag tar med mig och 
som jag i framtiden ser mig fortsätter att arbeta med 
och vidareutvecklar.

Det har varit ett givande projekt, där konstnärlighet 
har fått kombineras med filosofiska tankar om 
människan ställning som art och vår relation med de 
andra arterna. Det blev mitt examensarbete: Artland - 
konsten att skapa ett artrikt stadslandskap.

presentation av examensarbetet_den 13 februari 2015



utställningen



1.

1.

2.

4. 5. 6.

modellbilder

1. den tassande bron
2. den kväkande bakgatan
3. den kväkande bakgatan 
4. den tassande bron
5. de slumrande tornen
6. de slumrande tornen 

3.
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tack

Vill tacka min handledare, Nina, för engagemang, 
inspiration och ett mytiskt ordförråd. Hon har varit till 
mycket hjälp under arbetets gång och väglett mig i att 
föra arbetet åt den önskade riktningen.

I slutet fick jag också hjälp med modellbyggande av 
Andreé, det ska han ha ett stort tack för. 

Det blev en omfattande rapport, med många bilder, 
men också många ord. Dessa ord är jag glad över 
att några andra också läste igenom, så jag vill tacka 
Lisbeth, Oskar, Kajsa och Lina för korrekturläsningen.

Till sist vill jag tacka vännerna i studion för 
motivation, lärorika diskussioner och roliga stunder.
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Tierleben

Det är nosandet, det är andedräkten, 
det är de tunna ångstrålarna.
Det är kaninens ständigt snippande nos,
det är skogsmusen som blåser på de torra löven.
Det är kattnosar, hundnosar och fågelnäbbar.
Det är trynen, mulor, näsor, nosar, snyten och snablar.
Det är stora röda gap.
Det är luften som saknar egen bostad
och slinker ner i våra brösthålor
och slinker ut igen.
Det är allt som kittlas, knuffas, burrar upp sig
eller spinner.
Det är nafsandet och tafsandet.
Det är kelsjukan och munhuggningen.
Det är alla djuren i Brehms femton band
särskilt de varmblodiga däggdjuren.
Det är lungsäckarna, luftstruparna, tungorna, 
läpparna, näsvingarna, morrhåren.
Det är inte sfinxen i Giza som vaktar dödens tempel.
Det är de smygande, lunkande och hoppande liven.
Det är ångalstrarna bland världens kyliga anläggningar.

Werner Aspenström (2014, 473) 

SLUT
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alt 1. pildammstråket

alt 3. husiestråket

alt 2. norra hamnen

Identifiera kanten i Malmö

Jag har sedan sökt mig efter gränser mellan urbana 
och gröna områden i Malmö. Har funnit 3 intressanta 
gränser, den ena är när staden vänder mot slätten 
i sydost, den gröna kilen som letar sig in Malmö 
stadskärna från sydväst och den tredje är kustlinjen 
i Norra hamnen. Efter identifiering av dessa kollar 
jag på deras olika typologier och platser längs med 
gränsen samt skriva om deras olika fördelar, nackdelar 
och potentiella möjligheter.

På följande uppslag visar jag snabba analyser, i form 
av skisser, av dessa gränser och tar upp deras olika 
enligt mig egenskaper. 

bilaga 1 - sökande efter kanten
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Fördelar

• Komplext och varierat, från befintliga parker, till 
60-talsomrdåen, till åkermark. Från stad till åker.

• Befintlig komplex urban miljö vilket gör att det 
finns mer att förhålla sig till.

• Del av ett grönstråk som Malmö stad vill 
utveckla

• Pildammsparken har redan ett rikt djurliv.
• Utveckling av stora grönområden som egentligen 

inte har så mycket platskänsla.
• Många boende längs med detta grönområde.

Nackdelar

• Området, såsom grönområde, finns redan i 
invånarnas medvetenhet, vilket göra att behovet 
av en karaktärsfull plats inte behövs här.

• Redan befintliga rumsligheter som är 
karaktärsfulla. För komplext.

• Det är kanter åt två olika håll, inte en kant utan 
två. Vilket gör det komplext.

Pildammstråket_stad - stad

Ett stråk som redan idag till stor del är ett 
sammanhängande grönstråk som letar sig in mot 
centrum. Det brister när det kommer ut på slätten, 
och även mellan pildammsparken och slottsparken. 
På vissa ställen vänder sig stadsdelarna mot stråket 
medan på andra ställen vänder områdena baksidan 
mot grönskan. Om detta stråket hade valts hade en av 
sidorna valts för att se hur gränsen ser ut, och om det 
hade kunnat tillåta ett mer integrerat samspel mellan 
natur och arkitektur.

1.

3.

5.

6.

7.

8.

1. rondell

2. carl-gustafs väg

3. pildammsparken

4. malmö stadion

5. ärtholmens- 
    sommarstad

6. krokbäcksparken

7. hyllie

8. slätten
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Fördelar

• Det är en av människan konstruerad värld, och 
naturvärdena är inte i fokus.

• Det finns en intressant dygnsrytm som kan passa 
djurliv.

• En del av Malmös omdaning från industristad till 
en stad som vänder sig mot havet och tar tillvara 
på kustlinjen.

• Industriområdets monofunktionella byggnader 
och stadsbyggnad kan utvecklas och plats för fler 
funktioner.

• Befintliga visionsplaner att arbeta mot. 
• Skapa en medvetenhet av dessa delar av staden.
• Naturvärden i området (Ruderatmarker).
• Kontrasten mellan fabriksarbetare och djur.

Nackdelar

• Inga urbana mönster att ta tag i. Mycket 
stadsplanering krävs kanske. Om jag inte följer 
de planer som finns.

• Inga boende i området, det vardagliga mötet 
finns kanske inte

• Inte så inspirerad på marint liv.
• Hur skiljer jag på kustlinje och naturlinjen?

Alt. 2. Malmö hamn_stad - hav

Norr om centrum i Malmö breder Malmö hamn ut 
sig, delar av den ska omgestaltas till bostäder och bli 
en del av centrum men stora delar av området ska 
behållas som hamn och industriområde och ingå i den  
större sammanslutningen, Copenhagen Malmö Port 
AB. 

1.

3.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

1. centrum

2. hamnparken

3. frihamnen

4. industrihamnen

5. järnkajen 

6. flintrännegatan

7. segeå

8. malmö bangård
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Fördelar

• Uppmärksamma ytterkanten av Malmö, behövs 
mer än kustlinjen.

• Försöka markera övergången mellan stad och 
natur lite tydligare (Ref. stadsmur).

• Kanten mellan stad och öde åkrar kan ge en 
biodiversitet. Det blir en stadsridå.

• Skapa platser för de boende i området.

Nackdelar

• Befintlig medvetenhet om övergången till 
trädgård och natur. 

• Ganska komplex miljö, då det går från 
villaområde till fabrikslokaler och förbi stora 
naturreservat.

• Dubbelkant med motorvägen.
• Mer lik arbeten jag brukar göra kanske, mellan 

stora grönområden och stad.

Husiestråket_stad - slätt

Malmö stad försvinner verkligen ut i periferin i vissa 
delar av ytterkanterna av Malmö. I sydost blir detta 
på vissa delar tydligt med stora industriområden och 
villamattor som sträcker sig ut mot slätten. Hade 
denna gräns kunnat bli starkare och mer definierad 
så att staden också får en intressant sida mot slätten? 
Bilderna visar analys av områdets befintliga dynamiska 
typologier och platser.

2.

3.

1. bulltoftaparken

2. mellan två vägar

3. gyllins trädgårdar

4. jägersro travbana

5. motorvägskorsning

6. milleniumparken



224 225

250 000 invånare på en landyta om ungefär 15 
840 hektar (enligt Malmö grönplan 2003)

33 m2 allmänt 
tillgänglig grön mark 
per invånare

Allmänt tillgänglig grön mark 

Parker

Andra gröna ytor som har stora rekreativa 
och biologiska värden

koloniområden
idrottsplatser, golfbanor

begravingsplatser
trädgårdar

bostadsgård

100 m2 allmänt tillgänglig 
grön mark per invånare ( 
genomsnitt för sveriges 10 
största tätorter)
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Bilaga 2 - Mängd grönområden i Malmö
(referens Malmö grönplan, 2003)

250 000 invånare på en landyta om ungefär 15 
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(referens Malmö grönplan, 2003)

Bilaga 3 - Bristanalys av grönområden i Malmö
(referens Malmö grönplan, 2003)

Bilaga 4 - Tätortsbiotopernas täckningsgrad i Malmö
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Industrimarken i Malmö hamn är inte den renaste. 
Vanliga föroreningar är petroleumprodukter (olja, 
bensin och diesel), PAH (polycykliska aromatiska 
kolväten), tungmetaller såsom arsenik, koppar, 
kvicksilver, krom m.fl. och bekämpningsmedel. 

Vid vissa platser kan det visa sig att marken är så 
smutsig att den först kommer behöva renas innan 
andra strategier fullgörs.

Det finns ett antal exempel på marksanering, där jag 
väljer att fokusera på den biologiska behandlingen, 
sk bioremediering. Den vanligaste metoden är 
biosanmetoden, där jorden inte behöver flyttas från 
platsen. Vid denna metod tillsätts olika svamp- och 
bakteriekulturer och jorden rörs om då och då för 
att tillsätta mer syre till marken och med tiden renas 
marken. Omsättningen kan öka genom att den 
förorenade marken blandas med bulkämnen, såsom 
halm, bark, mineralgödsel etc.

Det finns vissa som säger att vegetation med ett 
sådant rotsystem gynnar de mikroorganismer som 
bryter ner petroleumresterna. En växt som kan 
fungera är fodergetruta.

Vid promenader i hamnen har jag iakttagit själv att 
områden runt järnvägar besprutas med miljövänliga 
medel mot ogräs. 

Fördelar med biologisk rening är det är relativt billigt 
och enkelt att använda. Men däremot gäller det ju bara 
biologiskt nedbrytningsbara föroreningar och att det 
kan ta lång tid. (Avfall Sverige, 2009)

Bilaga 5 - inte den renaste marken...
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antal nämnda gånger i fablerna

antal berättelser innehållanderes pektive antropomorfiska djur

Bilaga 6 - djur i fabelsamlingar

De fem populäraste djur i fablerna
:
1. Räv/sjakal 
2. Lejon
3. Varg
4. Hare/Kanin
5. Björn
5. Örn

Fem fabler - från fem kulturer

Har använt mig av följande fem böcker för att se vilka 
djur som har varit mest omnämnda i berättelserna:

Indiska fabler och sagor - Elin Lagerkvist (1961)

Fabler - Ivan Krylov (1988)

Aisopos fabler - Beverley Naidoo och Piet Grobler 
(2011)

Fabler - Jean de la Fontaine (1981)

Native American Animal Stories - Joseph Bruchac  
(1992)

djur med mänskliga drag

nämnd i fablerna
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Vilka arter vill jag undersöka och jobba vidare med:

1. Stadsduvan 
2. Pilgrimsfalken
3. Tornfalken
4. Skatan
5. Kråkan 
6. Kajan
7. Husmusen 
8. Rödräven      
9. Vildsvinet   
10. Tvättbjörnen 
11. Rådjuret   
12. Knölsvanen 
13. Gräsanden
14. Fasanen   
15. Fladdermusen  
16. Mink  
17. Vildkanin 
18. Brunråttan (Malmö)

Populationsnivåerna baseras på avskjutningsstatistik mellan 
2012 och 2013 från svenska jägarförbundet *(Svenska 
Jägareförbundets viltövervakning, Länsstyrelserna och SVA. 
2014), rapporter från natutskyddsföreningen **( Natur-
skyddsföreningen. 2013) och anticimex *** (Anjou. 2014) 
och Naturvårdsverket ( 2008) Hur nyfiket djuret är på 
staden och människan baseras på mina erfarenheter och mina 
tankar om djuren och information från naturskyddsföreningen.

Enligt ny forskning ökar antalet övervintrade 
landfåglar i urban miljö i Finland. Forskarna som 
utfört rapporten tror att ökningen i urbana miljöer 
beror framförallt på de ökande andelen föda, som 
uppkommer genom att människor i staden matar 
fåglarna, och den höga förekomsten av frukt och 
bärgivande träd (Fraixedas, 2014)

Bilaga 7 - djurpopulationer och urbanisation
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