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Sammanfattning 

Idén till det här examensarbetet föddes 
när vi tillsammans tillbringade en 
termin i London för snart tre år sedan. 
Vi bodde nära Hackney City Farm, 
en stadsbondgård i östra London. Ett 
stenkast från bullrande vägar och röda 
dubbeldäckare fanns får, kor, getter, 
åsnor, höns och grisar mitt i stan.  
Vi blev berörda och fascinerade av 
närheten mellan djur och människa i 
en urban miljö. 

I vårt examensarbete vill vi undersöka 
vad djurens närvaro i staden kan 
betyda för de människor som bor 
där. Vi är intresserade av var i staden 
det kan finnas plats för djur, och 
hur vi med arkitekturens  hjälp kan 
skapa platser som gör det möjligt för 
människor och djur att samexistera i 
en urban kontext. Vi vill presentera 
en vision för hur ett vardagligt möte 
mellan djur och människor skulle 
kunna se ut i Malmö.

För att uppnå vårt syfte har vi 
undersökt hur djurens närvaro 
historiskt har påverkat arkitektur 
och städer. Vi har också lärt oss mer 
om människans relation till djur, 
idag och genom tiderna. Vid ett par 
tillfällen under arbetets gång har 
vi rest tillbaka till London, för att 
återuppleva Hackney City Farm och 
besöka fler City farms. Målet har sedan 
varit att implementera våra idéer i 
centrala Malmö. Vi ser arbetet som ett 
experiment, där vi undersökt vad som 

händer om vi placerar bruksdjur mitt 
i staden och hur vi som arkitekter kan 
gestalta en miljö för både människor 
och djur.

I sökandet efter en plats i Malmö 
där djur kan få utrymme började vi 
intressera oss för stadens grönområden 
och parker. Parkernas stad, som 
Malmö ofta kallas, är i realiteten en 
av de mest grönytefattiga städerna 
i Sverige. Grönytan är tillrättalagd 
och värderas i kvadratmeter gräsyta 
istället för kvalitativ rekreationsmiljö. 
Vi kom här att ställa oss frågan om 
Malmös parker uppfyller den moderna 
stadsmänniskans behov av kontakt 
med naturen? Vi tror att parker skulle 
kunna erbjuda mycket mer i våra allt 
tätare städer, och att djur kanske kan 
ha en roll i det. 

Platsen vi har arbetat med, 
Rörsjöparken, är en urban plats som 
många människor passerar varje dag, 
omringad av trafik och rörelse. Stora 
delar av året står parken oanvänd, 
men används flitigt som rekreationsyta 
på sommaren. Vi har valt att placera 
en stadsbondgård just här för att se 
om friktionen mellan det urbana 
sammanhanget och den speciella 
funktionen kan leda till nya oväntade 
kvaliteter i staden. 

Abstract 

Initially the idea for this thesis was 
born when we spent a semester 
together in London about three years 
ago. We lived close to Hackney City 
Farm, in the heart of eastern London. 
Within a stone’s throw from noisy 
roads and red double-deckers there 
were sheep, cows, goats, hens and pigs 
right in the middle of the city. We 
were fascinated and inspired by the 
closeness of animals and humans in a 
very busy urban environment. 
 
In our work we want to investigate 
how the presence of animals in the 
city can affect the people living there. 
We are interested in where in the city 
there can be space for animals, and 
how architecture can become a tool 
for creating places where humans and 
animals have the possibility to coexist 
in an urban context. We would like 
to present a vision for an everyday 
contact between animals and humans 
in Malmö. 

We have investigated how the presence 
of animals has affected architecture 
and cities throughout history. We also 
learned more about the relationship 
between humans and animals. A 
couple of times during the project we 
went back to London to see Hackney 
City Farm again, and visit several 
other City farms. The goal has been 
to implement our ideas in the city 
centre of Malmö. We consider our 
work an experiment, where we are 
investigating what could happen if we 

place domestic animals in the middle 
of the city and how we as architects 
can create space for both humans and 
animals. 

In the searching for a site where 
animals could be integrated in Malmö 
we got interested in the city’s green 
spaces and parks. Malmö is often 
called ”the city of Parks”, but in 
reality it’s a city with one of the lowest 
percentages of green open space in 
Sweden. The green areas are formal 
and valued per square meter lawn 
instead of qualitative recreation space. 
We asked ourself if the parks in Malmö 
do meet the modern citydweller’s needs 
and wishes of contact with nature? We 
believe that parks can perform much 
more in our increasingly denser cities, 
and that animals possibly could play a 
part in that. 

Rörsjöparken is an urban spot, 
surrounded by heavy traffic and with 
many cyclists and pedestrians passing 
by every day. Most part of the year 
the park is an unused space, while 
in summer an appreciated recreation 
place. We have choosen to place a city 
farm here to investigate if the friction 
between the urban context and the 
specific function can give us new and 
unexpected qualities in the city. 
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Frågeställningar

- Hur har de domesticerade 
djurens relation till 
människan och roll i 
samhället format stadsrummet 
och arkitekturen?  

- Vad kan det tillföra att 
ha djur i staden? 

- Vad behövs för att djur 
ska kunna integreras i en 
urban kontext? 

- Hur kan djur få plats i 
Malmö? 

- Hur kan arkitektur skapa 
platser där det blir möjligt 
för djur och människor att 
samexistera i en urban 
miljö? 

- Hur kan arkitektur 
möjliggöra ett nära möte 
mellan djur och människa?

Djur i 
ett urbant 
landskap

Människan har i tiotusentals år levt 
och arbetat tätt tillsammans med 
domesticerade djur. Djurens närvaro 
har format vårt kulturlandskap, 
våra byggnader och städer. De är 
djupt rotade i vår kultur och har på 
många sätt bidragit till det utvecklade 
samhälle vi har idag. 

Från att människan blev bofast 
jordbrukare och ända in i modern 
tid har bostadshus byggts för både 
människor och djur. Historiskt 
har djurens plats i staden varit lika 
självklar som människans. Men detta 
förändrades successivt och under 
efterkrigstiden ersattes de arbetande 
djuren med motorer. Ökade krav på 
”goda sanitära förhållanden” gjorde att 
de djur som tidigare varit en naturlig 
del av stadsbilden fick flytta ut på 
landet. 

Idag har vi en ambivalent relation till 
djur. Utvalda hundar och katter får 
sova i vår säng och ges högteknologisk 
vård. Samtidigt har andra djur 
förpassats till att vara produkter i 
industrin, endast till för att ge oss 
mat i anonyma platsförpackningar i 
köttdisken.  

Forskning har visat att djur gör 
människor gladare och mindre 
stressade. (Sallander och Henriksson, 
2008) Studier av betande djur i 
stadsmiljö har kunnat visa på positiva 

effekter på människa och samhälle. 
Ett exempel på det är att den sociala 
interaktionen mellan grannar ökar, 
liksom intresset för hållbarhetsfrågor 
och ekologi. Att ha djur i urbana 
miljöer bidrar dessutom till en ökad 
biologisk mångfald i våra städer. 
(Sarlöv-Herlin, Deak och Herlin, 
2010) 

I vårt examensarbete vill vi undersöka 
vad djurens närvaro i staden kan 
betyda för de människor som bor 
där. Vi är intresserade av var i staden 
det kan finnas plats för djur, och 
hur vi med arkitekturens  hjälp kan 
skapa platser som gör det möjligt för 
människor och djur att samexistera i 
en urban kontext. Vi vill presentera 
en vision för hur ett vardagligt möte 
mellan djur och människor skulle 
kunna se ut i Malmö.

Ett frö i London 

Idéen till det här arbetet föddes för 
snart tre år sedan, när vi tillsammans 
bodde en termin i London. Vi hyrde 
ett rum i ett typiskt engelskt radhus 
i östra Londons mer gentrifierade 
delar. Ett stenkast från vår gata fanns 
Haggerston Park med Hackney City 
Farm. 

Det täta mötet mellan djur och stad 
gjorde ett starkt intryck. Stadsbruset 
och avgasångorna på en vanlig gata 
med röda dubbeldäckare byttes 
plötsligt mot ljudet av bräkande får 
och lukten av scrambeled eggs. På 
söndagspromenaden kunde vi klia 
getter och titta på grisen eller äta 
brunch i en vacker trädgård. I London 
är gränserna mellan stadens olika 
funktioner och historiska lager täta 

och knivskarpa. Upplevelsen blir en 
levande och varierad stad med många 
överraskningar. 

Det vi såg i Hackney väckte vår fantasi 
och fascination över hur mötet mellan 
djur och en tät, urban miljö kan skapa 
nya kvaliteter. Vi insåg dessutom 
att vi inte var de enda stadsbor som 
uppskattade den här platsen. Väl 
hemma i Malmö igen saknade vi både 
djuren och de oväntade växlingarna i 
staden. 

Arbetets 
genomförande

I projektets initiala fas fokuserade vi på 
att skaffa oss kunskap om relationen 
mellan djur och människa, idag och 
genom historien. Forskning om 
relationen mellan djur och människa 
gav oss en inblick i hur djuren har 
påverkat vår kultur. Vi upptäckte för 
övrigt att det här är ett ämne som man 
inom forskarvärlden börjat intressera 
sig för relativt nyligen. 

Under arbetets gång har vi vid 
två tillfällen återvänt till London. 
Möjligheten att besöka flera City 
farms och intervjua människor som 
arbetar där har varit en viktig del av 
vår arbetsprocess. I London tittade vi 
närmare på stadens struktur, nätverket 
av bakgator, mews, som skapades sför 
stadens arbetande hästar. Vi har även 
upplevt staden från hästryggen under 
en ridtur i Hyde Park. 

Förutom besöken på City farms i 
London har vi besökt flera 4H gårdar 
i Malmö och Lund. Genom att 
analysera de stadsbondgårdar som 
vi har besökt har vi försökt förstå 
vilken betydelse de har för det sociala 
livet i staden. Vi har också sett dessa 
gårdar som exempel på hur staden 
och den byggda strukturen kan 
skapa förutsättningar för att ha djur i 
tätbebyggt område.

Vi valde sedan en plats i centrala 
Malmö, Rörsjöparken, för att designa 
en byggnad. Det har varit viktigt för 
oss att arbeta i många olika skalor och 
förankra byggnaden i platsen och den 
komplexa funktionen.  

Avgränsningar

Vi har valt att fokusera på 
domesticerade djur, som i många 
tusen år har levt tillsammans med 
människor. Vi har därmed valt bort 
de vilda djuren. Även de vilda djuren 
spelar en viktig roll i vår kultur, men 
de har inte levt med, arbetat med 
och utfört tjänster åt människan. Vi 
är intresserade av symbiosen, eller 
det ömsesidiga beroendet mellan 
människor och domesticerade djur.  
Det är också domesticerade djur som 
tydligt bidragit till utformningen 
av kulturlandskap, städer och 
bostäder. De har påverkat vårt sätt att 
bygga och är tätt sammankopplade 
med mänsklighetens historia och 
utveckling.  

Vi har valt att fokusera på djurens 
betydelse för rekreation, kunskap 
och gemenskap mellan människor 
och djur. Vi har därför valt bort att 
se djuren primärt som en del av en 
produktionskedja. Projektets syfte är 
inte att producera mat till en växande 
stadsbefolkning.

Djurhållning nära människor 
regleras på många sätt. Vi 
skriver mer om det i kapitel 3. 
Kortfattat kan sägas att vi har tagit 
hänsyn till miljöförvaltningens 
rekommendationer, men framförallt 
inspirerats av de befintliga exempel vi 
studerat  i London, Malmö och Lund. 

Etiska 
ställningstaganden

En fråga som vi tidigt ställde oss själva 
är om det är moraliskt försvarbart 

att ha djur i staden. I sökandet 
efter ett svar på den frågan insåg vi 
att det i grunden handlar om ifall 
det överhuvudtaget är moraliskt 
försvarbart att ha domesticerade djur. 
Det är då en fråga som börjar handla 
om vårt samhälle, vårt kulturarv, vår 
mat, vårt kulturlandskap, våra husdjur 
och vår syn på vår egen art. 

Vi har i det här projektet utgått från 
att människor har domesticerade 
djur, alltså i sin tjänst eller för sin 
egen skull. Många av de djuren har 
avlats fram under tusentals år för att 
samarbeta med människan och till 
exempel arbetshästen mår bra av att 
utföra arbete. Andra argument för 
hållbar djurhållning är ett levande 
kulturlandskap, biologisk mångfald 
och bevarande av arter. Det finns 
idag lantraser som är betydligt mer 
utrotningshotade än till exempel 
pandan, vilket konstigt nog sällan får 
uppmärksamhet. 

Är det då verkligen försvarbart att 
tvinga djur att vistas i en bullrig, 
urban miljö? De exempel vi har tittat 
på visar att djur vänjer sig snabbt 
vid ljud och människor. De uppvisar 
inga tecken på stress. Vårt intryck 
är att stadsbondgårdens djur har 
förutsättningar att leva ett minst lika 
gott liv som på en konventionell 
bondgård. 



1312

Disposition

Rapporten är uppdelad i delar utifrån 
våra frågeställningar. 

Vi börjar med att titta på människans 
relation till djur, vilken roll djur haft i 
arkitektur och stadsplanering historiskt 
och vilka nya roller djur skulle kunna 
ha i ett urbant sammanhang.  Vi 
undersöker också vilka praktiska 
aspekter som behövs för att ha djur i 
staden.

Vidare går vi in på var i Malmö det 
skulle kunna finnas djur och hittar en 
plats för att rita vårt projekt. 

Vi kommer sedan att presentera 
vårt resultat, en stadsbongård i 
Rörsjöstaden i Malmö, och berätta om 
vår arbetsprocess. 

Avslutningsvis disskuterar vi vilka 
lärdommar vi tar med oss in i 
framtiden och reflekterar över vårt 
arbete. 

Kunskap Vision Förslag Reflektion

I de första tre 
delarna beskriver vi 
de undersökningar vi 
gjort för att skapa oss 
en större förståelse 
för relationen mellan 
människa och djur samt 
vilka nya roller djur kan 
ha i vårt samhälle.

Genom litteratur och 
studiebesök har vi samlat 
ihop kunskap som vårt 
projekt tagit avstamp i. 

För dig som vill 
förstå bakgrunden till 
projektet och veta mer 
om djur. 

För dig som vill titta på vårt 
arkitekturförslag och förstå vår vision 
med projektet. 

Om du vill 
se vad vi 
själva 
tyckte!

Del: 1, 2, 3

I den femte delen 
berättar vi om 
vår arbetsprocess 
och presenterar 
vårt förslag: en 
stadsbondgård i 
Rörsjöparken i 
Malmö.  

Del: 5 Del: 6

I den sista, 
sjätte delen 
reflekterar vi 
över vårt eget 
arbete och 
arbetsprocess.

I den fjärde delen 
presenterar vi 
vår vision för 
projektet, landar i 
Malmö och analyserar 
platsen som vi valt 
att arbeta med.

Del: 4



Mina förfäder drog 
minsann de första 
spårvagnarna i 
Malmö! 
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- Hur har de domesticerade 
djurens relation till 
människan och roll i 
samhället påverkat 
utformningen av stadsrummet 
och arkitekturen?  

Vår vision med det 
här projektet är att 
domesticerade djur ska få 
plats i stadsmiljön. Vi ska 
i vårt arbete undersöka hur 
arkitektur kan möjliggöra 
ett vardagligt möte mellan 
djur och människa. 

För att förstå hur det 
skulle kunna vara möjligt  
att ha djur i en urban 
kontext börjar vi med 
att undersöka människans 
relation till djuren. Vi 
är intresserade av hur 
djurens roll i samhället 
genom historien har 
påverkat arkitektur och 
stadsutveckling.  

Vi kommer också att föra en 
diskussion kring hur dagens 
syn på djur hänger samman 
med djurens plats i vårt 
industrialiserade samhälle. 

1.



”Båtsman, vi struntar i både 
Pelle och Stina tycker jag. Det 
är mycket bättre med dig, för du 
är så snäll och trogen!”

Tjorven och Båtsman gungar, 
Salkråkan av Astrid Lindgren. 

1716

Vid någon tidpunkt i historien 
började människan se på sig själv som 
någonting annat än ett djur. Den 
föreställningen har genom tiderna tagit 
sig olika uttryck och djur har ansetts 
vara allt från gudomliga till själlösa 
objekt, kanske i förhållande till hur 
vi rent praktiskt har varit beroende av 
eller levt tillsammans med djur. 

Många filosofer har försökt påvisa hur 
väsensskilda djur är från människan. 
Aristoteles menade att de endast finns 
till för att uppfylla människors behov, 
eftersom de inte kan tala. Under 
renässansen hävde Descaretes att djur 
är maskiner. Under medeltiden lät inte 
överklassen i England sina barn krypa, 
av rädsla för det djuriska. Samtidigt 
var djuren på den tiden så integrerade 
i samhället att de kunde straffas, eller 
till och med avrättas, för ett brott. (De 
Mello, 2012)

Idag vet vi att människa och djur är 
mer lika varandra än vad man tidigare 
har förstått. Dagens filosofer skulle 
kanske hävda att en olikhet mellan oss 
och djuren är förmågan till etiska och 
moraliska ställningstaganden. Men 
studier visar att vissa djur kan känna 
ett brett spektrum av känslor. De är 
självmedvetna, kan kommunicera med 
varandra, känna empati, sörja döda 
och till och med ha humor. (De Mello, 
2012) 

Människans 
relation 
till djur



1000500 f.Kr30 000 f.Kr

0

Jesus föds i ett stall omgiven 
av djur.

1490 
Da Vinci uppfinner en flygmaskin 
efter att ha studerat fåglars 
flykt.

Medeltid
Djur ställs inför 
rätta och kan 
dömmas för brott. 

1000-1200 e.Kr 
Hästar är en förutsättning för att vinna 
krig under korstågen.

Grottmålningar av 
djur 

Hunden 
domesticeras 
troligtvis ca 
15000 f.Kr.  

500 f.Kr
Vegetarianism i 
Indien och Antika 
Grekland.

100-300 f.Kr
Djurförsök nämns i 
grekisk literatur.

1500

1500, en mjölkko 
producerar ca 
400kg mjölk/år

1635
Djurrättslagar, förbud 
mot att dra ull av får på 
Irland. 

18001700 1900 2000

1735
Carl von Linné antyder att 
människan är ett djur, 
men får reprimander från 
ärkebiskopen.

1800 
En mjölkko 
producerar ca 
600kg mjölk/år.

1940
En mjölkko 
producerar ca 
3750kg mjölk/år.

2007 
En mjölkko 
producerar ca 
9000kg mjölk/år.

1859 
Darwin publicerar boken 
“Om arternas uppkomst”. 

1750-1850
Den brittiska 
jordbruksrevolutionen.

Pavlovs experiment med hundar leder 
till nya upptäckter, Pavlov får 
nobelpris 1904.

1957 
Laika, första levande 
varelsen i rymden.

1996  
Fåret Dolly var 
det första klonade 
däggdjuret. 

1869 
Den första 
Djurskyddsföreningen 
startar i Sverige.

1808 
Beethovens Pastoralsymfoni uruppförs 
innehållande musik som härmar 
näktergal, vaktel och gök i en berömd 
tersett.

Urbaniseringen. Djur hägnas in, 
matproduktionen ökar, befolkningen växer och 
flyttar in till städerna. Långsamt tappar 
majoriteten av befolkningen i västvärlden 
kontakten med domesticerade djur. 



Först under 1800-talet i den 
borgerliga kulturen lanseras 
djur som barnvänliga. 

Illustration från   
”Det susar i säven”. 
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De fria djuren

Även innan människan domesticerade 
och började leva tillsammans med 
djur så var de en viktig del av livet och 
kulturen. Som jägare och samlare stod 
människan nära naturen och de vilda 
djuren sågs i många avseenden som 
jämlika varelser. 

Djuren fanns representerade i 
grottkonst, myter och berättelser 
samt spelade en viktig roll i religiösa 
trosuppfattningar. Ofta var de 
symboler för mänskliga egenskaper 
som makt, flit eller trofasthet. 
Relationen mellan människa och 
djur var snarare spirituell och 
affektorienterad än fokuserad på djuret 
som en vara eller produkt. (Bulliet, 
2005) 

De domesticerade 
djuren

Människan har domesticerade djur 
för att hantera specifika uppgifter 
och få säker tillgång till mat. Deras 
fortplantning och utveckling är 
kontrollerad och anpassas efter 
människans syften. 

Hunden var det första djur som 
domesticerades, först för jakt och 
senare även för vakt och vallning. Det 
skedde troligtvis på stenåldern, för ca 
15 000 år sedan. Runt  
10 000 f. Kr., under den neolitiska 
revolutionen, blev människan bofast 
och började producera mat istället för 
att samla den. Boskap domesticerades 
successivt samtidigt som växter kunde 
kontrolleras och jordbruket växte fram. 
Get, får, gris och ko var först ut, följt 

av hästen för ca 5 000 år sedan.  (De 
Mello 2012)

En kulturell 
evolution

De djur som valdes ut för 
domesticering var lagom stora, lugna, 
kunde leva tätt ihop och växte snabbt. 
De individer som favoriserades var de 
som bäst tjänade människans syften, 
till exempel de lugnaste fåren med 
mest ull, inte de som nödvändigtvis 
hade överlevt bäst i ett naturligt 
habitat. På detta sätt genomgick 
djuren en kulturell evolution och blev 
beroende av människan. (De Mello 
2012)

Människorna anpassade sitt liv 
efter de domesticerade djuren, de 
inkorporerades i ekonomiska och 
sociala strukturer. I herdekulturer 
använde sig människan av mjölk, ull, 
skinn och dynga, men sällan av köttet. 
I bofasta jordbrukskulturer användes 
djuren snarare för tjänster i jordbruket 
och för köttet. Det är framförallt i 
de bofasta jordbrukssamhällena som 
en tydlig dominans över djuren växte 
fram.  (De Mello, 2012) 

I ett fullt utvecklat domesticerat 
samhälle var de levande djuren och 
deras produkter integrerade i det 
ekonomiska och sociala systemet som 
varor vilka kan säljas och bytas. Typiskt 
var också att en stor andel människor 
växte upp med djur som ett vardagligt 
inslag i närmiljön och medvetandet. 
Även om djuren sågs som ett objekt 
värderades de högt. Det fanns en 
kunskap för produktionskedjan och 
den ömsesidiga beroendeställningen. 

Urbanisering och 
uppdelning mellan 
stad och landsbygd

Urbaniseringen och industrialiseringen 
blev en brytpunkt i människans och 
djurens gemensamma historia. När 
inflyttningen till städer började, 
distanserades stadsborna från boskapen 
och förlorade den direkta relationen 
till de djur som användes för 
matproduktion. 

England är ett exempel som tidigt 
industrialiserades, till följd av stora 
förändringar i lantbruket. Nya tekniska 
uppfinningar kombinerat med att 
det blev tillåtet att hägna in sina djur 
gjorde att matproduktionen ökade 
kraftigt på kort tid under tidigt 1800-
tal. Englands befolkning dubblerades 
och många tvingades att söka sig till 
städerna för att hitta arbete. 

Under samma tidsperiod ökade 
även köttätandet.  En engelsman 
uppskattades äta sex gånger mer kött 
än en fransman. Bland rika bönder 
skapades en trend att avla fram stora 
och produktiva djur, som ställdes ut på 
utställningar. Vid det här laget var all 
djurskötsel i England av agrikulturellt 
slag med inhägnade djur, det fanns 
ingen mark kvar för herdar eller lösa 
djur. Djuren slutade i och med detta 
att ha ett egenvärde som levande vara, 
det var endast produkten som gav 
ekonomisk vinning. Ingen blev längre 
rik på att ha en levande stor flock får, 
det var lammköttet som kunde bringa 
välstånd. (Bulliet, 2005)

Attitydförändring 
med Darwinismen

I mitten på 1800-talet kom Darwins 
evolutionsteori och utmanade 
påståendet att människan är speciell. 
Darwin placerade in vår art i samma 
kategori som djuren och menade 
till och med att djurens mentala 
kapaciteter inte skiljer sig nämnvärt 
från människans. (Redan 1735 hade 
Carl von Linné varit inne på samma 
spår i sin Systema Naturae, vilket 
då ledde till hårda reprimander från 
ärkebiskopen.)

Kanske var det inte en slump att 
djuren fick en förnyad roll i sagor 
och berättelser när Darwinismen slog 
igenom samtidigt som stadens borgare 
inte längre hade daglig kontakt med 
boskap. Ju mer produktionsdjuren 
blir en abstrakt produkt, desto lättare 
verkar nya tankar och känslor kring 
dem få fäste. Hur man fantiserade 
kring djur förändrades, men också 
vilka djur som fick vara med i 
våra sagor. De tidigare bannlysta 
domesticerade djuren gjorde nu entré, 
men då som förmänskligade figurer. 

Husdjuren fick under den här tiden en 
ny roll. Hundar, som tidigare fungerat 
som arbetsdjur, avlades nu fram för att 
vara rena sällskapsdjur eller användas 
till utställningar.    

Samtidigt växte ett nytt intresse för 
djurrätt fram. I England startades 
år 1824 The society for prevention of 
cruelty to animals. Djurstrider som nöje 
förbjöds 1835 av parlamentet. Under 
samma tidsperiod öppnades London 
Zoo. (Bulliet, 2005)

Det 
postdomesticerade 
samhället

Begreppet postdomesticering beskriver 
en tid med förändrade attityder till 
djur i det urbaniserade samhället. 

Idag växer en väldigt liten del av 
befolkningen i västvärlden upp i nära 
kontakt med de domesticerade djur 
som används i en effektiv matindustri. 
Få stadsbor har en relation till boskap 
eller kunskap om produktionskedjan. 

Samtidigt har vi en närmare relation än 
någonsin till våra utvalda sällskapsdjur. 
Många människor känner idag ett 
stort ansvar för djur, vilket tar sig 
uttryck i till exempel djurrättsrörelser, 
vegetarianism och ökad forskning om 
djur och deras relation till människan. 
Djur förmänskligas också i film och 
böcker, speciellt de som riktar sig till 
barn. (Bulliet, 2005)

Bulliet (2005) menar till och med 
att avskärmningen från djuren fått 
konsekvenser för vår inställning till 
livets basala instinkter och händelser, 
som sex, blod, födelse och död. 
Det som tidigare var en naturlig 
del av livet är i dag dramatiskt och 
triggande, något som tar sig uttryck i 
populärkulturen. 

Djuret som social 
konstruktion

Varför blir då på 2000-talet vissa djur 
högt älskade familjemedlemmar, får ett 
namn, erbjuds högteknologisk vård, 
får sova i våra sängar och begravas 
med en ceremoni, medan andra djur 

ses som industrivaror och känslolösa 
produkter? 

Trygga med att vår art är något 
speciellt har vi delat in djuren i ett 
kulturellt klassificeringssystem, där 
vi definierar dem utifrån var de 
lever och vad de används till. Var de 
hamnar i detta system avgör sedan 
hur vi behandlar dem.  Logiken går 
inte att finna i vilket artnamn som 
tilldelades av Linné; en kanin kan ges 
olika betydelser och roller. Samma art 
kan användas som labbdjur, råvara i 
köttproduktion eller älskat husdjur. 

Något som markerar ett djurs roll 
är var de lever, rent fysiskt. De 
domesticerade djuren får olika 
placering; labb-, kött- och pälsdjur 
lever separerat från sällskapsdjur. En 
annan aspekt är hur mycket vi tillåter 
dem att ha en individuell personlighet. 
Produktiva bruksdjur bor aldrig i 



Greyhounds används till 
racing, som produkt på en 
kennel, men kan också vara 
en älskad familjemedlem.  

Carrie Bradshaw på café med en 
hund, Sex and the City.

Grisar i matindustrin går inte på 
café. 
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ett hem och har inget namn. De är 
objekt, utan historia, personlighet eller 
känslor. 

Uppdelningen och avskärmningen från 
de djur som blir mat på våra tallrikar, 
via anonyma plastpaketet i mataffären, 
underlättar för oss när vi knyter an 
till de utvalda djur som får bli våra 
familjemedlemmar. Ett husdjur 
inkorporeras i vår sociala värld genom 
ett namn. Det har inte heller något 
praktiskt användningsområde, som att 
ge mjölk, kött, ull eller arbetstjänster. 
(De Mello, 2012)

Vad vi egentligen vet om djur är 
begränsat, trots forskning. Det är till 
stor del en tolkning och berättelse. 
Varken kristendomens berättelser, 
filosofernas analyser eller vår 
postdomesticerade motsägelsefulla 
uppdelning av djur är en naturlig 
sanning, utan en social konstruktion 
skapad av vår kultur. 

Framtiden

Kanske befinner vi oss i en 
brytningstid, med en ambivalent 
relation till djur som påverkas av 
både gamla och nya synsätt? Är vi i 
det urbaniserade, postdomesticerade 
samhället på väg tillbaka till en mer 
affektorienterad och spirituell relation 
till djur? Forskning pekar på att vi står 
allt närmare våra husdjur och mår bra 
av att ha kontakt med djur. 

Samtidigt går utvecklingen mot att vi 
äter mer och mer  kött. Jordbrukets 
djur blir alltmer klonade, sönderavlade 
och anpassade efter människans 

önskemål. (De Mello, 2012)

Djurrättsaktivister, ekologer och 
miljöaktivister tenderar att fokusera 
på miljöpåverkan som konsekvens 
av vilda arter som försvinner. Något 
som glöms bort är hur avlingen på 
domesticerade djur gör att många arter 
försvinner. Precis som med växtbanker 
kan det mycket väl tänkas att vi i 
framtiden kan komma att behöva 
de mer ”ursprungliga” och tåliga 
djurens egenskaper om jordbrukets 
förutsättningar förändras. 

Kommer de domesticerade djuren 
som traditionellt finns på en gård en 
dag att bli en exotisk upplevelse, på 
samma sätt som vi upplever vild, helt 
orörd natur i dag? Och hur kommer 
vi en dag att se tillbaka på hur djur 
behandlas idag? 

Kanin

En art (Oryctolagus 
cuniculus) inom 
däggdjursfamiljen harar 
(Leporidae); individ av 
arten kanin

Synonymer: europeisk kanin, 
vildkanin
(däggdjur) individ av ett 
flertal olika arter inom 
däggdjursfamiljen harar 
(Leporidae)

Hyponymer: tamkanin
Hyperonymer: hardjur

(militärslang) volontär
 
Sammansättningar: 
angorakanin, försökskanin, 
hermelinkanin, kaninavel, 
kaninbur, kaninhoppning, 
kaninhåla, kaninmössa, 
kaninpäls, kaninras, 
kaninunge, kaninuppfödare, 
köttkanin, rexkanin, 
tamkanin, vildkanin

Av medellågtyska kanīn, 
av fornfranska connin, av 
latinska cunīculus, “kanin”, 
av klassiska grekiskans 
κύνικλος (kýniklos), 
troligen av iberiskt 
ursprung. 

(Kanin, Wikipedia)
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Djur i 
byggnader 
och städer

Människans och djurens gemensamma 
historia återspeglas i arkitektur och 
stadsbyggnad. Det finns många olika 
typer av byggnader som har utformats 
för ett gemensamt nyttjande, både i 
städer och på landsbygden. Städer har 
ofta anpassats till de arbetande djur 
som levde i staden, något vi än idag 
kan se tydliga spår av till exempel i 
London. 

Garagehus för spårvagns- och 
transporthästar, Berlin 1910. 



Pee Powered Barn 
House i Japan, ett 
forskningsprojekt av 
Co+Labo 

Människor och häst delar 
hus. Huset värms upp med 
hjälp av hästens avföring. 

Långhus där människor och 
djur bodde tillsammans under 
nordisk forntid. 

I denna franska ”Maison landaise” 
kunde familjen sitta och värma 
sig vid brasan samtidigt som de 
hade uppsikt över djuren.
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Människor och djur 
under samma tak

Under en stor del av den långa 
tidsperiod som människan varit bofast 
och haft domesticerade djur så bodde 
vi alla tillsammans. Flerfunktionshus 
för människor och djur förekommer 
genom historien i olika tappningar. De 
enklaste principerna är enplanshus, i 
vilka människor och djur bodde vägg i 
vägg, eller tvåplanshus där människor 
bodde ovanför djuren. 

En av fördelarna med flerfunktionshus 
var att djurens kroppsvärme kunde 
hjälpa till att värma upp huset. Att ha 
uppsikt över djuren hindrade också 
stöld av boskap och underlättade 
matning och tillsyn av djur vid 
dåligt väder eller sjukdom. (Enstad 
Rommelfanger, 2010) 

Långhuset är ett långsmalt enplanshus 
som ofta förknippas med nordisk 
forntid. Ursprungligen delade 
människor och djur på ett och 
samma utrymme, men så småningom 
utvecklades hustypen med avskiljande 
väggar mellan djur och människor. 

bostad och stall för hästägare som 
väljer att bo under samma tak som 
sina djur. Förutom bättre uppsikt och 
tätare kontakt djuren kan djurens 
kroppsvärme och spillning utnyttjas 
till uppvärmning. (Inhabitat, 2013)

Övergången från långhus, med bostad 
och fähusdel under samma tak, till 
flera enskilda hus med olika funktioner 
inleddes under slutet av järnåldern. 
Förändringen skedde successivt under 
lång tid och utan att de enfunktionella 
husen ersatte de flerfunktionella. 
Bostäder där djur och människor 
levde tillsammans fanns kvar eller 
återuppstod in på sent 1800-tal och 
fram till vår tid. (Myrdal, 1999)

Hus för djur

Tre av de enfunktionella byggnader 
som uppstod var stugan, fähuset 
och sädesladan, vilka tillsammans 
utgör kärnan i den medeltida gården. 
Fähuset var speciellt tillägnat djuren, 
men även en rad andra hus byggdes 
specifikt för att användas av djur såsom 
fårhuset, svinhuset, stallet för hästar 
och lador för hö och halm. 

Inte bara byggnaderna i sig påverkades 
av de domesticerade djuren, utan 
också deras placering och mellanrum. 
Den kvadratiska eller rektangulär 
gårdsplanen växte fram under 1500-
1600 talet och användes framförallt 
i södra Sverige för att stänga djuren 
inne. (Myrdal, 1999)

Moderna exempel

Det finns även nutida exempel 
på byggnader som, inspirerade av 
historiska förlagor, designats för att 
hysa både djur och människor. I så 
kallade ”house barns” kombineras 



PIG city av Nederländska 
MVRDV.
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Den gemensamma 
staden

Som vi redan berättat förändrades 
människors relation till djuren i 
och med urbaniseringen, då många 
människor tappade den vardagliga 
kontakten med djur. Det var en 
långsam process, till en början fanns 
ingen strikt uppdelning mellan stad 
och landsbygd för djurens del. 

Att ha nyttodjur i städer är fortfarande 
en självklarhet i många delar av 
världen. I Sverige var det vanligt 
fram till mitten av 1900-talet, då en 
ökad industrialisering av jordbruket, 
moderna lastbilsmotorer och striktare 
sanitetsregler gjorde att djur i staden 
förlorade sin mening. 

Djuren kunde vara alltifrån 
handelsvara till arbetskraft och var 
därför historiskt tätt knutna till 
städerna. På 1700-talet hade de 
svenska borgarna ofta tamboskap för 
matproduktion i staden, eftersom 
de på den tiden ofta var nästintill 
självförsörjande med lantbruk och 
djurhållning vid sidan av hantverk 
och handel.  För att de skulle kunna 
bedriva lantbruk fanns stadsjordar för 
odling och djuren bodde i ladugårdar 
inne i städerna. (Myrdal och Gadd, 
2000)

London är ett exempel där vi kan 
se hur stadens struktur bär med sig 
tydliga spår av de arbetade djuren 
som levde i staden. Nästan överallt 
i centrala London finns bakgator, så 
kallade ”mews”, som kantas av mindre 
hus. Idag används de ofta som garage 
med bostad över, eller har renoverats 
och byggts om till kvalitativa små town 

houses med centralt läge. Från början 
var dessa bakgator hästarnas domäner, 
kantade av stall med en bostad för 
kusken ovanpå.  

Plats för djur i 
2000-talets städer

Trots att tiderna förändrats och djuren 
inte har en framträdande roll i den 
västerländska staden idag, så finns en 
rad platser och byggnader som är till 
för djur. Det finns hundrastgårdar, 
ankdammar, ridspår, durparker, 
stadsbondgårdar och kringresande 
cirkusar. 

Många av dessa platser fungerar 
samtidigt som en oas för människor, 
där andra regler gäller än i övriga 
stadskärnan. Hundrastgården är en yta 
där hundar får leka fritt, men också 
en social mötesplats för hundägare. 
Ankdammen är en plats för rekreation 
som lockar till sig både barn och 
gamla. 

Ett annat sammanhang där djur får 
ta plats i staden är stadsbondgårdar. 
Det är en gård i eller nära staden som 
skapar möjligheter för stadsbor att 
interagera med lantbruksdjur och 
grödor. För dem som kanske aldrig har 
möjlighet att besöka en gård på landet 
skapar detta inslag i staden en chans 
till kontakt med och förståelse för hur 
lantbruksdjur hålls, hur odling går 
till och sambandet mellan agrikultur 
och mat. I Storbritannien är City 
Farms ett populärt koncept som växte 
fram under 1960-taler. Den svenska 
motsvarigheten är 4H gårdar. 

Visionära projekt 
med djur i staden

För cirka tio år sedan presenterades 
flera visionära arkitekturprojekt om 
djur i staden. Då utforskades i första 
hand produktion och densitet. Ett 
exempel är PIG city av nederländska 
MVRDV med grisar staplade i 
skyskrapor. Syftet var att visa på nya 
möjligheter för en effektiviserad, 
lokal matproduktion som möter 
befolkningsökningens behov. 

Vi tror att stadens närliggande 
landsbygd kan användas på ett 
meningsfullt sätt för matproduktion 
och att den attraktiva markytan i 
innerstaden istället kan fungera som 
en kvalitativ livsmiljö för människor. 
Djurens roll i staden handlar då om 
andra värden än industrialiserad 
produktion.  

Hyde Park Stables i centrala 
London använder fortfarande 
stadens ”mews” till hästar. 



Jag kan både höja 
oxytocinnivåerna och 
klippa gräset! 
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- Vad kan det tillföra att 
ha djur i staden? 

Vi har nu tittat på 
relationen mellan människor 
och djur, samt hur djurens 
roll påverkat stadsrummet 
och arkitekturen. 

Djur och människor har 
levt tätt tillsammans i 
tusentals år och från 
början fanns det plats 
för djur även i bostäderna 
och staden. Det är bara de 
senaste sextio åren som 
bruksdjuren helt fått flytta 
ut på landet.  Den relation 
vi har till djur idag är 
polariserad och fortfarande 
fylld av konstruerade 
föreställningar. Många 
stadsbor är helt avskärmade 
från matproduktionens 
djur. Kanske skulle vår 
relation till djuren 
återigen förändras om vi 
idag fick möjlighet till 
ett vardagligare möte med 
lantbruksdjur? 

Nu ska vi titta närmare på 
vilka fördelar det skulle 
kunna finnas med att återigen 
ha djur mer integrerade i 
vårt vardagsliv i en urban 
kontext. 

Vi är nyfikna på vilka nya 
roller djur skulle kunna ha 
i staden och vilka tjänster 
de kan utföra i vårt moderna 
samhälle. 

2.
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Fördelar 
med djur 
i staden

Många tecken tyder på att det 
spirar en längtan till naturen i 
vårt postdomesticerade, urbana 
samhälle. Längtan tar sig uttryck 
på olika sätt. I bloggar och media 
hörs ”downshiftande” stadsbor 
som hittat lugnet på landsbygden. 
Sommarstugemarknaden är glödhet. 
I staden ställs odlingspallar ut på 
innergårdar, folk köar i åratal till 
odlingslotter och ett nationellt 
nätverk har bildats för gerillaodling 
i parker och på impedimentmark. 
Stockholmare skaffar hönshus på 
innergården och aldrig någonsin förr 
har så många människor haft så många 
husdjur. 

Förutom att de flesta, i synnerhet barn, 
verkar bli ohejdat glada av att klappa 
och titta på djur så finns det många 
konkreta fördelar med att åter släppa 
in boskapsdjur i innerstaden. Djur 
bidrar till att skapa en hållbar stad. 
Precis som växter och stadsodlingar 
kan djur ge oss ekosystemtjänster. De 
bidrar till den biologiska mångfalden 
och kan vara del av ett hållbart 
kretslopp. Närvaron av djur har 
visat dig bidra till social hållbarhet, 
engagemang, möten mellan stadens 
invånare och ökad kunskap. På senare 
år har djur och odling även börjat 
användas flitigt i terapeutiska syften 
och inom vården. 



På Londons Arkitekturbiennal 
2006 vallar stjärnarkitekterna  
Richard Rogers och Renzo Piano 
får över Millenium Bridge i 
London. 

Syftet var att uppmärksamma 
stadens lager och hur människor 
(och djur) rört sig genom staden 
i många århundraden. 

Allt från barnfamiljer till 
djurrättsaktivister engagerade 
sig i djurens och herdarnas 
framfart. De flesta åskådare var 
helt ovetande om vandringens 
syfte, men fåren väckte enorm 
uppmärksamhet. (BBC News, 2006)

Kvigor på bete i 
Bulltoftaparken i Malmö, 
sommaren 2015
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Ekosystemtjänster 
och biologisk 
mångfald

Djur i staden kan bli en del av ett 
lokalt kretslopp, som minskar både 
sopberget och varutransporter, 
samtidigt som vi får varor, tjänster och 
gödsel. Djuren kan beta gräs istället 
för en gräsklippare, äta matrester 
från kringboende eller caféer och 
restauranter. Deras avföring kan sedan 
användas som gödsel eller brännas, 
vilket ger både energi och näringsrik 
aska att odla med. 

Betande djur bidrar inte bara till 
en minskning av bränsledriven 
gräsklippning, de har också höga 
biologiska värden. Avbetningen av gräs 
är selektiv och gynnar konkurrenssvaga 
växter, samtidigt som de trampar runt 
och skapar en varierad yta med fler 
biotoper än vid maskinell klippning. 
Gödseln blir livsmiljö för olika 
insekter. (Sarlöv-Herlin, Deak och 
Herlin, 2010) 

I England och Holland har djur 
på bete börjat användas med syftet 
landskapsvård, även inne i urbana 
miljöer. I Malmö finns nya studier 
med betande kor i Bulltoftaparken. 

Sociala möten och  
engagemang 

Djurens närvaro i staden kan bidra 
till social hållbarhet. Människor i alla 
åldrar och från olika samhällsgrupper 
får möjlighet att möta djuren. I en 
studie från Alnarp (Sarlöv-Herlin, 
Deak och Herlin, 2010) visade det 

sig att de närboende kring de betande 
kvigorna i Bulltoftaparken gemensamt 
började engagera sig i djurens 
välmående. En oväntad effekt var 
att grannarna samordnade sig för att 
skydda djuren från skadegörelse. Efter 
det första året ansåg nästan hälften 
av de intervjuade att betesdjuren på 
sikt skulle bidra till ökad samvaro i 
området.  

Rekreation 

Forskning visar att fysisk kontakt med 
djur höjer människans oxitocynnivåer 
markant. Stresshormonerna i kroppen 
minskar och vi blir lugna och glada. 
(Håkansson et al. 2008) I ett samhälle 
med allt mer problem med stress 
och psykisk ohälsa finns kanske all 
anledning att ta hjälp av djuren. 

Vi fortsätter att ha betesdjuren 
i Bulltoftaparken i Malmö som 
exempel; efter den första sommaren 
var alla tillfrågade positiva till djuren 
och projektet. 85% poängterade hur 

mysigt det hade varit med djuren i 
parken. Många upplevde det positivt 
att barnen fick möjlighet att träffa kor 
och lämnade kommentarer som ”man 
bor i närheten till den där gammaldags 
naturen, den som är naturlig för oss” 
och att detta är ”djur som tillhört oss 
människor och gjort så i hundratals 
år”. (Sarlöv-Herlin, Deak och Herlin, 
2010)

Djur som ett 
pedagogiskt 
verktyg

Ännu en aspekt som tas upp i 
samband med projektet i Bulltofta är 
kunskap. Betesdjuren blev en ingång 
till samtal om hållbarhet, naturen i 
staden och urban utveckling. Det kom 
upp tankar kring livsmedelstransport, 
konsumtionsmönster och barns 
tillgång till kontakt med lantbruksdjur. 
(Sarlöv-Herlin, Deak och Herlin, 
2010)

I grundskolan blir det vanligare 
och vanligare med platsförlagd 
undervisning, kopplad till praktisk 
kunskap och upplevelse. Londons 
City farms fungerar till stor del på det 
här sättet, med skolklasser på besök i 
princip varje dag. De svenska  
4H gårdarna har i viss utsträckning 
den här funktionen, men inte lika 
utvecklat. 

Många barn som besöker en 
stadsbondgård har aldrig sett ett 
levande bruksdjur och har ingen 
förståelse för kopplingen mellan djuret 
och maten på våra tallrikar. Djur i 
staden och ett vardagligt möte med 
bruksdjur kan underlätta för barn och 



Hästen Bongo hämtar sopor i Rosengård, Malmö. Han är lika 
snabb som sopbilen, men tar sig tid att hälsa på alla 
barn. 
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får möjlighet att utveckla en tillitsfull 
relation och ofta uppstår en stark 
känsla för djuret. Successivt får barnet 
ta lite ansvar för djurets skötsel och 
med det växer självkänslan. 

Djurassisterad terapi kan öppna upp 
en förståelse för ett funktionshindrat 
barns möjligheter och potential. 
Djur kan vara ett fysiskt stöd, 
samtidigt som motoriska färdigheter 
utvecklas. Interaktionen med djur 
främjar den sociala och känslomässiga 
utvecklingen, ökar självkänslan, 
självständighet, tillit och tolerans. Det 
är inte ovanligt att föräldrar upptäcker 
en kapacitet hos sitt barn som de inte 
visste fanns eller inte trodde var möjlig.

Ännu ett område där djurassisterad 
terapi kan användas är för människor 
med psykologiska problem, psykiska 
sjukdomar eller utbrändhet. Djurens 
direkta och tysta kommunikation, 
trygghet och behov av omvårdnad kan 
skapa mening, men också tydliggöra 
livets olika skeden eller mening som 
födelse och död. (Hassink och van 
Dijk, 2006) 

Hälsa och ridsport   

Hästsport är den näst största sporten 
i Sverige, efter fotboll. Den utövas 
idag av övervägande tjejer. Det är 
dessutom den vanligaste sporten 
för rörelsehindrade. Ridningens 
popularitet är dock inget som avspeglas 
i hur mycket plats sporten får ta i våra 
tätorter och städer. Stall ligger ofta 
utanför staden eller i periferin. Som en 
jämförelse finns det 27 fotbollsplaner 
i centrala Stockholm, men bara 2 stall 
med möjlighet till ridning. (Olander, 
2014)

med djur frisätter oxytocin, samma 
”lugn och ro-hormon” som kroppen 
utsöndrar vid amning eller massage. 
Hormonet sänker puls och blodtryck 
samt minskar rädsla och stress. (Niemi, 
Widerberg, 2015)

Sällskapsdjur som hundar och katter 
används i allt större utsträckning inom 
äldrevården. I nya pedagogiska projekt 
används också hundar för att hjälpa 
barn med koncentrationssvårigheter 
att läsa. (Dagens Nyheter, 2014) 
I Sverige är annars djurassisterad 
terapi fortfarande relativt okänt och 
oanvänt i samband med barn. (Niemi, 
Widerberg, 2015)

Inte bara våra vanliga husdjur utan 
även lantbruksdjur som hönor, gäss, 
får, kalvar och grisar har starkt positiva 
sociala och psykologiska effekter. 
Viktiga sociala förmågor som empati, 
ansvar, respekt och omtanke om andra 
utvecklas hos barn i kontakt med djur. 
Flera studier har visat att det samtidigt 
påverkar hur barnen behandlar andra 
människor. 

En organisation som bedriver 
djurassisterad terapi är tyska ”Institut 
für soziales Lernen mit Tieren” 
(Institut för socialt lärande med djur),  
som arbetar med att besöka hem eller 
institutioner för barn och ungdomar, 
skolor och äldreboenden. De har 
också djurassisterad terapi där familjer 
med barn som har olika typer av 
funktionsnedsättning får komma och 
bo på institutet en vecka. Barnet får 
möjlighet att välja ett djur som de ska 
interagera med under vistelsen. Djuren 
dömer inte barnet för prestation, deras 
signaler är tydliga, de uttrycker sina 
behov utan dubbeltydlighet eller ironi 
och kommunicerar utan ord. Barnen 

Det händer att stadsbarnen 
tror att getter lägger ägg, 
berättar John på Kentish 
Town City Farm, London.

unga som växer upp i innerstaden 
att få ökad kunskap om hållbarhet, 
biologisk mångfald, kretslopp, 
matproduktion och stadsutveckling.  

Djur i terapi och 
vård

Att använda djur och natur i terapi är 
historiskt välkänt, redan för hundra 
år sedan ordinerades promenader och 
frisk luft på sanatorium. Psykologen 
Harald Serles menar att människan 
har ett grundläggande behov av enkla 
relationer. (Ottoson, Lundquist och 
Jonsson, 2010) Ett träd eller en get 
kan inte ljuga, vara ironiska eller få 
oss att känna skuld. Kanske är det så 
att naturen samspelar med oss på en 
grundläggande existentiell nivå. 

Kerstin Uvnäs Moberg på Sveriges 
lantbruksuniversitet har forskat om 
relationen mellan människa och djur 
och kommit fram till att fysisk kontakt 

Att kunna rida i staden medför 
hälsofördelar och bidrar till liv och 
rörelse i stadsmiljön. Praktiskt är 
det fullt möjligt, vi har själva testat i 
centrala London.

Pilotprojekt med 
djurtjänster i 
stadsutveckling

Domesticerade djur har utfört tjänster 
åt människan i tusentals år. Djur har 
fungerat som transportmedel, dragit 
vagnar, arbetat på fälten och i skogen, 
släpat trädstammar till husbyggen, 
hjälpt oss jaga, gett oss ull, skinn och 
mat, vaktat vårt hus och vallat boskap 
åt oss. 

Det finns många möjligheter att ge 
djur nya roller i staden. Pilotprojekt 
visar att de kan arbeta med både 
traditionella och nyuppfunna tjänster. 
Djur kan hämta sopor, klippa gräs 
och frakta saker. De kan ge oss vård, 

Grisar som ekologisk 
markentreprenad, Stadsjord, 
Göteborg

sällskap och matvaror. Att låta djur bli 
en del av en hållbar stadsutveckling 
är inte en utopi utan har redan visat 
sig fullt möjligt och har många både 
ekologiska, ekonomiska och sociala 
födelar. 

Ett exempel är Stadsjord i Göteborg, 
som har haft grisar på leasing för 
ekologisk markentreprenad och getter 
som förvandlat stadssly till chèvre. 
(Stadsjord, 2009) 

I ett projekt på SLU Alnarp 
undersöktes hur en häst skulle kunna 
vara heltidsanställd på en kommun. 
Försök i Holma i Malmö, och senare 
i Rosengård, visade hur hästen både 
gjorde ett effektivt arbete och blev en 
social generator i området. Idag arbetar 

ardennern Bongo med att hämta 
sopor i rosengård. I samband med 
projektet har Malmös kommunala 
fastighetsbolag, MKB, startat upp ett 
sammarbete med Örtagårdsskolan, där 
barnen får plocka sopor, lära sig om 
källsortering och åka med Bongo. 

I en studie från Alnarp kom många 
idéer fram på vad hästar kan 
bidra med i täbebyggda områden; 
gräsklippning, naturvård, dagis- 
och seniorkörningar, snöröjning, 
sophämtning, gatusopning, 
sköta hemtjänsttransporter, köra 
turister, sköta den kommunala 
postdistributionen. (hästeniskane.se)
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Sanningen är att 
jag är ett mycket 
renligt djur!  

- Vad behövs för att djur 
ska kunna integreras i en 
urban kontext? 

Vi har nu sett vad djur 
skulle kunna bidra med 
i staden och vilka nya 
roller de kan ha i vårt 
samhälle. Det finns redan 
många projekt på gång som 
fokuserar på hur djur kan 
stå människan till tjänst på 
nya sätt. Djuren kan utföra 
praktiska arbetsuppgifter, 
få människor att må bättre 
eller stressa mindre och de 
kan gynna miljön. 

Om vi nu utgår från att 
det finns anledning att ha 
djur mer integrerade i 
vardagslivet och släppa in 
djuren i staden så uppstår 
frågan hur det skulle kunna 
vara praktiskt möjligt? 
Luktar inte grisar illa och 
störs inte hästen av tutande 
bilar?

Nu ska vi undersöka vilka 
praktiska förutsättningar 
som behövs för att ha djur i 
en urban kontext, utifrån de 
behov djuren har men också 
på människornas villkor. 

3.



På ridtur i centrala London 
och Hyde Park med Baron och 
Jemal från Hyde Park Stables
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Att lära 
från 
London

Några dagar i början av mars och en 
långhelg i slutet av juni reste vi till 
London för att återigen besöka vår 
första inspirationskälla, Hackney 
City Farm. Vi fick också möjlighet 
att se fyra andra City farms; Vauxhall, 
Kentish Town, Spitalfields och 
Stepney, och intervjua eldsjälar som 
arbetar där. 

I Juni besökte vi Hyde Park Stables för 
att uppleva en ridtur genom centrala 
London och Hyde Park. 

Studiebesöken i London har varit 
en viktig del av vårt arbete. De har 
inspirerat vår designprocess och väglett 
oss i vilka funktioner som ska rymmas 
i projektet, men framförallt visat att 
det är praktiskt möjligt att ha djur i 
stan!  

Vi ska nu försöka sammanfatta det vi 
lärde oss i London och analysera de 
fysiska strukturer som rymmer djur 
där.



Hackney City Farm ligger i Östra 
Londons gentrifierade delar, nära 
trendiga Shoreditch. 

Här finns djur, stall, hagar, 
trädgård, gårdsbutik, café, 
växtuhus, keramikverkstad och 
klassrum. 

Runt gården finns en trafikerad 
gata och i kvarteret pågår 
en förtätning med nya höga 
bostadshus. Hackney City Farm har 
blivit en älskad oas. 
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Uppstart på 
ockuperad mark 

Nästan alla Londons City farms ligger 
på gamla ”bomb sites” som ödelades 
under andra världskriget. På 1960-talet 
ockuperades marken av hippies som 
började odla i gemenskapsträdgårdar. 
Så småningom introducerades 
lantbruksdjur, efter inspiration från 
Nederländska bondgårdar för barn. 
Som uppskattade oaser i staden har 
de fått vara kvar och idag finns mer 
än 120 City Farms i Storbritannien 
(Federation of City Farms & 
Community Gardens)

Under våra intervjuer fick vi reda 
på att de få nytillskotten av City 
farms i centrala London har använt 
sig av platser där den åtråvärda 
innerstadsmarken redan varit skyddad 
från exploatering, till exempel 
parkmark som är detaljplanelagd för 
rekreation. 

Aktiviteter

Den centrala verksamheten på de City 
farms som vi besökte är djurhållning 
och odling. Djurskötseln och mötet 
med djur är det som i första hand drar 
besökare. Vauxhall och Kentish Town 
har ridning och paddock i anslutning 
till gården. Odling och trädgård bidrar 
till det lokala kretsloppet och är en 
aktivitet som skapar gemenskap och i 
flera fall även används som terapi. 

Utöver djur och odling har alla gårdar 
olika verksamheter runtomkring. Ett 
genomgående inslag är utbildning 
och besök från skolklasser. Barn med 
olika funktionshinder kommer på 
beök eller hjälper till att sköta djuren. 

Hackney City Farm har till och med 
en specialklass med cirka tio elever som 
går i skolan där varje dag. 

På Hackney, Stepney och snart även 
på Vauxhall finns caféverksamhet. 
På Hackney hyrs huvudbyggnadens 
övervåning ut till små trendiga företag 
som vill ha kontorsplatser i den 
speciella miljön. 

Kentish Town City Farm har ett stort 
barnfokus, de andra fyra gårdarna vi 
besökte har aktiviteter för alla åldrar. 
Vuxna kan vara med som volontärer i 
det dagliga arbetet med djuren, men 
också gå kurser i ridning, odling och 
matlagning. Nästan alla gårdar har 
verkstäder i olika utsträckning med till 
exempel trähantverk och krukmakeri. 

Djuren

På några av gårdarna vi besöker 
reagerar vi på att djuren verkar ha det 
lite trångt. Ibland har de små hagar på 
hårdgjorda ytor. Samtidigt är djuren 
uppenbart välmående.

Vi pratar om hur djuren mår med 
Michelle på Vauxhall City Farm och 
hon säger att alla som arbetar med 

djur kan se om djur är stressade. De 
här djuren är absolut inte stressade. 
Det är inget problem att ha djuren 
i stadsmiljö, de vänjer sig snabbt 
vid folk och ljud. Flera av djuren på 
Vauxhall City Farm har varit med i 
filmer och vid fotograferingar eftersom 
de fungerar så bra bland mycket 
människor. De blir sociala och lätta att 
kommunicera med, som gårdens grisar 
som sätter sig snällt på kommando 
för att få ett bananskal.  I jämförelse 
med ett industriellt jordbruk är de 
förmodligen i himmelriket. 

Produktion 

När det gäller produktion av varor har 
de olika gårdarna vi besökte väldigt 
olika inställning. Vad som ska hända 
med lammen finns det olika åsikter om 
- Spitalfields har slaktförbud, medan 
Stepney och Kentish Town slaktar sina 
lamm och säljer köttet. Argumenten 
för slakt och köttproduktion är att det 
blir en naturlig kedja, det blir tydligare 
för barnen var maten kommer från 
och hur en gård faktiskt fungerar. 
Inkomsten från köttet kan finansiera 
delar av djurhållningen. Dessutom kan 
man då ha lamm och killingar årligen, 
vilket drar mycket besökare. De som 
har slaktförbud har istället ovanliga 
raser, men får ibland problem med var 
de ska göra av sina lamm eller killingar, 
med konsekvensen att det inte blir 
någon uppfödning alls.

Produktion av mjölkprodukter är 
förknippat med stora krav på hygien, 
vilket gör att ingen City farm har 
möjlighet att göra det. Flera tycker att 
det är synd, då det är roligt för barn att 
få lära sig att mjölka eller kärna smör. 
Michelle på 

Ridlektion mitt i London, 
Vauxhall City Farm. Bostäder 
till höger. 



Vi hälsar på baggen på 
Stepney City Farm, i 
bakgrunden syns det nya 
caféet. 

Tre glada grisar har fått 
mat på Stepney City Farm. 
I bakgrunden syns pågående 
förtätning med bostadshus i 
området. 

Gamla byggnader kombineras med nya små tillbyggnader. 
Hackney City Farm är ett gammalt bryggeri, här med en 
tillbyggs kontorsbarack och grishuset i korrigerad plåt. 
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Vauxhall City Farm beskriver hur de 
ibland mjölkar och sedan byter ut 
mjölken till köpemjölk för att kunna 
illustrera produktionskedjan. 

Alla City farms får mycket ägg, som 
säljs eller används i caféet.  

bör gå löst där människor rör sig, på 
Vauxhall har man till exempel hägnat 
in alla djur som tidigare fick gå fritt på 
gårdsplanen. 

Michelle på Vauxhall City Farm 
beskriver att restriktionerna har 
förändrat kulturen på gården och att 
det även ger de som arbetar mycket 
mer arbete med att hålla rent och 
tvätta av alla offentliga ytor. 

Hur reglerna tolkas eller följs verkar 
vara lite olika på de olika gårdarna. På 
Hackney City Farm går till exempel 
höns och ankor fritt på gårdsplanen 
och besökarna får klappa djuren, men 
uppmanas att tvätta händerna. 

Något som det däremot inte verkar 
finnas stränga regler kring i London är 
bostäder nära djurhållning. I flera fall 
finns bostäder i mycket tät anslutning 
till gården och djuren. De vi pratar 
med säger att City farmen ofta var där 
innan bostäderna byggdes. De verkar 
inte heller få mycket klagomål, någon 
enstaka granne har klagat på ljudet. 

Finansiering 

Tidigare har alla City farms fått mer 
bidrag från staden för att driva sin 
verksamhet. Idag har de fortfarande 
billiga hyror, men är helt beroende 
av sitt eget entreprenörskap för att 
försörja sig på egen hand. 

Pengar kommer till exempel in 
genom avgifter för kurser och 
workshops, försäljning av foder 
att mata djuren med, försäljning 
av kött, ägg och odlade grönsaker, 
caféverksamhet, skolbesök och 
uthyrning av lokaler. Kanske har 

behovet av uppfinningsrikedom fört 
med sig positiva aspekter, som mer 
aktiviteter och kreativa idéer om vad 
verksamheten kan innefatta. 

Arkitektur och 
lokaler 

Flera av gårdarna ligger i gamla 
industrilokaler, Hackney i ett gammalt 
bryggeri och Kentish Town i ett 
sågverk. Andra, som Spitelfields, har 
från början bara varit en tom yta där 
nya byggnader tillkommit successivt. I 
alla exempel har det byggts allteftersom 
då ett behov uppstått eller pengar 
kommit in. På så sätt har ett hopplock 
av små hus och bodar skapats. 

Regler och hälsa 

Alla som vi besöker beskriver hur de 
på senare år fått betydligt strängare 
regler kring hantering av djuren 
och besökares kontakt med djur. 
Det är kopplat till en rädsla för 
smittospridning, som EHEC bakterier 
och epidemier. 

Konsekvenserna av de strängare 
bestämmelserna har blivit att besökare 
måste tvätta händerna noga efter 
kontakt med djuren. På Kentish Town 
City Farm har det gått så långt att 
besökarna inte alls får röra djuren. En 
annan konsekvens är att djuren inte 

De som har dåligt med 
inomhusutrymmen, till exempel 
Spitalfields, känner sig uppenbart 
begränsade av det i sin verksamhet. 
Att inte kunna vara inomhus gör att 
de blir säsongsstyrda och får svårt att 
få små barn eller frusna föräldrar att 
komma när det inte är varmt och sol. 

Vanliga utrymmen är stall, växthus, 
kontor, café, verkstäder, volontärrum, 
klassrum och samlingssal för kalas 
eller uthyrning. De som har café får 
en naturlig koppling till det publika 
rummet och besökare kommer dit på 
ett avslappnat sätt. 

Oftast ligger City farms i anslutning 
till en park eller grönområde. I flera 
fall ligger de i nära anslutning till 
tågspår och trafikerade vägar. Det är 
tätt urbana sammanhang, inklämt i 
den vanliga bebyggelsen, nära både 
bostäder och andra verksamheter.

Det är tydligt att verksamhetens 
möjlighet att ha olika aktiviteter är 
kopplat till lokalerna. De vi intervjuar 
önskar sig alla mer inomhuslokaler, 
speciellt klassrum och samlingsrum för 
aktiva volontärer. Flera uttrycker också 
en önskan om att man kunnat ”ta ner 
allt och börja om igen”, eftersom det 
successivt påbyggda hopplocket av 
småhus inte är speciellt funktionellt 
eller effektivt. 

I London finns en regel som säger att 
en byggherre som exploaterar hårt 
i ett område samtidigt måste bidra 
till lokalinvånarna genom att bygga 
ett offentligt projekt. Både Vauxhall 
och Stepney har fått nya byggnader 
uppförda på detta sätt. 

De nya hälsokraven har delvis 
förändrat hur City farms behöver se 

ut. Det kan behövas handtvätt, dubbla 
staket och nya inhägnader för djuren. 

Jämförelse med  
4H gårdar i Malmö 
och Lund

Hemma i Sverige har vi besökt tre  
4H gårdar i Lund och Malmö; Almvik, 
Östra Torn och Gunnesbo. 4H står 
för hälsa, hand, hjärta, och hjärna. 
Föreningens mål är att barn och unga 
genom skötsel av djur ska få kunskap 
om lantbruk och bli engagerade, 
ansvarstagande individer med respekt 
för omvärlden. (4H, 2014)

Vi upplevde att 4H gårdarna 
har ett stort fokus på barn och 

fritidsverksamhet. Det finns inga 
aktiviteter för vuxna. Huvudfokus 
ligger just på djurskötsel, och att 
barn ska få träffa djur, inte speciellt 
mycket odling eller andra aktiviteter. 
Ekonomiskt drivs de framförallt med 
hjälp av kommunala bidrag. 

I jämförelse med Londons City 
farms upplever vi 4H gårdarna som 
mer lantliga och med mindre av 
entreprenörskapets drivkraft. De 
fungerar i första hand som en omtyckt 
fritidsgård av en grupp barn, medan 
gårdarna vi besökte i London snarare 
var en offentlig park med möjlighet att 
möta djur eller delta i olika aktiviteter. 



Kentish Town City Farm ligger 
inklämd längsmed järnvägsspåren. 
Här finns bostadshus tätt intill 
djuren och gårdsplanen.  

Stepney City Farm har fått nya 
byggnader som kompensation 
för att de tappat yta i ett 
tunnelbygge. 

Vauxhall City Farm ligger vägg 
i vägg med en gammal kyrka och 
bostadshus i vacker sandsten. 

Hackney City Farm är inhyst 
i lokalerna från ett gammalt 
bryggeri. Området gentrifieras och 
ett stenkast bort byggs höga hus 
med nya bostäder. 
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I många städer i världen är det 
inte konstigare att se en get än 
en bil. 
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Regler för 
djurhållning 
i stadsmiljö

Djur har olika specifika behov för 
att må bra och kunna leva enligt sitt 
naturliga beteende. I vårt samhälle 
finns många regler och lagar som är 
till för att skydda djuren, men också 
för att skydda människor. Städer har 
sanitetskrav och regler för att skydda 
stadsborna från till exempel smittor, 
lukt, ljud och insekter.  I Sverige är det 
inte självklart att det idag är tillåtet att 
bo i nära anslutning till boskap. Det är 
viktigt för oss att veta att både djuren 
och människorna skulle kunna ha det 
bra i en gemensam urban miljö.

Samtidigt kan vi inte låta bli att ställa 
oss frågan hur det kan vara tillåtet med 
bullrande bilar, bussar och lastbilar 
utanför våra fönster, som släpper ut 
avgaser som både luktar illa och är 
ohälsosamma. Är inte ett bräkande får 
mer försynt än en bullrande buss? 



Vid Almviks 4H i Malmö finns 
bostäder på andra sidan 
gatan. 

The Royal Mews, hovstallet i 
London. 

På bottenvåningen bor alla 
Drottning Elizabeths hästar. 
Lägenheterna ovanför stallet 
används än idag som bostäder för 
de anställda och deras familjer.  
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Hej 
miljöförvaltningen

För att få veta om det överhuvudtaget 
är möjligt att tänka sig djurhållning i 
centrala Malmö kontaktade vi tidigt i 
projektet Miljöförvaltningen. 

Det krävs idag tillstånd för att 
hålla djur i detaljplanelagt område. 
Tillstånden är individuella och 
bedömningen är beroende av ett 
flertal faktorer, så som vindriktning, 
avskärmande vegetation, karaktären 
på området och så vidare. Av 
den anledningen tillhandahåller 
miljöförvaltningen inga fastställda 
skyddsavstånd mellan verksamheter 
med djurhållning och bostäder utan 
bedömer varje enskilt fall utifrån dess 
egna premisser. 

Som rekommendation på 
skyddsavstånd kan man luta 
sig mot Länsstyrelsens ”Hästar 
och bebyggelse”, som anger ett 
skyddsavstånd till bostäder, skolor och 
dylikt på 100 meter till uppemot 200 
meter från stall och gödselförvaring. 
Från hagar rekommenderas ett 
skyddsavstånd på minst 50 meter. 
En annan viktig aspekt att ta hänsyn 
till är gödselhanteringens utförande 
och placering, eftersom det främst 
är gödseln som kan medföra 
luktolägenhet. 

Egna observationer

I många fall verkar verkligheten 
tänja på rekommendationerna från 
”Hästar och bebyggelse”. När vi 
besökt 4H gårdar i Malmö och Lund 
finns bostäder närmare än 200 meter 
i flera fall. Vid Almviks 4H gård i 

Malmö ligger en förskola i princip 
på samma gårdsplan och på Östra 
Torn i Lund finns fritidsverksamhet i 
samma byggnad. Enligt våra intervjuer 
förekommer i princip inga klagomål 
från grannar, endast vid något enstaka 
fall då djuren dragit till sig mycket 
flugor på sommaren. 

I London är situationen mer extrem. 
Här finns inga regler kring att bo 
nära djur. Till exempel Kentish Town 
City Farm gränsar direkt till privata 
radhusträdgårdar. I flera fall byggs nya 
bostäder tätt intill City farms och i 
Vauxhall byggs just nu social housing 
inne på farmen, på våningen över 
kontor och café. De vi intervjuar säger 
att i många fall var de helt enkelt här 
först och när staden växer så kryper 
bostäderna närmare inpå. De har inte 
heller varit med om klagande grannar, 
snarare tvärtom. 

I England är man däremot mer rädd 
för smittor än vad vi upplever i Sverige. 
På flera City farms är möjligheten att 
ta på och klappa djuren begränsade, av 
rädsla framförallt för EHEC bakterier. 
På de svenska 4H gårdarna får man i 
regel kela med djuren. 

Vårt 
förhållningssätt 
till regelverken 

Eftersom det här projektet 
ifrågasätter att vi i staden har 
distanserat oss från domesticerade 
djur så har vi valt att förhålla oss 
relativt fritt till miljöförvaltningens 
rekommendationer om skyddsavstånd. 
Vi har till stor del utgått från de fysiska 
exempel vi besökt. Med dem som 
referens har vi gjort en bedömning av 
vad vi anser kan vara rimliga avstånd 
till omkringliggande byggnader i vårt 
projekt. 

Vi har som ambition att lösa tänkbara 
problem som kan uppkomma genom 
formgivning. Vi är till exempel 
övertygade om att luktoangelägenheter 
kan lösas genom smart design och ny 
teknik för gödselhantering. Dessutom 
anser vi att regelverk snarare bör främja 
än hindra projekt som strävar efter 
att skapa en hållbar plats för djur och 
natur i allt tätare städer. 

Mått och yta

När det gäller regelverk kring 
mått på djurboxar och betesytor 
har vi framförallt utgått från de 
referensprojekt vi besökt. Vi har 
också tagit del av jordbruksverkets 
rekommendationer, men eftersom 
deras riktlinjer är minimala mått 
för den konventionella industrin så 
kommer vi i princip alltid att planera 
för större ytor. 
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Staden är för alla!

- Kan arkitektur skapa 
platser där det blir möjligt 
för djur och människor att 
samexistera i en urban 
miljö? Och var finns det 
plats för djur i Malmö?

Hittils har vi skapat oss 
en uppfattning om djur och 
mäniskors relation, lärt oss 
hur vi har levt tillsammans 
genom historien och vilka 
nya sammarbeten vi skulle 
kunna ha i framtiden. Vi 
har också undersökt vilka 
praktiska krav det finns för 
att ha djur och människor 
tätt ihop i staden. 

Nu är det dags att börja 
fundera över vilken roll 
arkitektur och stadsbyggnad 
skulle kunna spela för 
möjligheten att skapa 
platser i staden där djur 
och människor kan mötas i 
vardagen. 

Vi kommer börja med att 
presentera vår vision för 
projektet.   

Vidare kommer vi att landa 
i Malmö för att undersöka 
hur och var det kan finnas 
förutsättningar för att ha 
djur. 

4.
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Disagården i Uppsala. Ett exempel 
på en traditionell gård. 

Vad händer om djuren lämnar sin 
traditionella miljö? Kan en urban 
och modern miljö höja statusen 
för lantbrukets djur och väcka 
frågor kring vilken roll djur har 
i vårt samhälle idag? 

Projektets 
vision

Vår vision med det här projektet är: 

- Att domesticerade djur ska få plats i 
stadsmiljön.

- Att blanda närvaron av djur med 
andra tillsynes oväntade funktioner i 
staden, och på så sätt skapa en unik 
symbios. 

 - Att i stadsmiljö införa pastorala 
inslag och på så sätt öka stadsbornas 
kontakt med natur och landsbyggd. 

- Att genom djur och odling skapa 
ett aktivt landskap med rekreation i 
stadsmiljön. 

- Att med djurens närvaro i staden 
bidra till en socialt och ekologiskt 
hållbar stadsutveckling.

- Att med arkitektur och stadsbyggnad 
skapa ett vardagligt och nära möte 
mellan djur och människor. 

- Att utforska den fysiska gränsen i 
mötet mellan djur och människa. 

- Att undersöka hur bondgården som 
typologi kan ta nya arkitektoniska 
uttryck. 

- Att höja statusen och öka förståelsen 
för djurens villkor och betydelse i 
samhället genom att sätta in dem i en 
ny kontext och arkitektur.

- Att genom djurens närvaro 
öka kunskap och förståelse för 
kretslopp, bilogisk mångfald samt 
matproduktion. 
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Plats för 
djur i 
Malmö

En av de direkta förutsättningarna som 
krävs för att ha djur är betesytor. Det 
ledde till att vi naturligt började titta 
på Malmös grönyta och platser där det 
finns utrymme för att ha djur på bete. 

Förtätning är kanske extra viktigt i 
Skåne. I Malmös översiktsplan finns 
tydliga mål om att Malmö ska växa 
inåt, inom yttre ringvägen, för att 
värna om den högkvalitativa jorden 
som omger staden. (Översiktsplan 
för Malmö, 2014) Samtidigt har 
nybyggen i stadens mellanrum ätit upp 
grönyta. Problem med finansiering 
och underhåll har också lett till att 
befintliga grönytor förfaller. Speciellt 
de små och mellanstora parkerna 
förvandlas till inklämda och tråkiga 
gräsmattor. Malmö ligger på uppodlat 
jordbrukslandskap, vilket gör att det 
inte heller finns naturliga skogar eller 
berg, all natur och parker är anlagda. 
(Grönplan för Malmö, 2003) 

Utifrån detta föddes tanken att 
djur skulle kunna förvandla tråkiga 
mellanrum i innerstaden till mer 
kvalitativ natur. 
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Parkernas stad 

Malmö kallas för parkernas stad. De 
gamla parkerna som finns i stadens 
centrala delar, som Pildammsparken 
och Slottsplarken, är förvisso fina 
grönområden, men sanningen är att 
Malmö idag statistiskt är en av Sveriges 
minst gröna storstäder. Av alla svenska 
städer med mer än 30 000 innvånare 
så ligger Malmö näst längst ner i listan 
över urban grönyta. (Sydsvenskan, 
2015) 

Malmö Grönplan 

Malmö Stad har en grönplan som 
fastlägger långsiktiga mål för Malmös 
gröna utveckling. Grönplanen 
fokuserar både på grön struktur och 
biotopsammansättning, men däremot 
inte på gestaltning eller utformning. 
Målsättningen är att Malmös grönyta 
ska öka och skyddas från exploatering. 
Det ska finnas ett varierat utbud av 

parker som skapar ett närverk genom 
staden.  Biologiska mål är att skapa 
ett rikare och mer varierat utbud av 
arter och biotoper inom kommunen 
samt att förstärka och utveckla olika 
landskapstyper. (Grönplan för Malmö, 
2003)

”Malmö kommun skall 
erbjuda en god livsmiljö 
med ett kvalitativt och 
tillgängligt utbud av olika 
gröna miljöer. Staden, 
tätorterna och landsbygden 
skall präglas av en rik 
och varierad natur- och 
kulturmiljö med höga 
rekreativa och biologiska 
värden.”

(Grönplan för Malmö, 2003)

Ovärdeliga oaser

Kvalitativa grönområden i 
en stad bidrar till ökad hälsa, 
minskad stress och möjlighet till 

rekreation. Forskning har visat att 
vistelse i gröna miljöer ger stärkt 
immunförsvar, förbättrad kondition 
och rörlighet, ökad kreativitet och 
förbättrad koncentrationsförmåga. 
I förlängningen betyder den 
ökade folkhälsan ökad effektivitet, 
minskad sjukfrånvaro och minskade 
sjukvårdskostnader. (Grönplan för 
Malmö, 2003)

Stadens parker är ovärderliga 
lekområden för barn, som där kan 
springa och röra sig fritt, till skillnad 
från på många andra platser i 
stadsrummet. Parker ger naturvärden 
och möjliggör för ett rikt och varierat 
växt- och djurliv inne i staden. 
Grönska spelar stor roll för klimat 
och kretslopp, genom att rena luften, 
dämpa vind och höja luftfuktigheten. 
Dessutom bidrar grönska och parker 
till stadsbilden och stadens karaktär. 
(Grönplan för Malmö, 2003)

Allmännt tillgänglig grön mark i några svenska slättstäder. 
Figuren visar andelen allmänt tillgänglig grön mark (mark som inte är bebyggd eller 
hårdgjord och som inte utgörs av åker, begravningsplatser eller särskilda fritidsområden) 
i några Svenska slättstäder. 1A behandlar grön mark inom tätorten och 1B grön mark inom 
fem kilometer från tätortsgräns. (Uppgifter från SCB 1990) (Grönplan för Malmö, 2003)
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1B Landsbygd 

Grönmodellen
Malmö Stad har i Grönplan för 
Malmö genom grönmodellen 
analyserat utbudet av 
rekreationsområden i staden. Det har 
bedömts hur nära invånare har till 
kvalitativt grönområde, baserat på 
avstånd och förekomsten av barriärer 
från bostaden. 

Det bör inte vara mer än 5-10 
minuters promenad till en mindre 
grönyta, så kallad grannskapspark 
(1-5 ha), vilket motsvarar ungefär 500 
meter utan trafikbarriärer eller andra 
hinder. En stadsdelspark (5-10 ha) bör 
finnas inom 1 km och ett grönområde 
i storleksordningen Stadspark (över 
10 ha), som till exempel Slottsparken, 
bör inte ligga mer än 2 km eller ca 30 
min promenadväg bort. (Grönplan för 
Malmö, 2003)

Bristanalys

Med hjälp av grönmodellen har 
Malmö Stad gjort en bristanalys. Här 
kan man se att det finns bristområden 
i centrala Malmö där de boende har 
för långt till rekreationsområden. 
Små grönytor finns det relativt gott 
om och många har inte mer än 2 km 
till en stadspark. Det som framförallt 
blir tydligt är att de mellanstora 
stadsdelsparkerna, på mindre än 
15 min promenadavstånd, saknas. 
(Grönplan för Malmö, 2003)

Spår av djur i 
Malmö

Malmö har historiskt fungerat som en 
handelsstad för jordbruksprodukter 

och har  haft tät kontakt med det 
omkringliggande jordbrukslandskapet. 
Det medförde även handel med 
bruksdjur. 

Malmö har också en historia som 
hamnstad och produktionsstad. 
Hästar fanns med största säkerhet 
med som ett vardagligt inslag innan 
efterkrigstiden, inte minst för 
transporter. Hästar med vagn rörde sig 
på Malmös breda gator och de drog 
Malmös första spårvagn. 

Platser för djur i 
Malmö idag
Idag är djurens platser i Malmö 
begränsade. Det finns otaliga 
hundrastgårdar, hundfältet vid 
Ribbersborgsstranden, en 4H gård 
i Almvik och några stall i stadens 
ytterkanter. 

En omtyckt plats var minibongården 
Arken i Folkets Park, med smådjur 
och ponnyhästar. Vintern 2014 gick 

Det första kollektiva 
transportmedlet i Malmö var 
hästdragna spårvagnar. 1890 
nådde hästspårvägen Värnhem.

Boskapsmarknader var en 
vanlig syn  för hundra år 
sedan. 

verksamheten i konkurs. Trots stora 
protester från områdets barnfamiljer 
har ingen ny arrendator hittats. 
(Laholms tidning, 2014)

Djuren kan bidra 
till kvalitativ  
grön stad

I Malmö Stads bristanalys blir 
det tydligt att grönska mäts i 
kvantitet istället för kvalitet, de små 
grönområden som mäts har inte alltid 
höga rekreationsvärden. Analysen 
visar också att just de större eller 
mellanstora parkerna som kan leverera 
en naturupplevelse i stadsrummet är en 
bristvara för många Malmöbor. 

Vi tror att djur skulle kunna bidra 
till mer kvalitativa grönområden. 
Malmös parker kan med hjälp av 
djur få de sociala, ekologiska och 
biologiska fördelar som vi såg när 
vi besökte Londons City farms. De 
lyckade försöken med djur på bete i 
Bulltoftaparken skulle kunna utökas 
till innerstadsparker och skapa levande 
rekreationsområden.



Bristområde

Större grönytor

Bristanalys 

(Grönplan för Malmö, 2003)



En innerstadspark måste hålla 
högre kvalitet än en tråkig 
gräsmatta. 

Genom aktivitet och uppdelning i 
olika rumsligheter blir parken 
mer attraktiv och användbar. 
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Genom att programmera parkytan med 
flera lager utökas platsen till att 
vara aktiv under hela dagen och året.
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Tätare stad kräver 
effektivare 
mellanrum

Vi anser att det är ett stort problem att 
grönytan  i centrala Malmö minskar, 
men också att grönska mäts och 
värderas i kvantitet och kvadratmeter 
istället för kvalitet.

När staden blir tätare måste de gröna 
mellanrummen bli mer kvalitativa 
och dynamiska. De rekreationsytor 
som finns måste leverera mycket mer 
och kunna fungera som ett flexibelt 
vardagsrum för stadsborna. En 
förtorkad gräsmatta intill en trafikerad 
väg uppfyller inte det kravet. 

Vild natur eller 
anlagd park 

Parkerna som finns i Malmö idag 
anlades för många decennier sedan. 

Är Malmös parker omoderna? Är 
den krattade och anlagda parken 
det som uppfyller den moderna 
stadsmänniskans behov och längtan till 
naturen?

Vi tror att parker och grönområden 
inne i staden skulle kunna förankras 
mycket mer i det ursprungliga 
landskapet på platsen och dess 
historia. Grönskan kan både vara mer 
funktionell och vild. 

Parkernas 
prestation 

Större parker och grönområden, 
som Slottsparken, Pildammsparken 
eller Beijers park, har möjligheten 
att leverera upplevelsen av natur. De 
har ytan som klarar av att avskärma 
besökaren från stadens brus och 
rörelse. 

Mindre parker, som Rörsjöparken eller 
Folkets Park, kommer aldrig att kunna 

avskärma sig helt från den urbana 
omgivningen. Detta ställer speciella 
krav på den lilla parken, som istället 
måste bli effektiv och intensiv. 

Lager och 
sekvenser 

En mindre park behöver både 
avskärma sig från omgivningen och 
samspela med det urbana rummet. 
Genom att använda marken effektivt 
kan många olika verksamheter, lek och 
rekreation finnas på samma yta. 

Vi tänker oss att den lilla parken 
behöver flera lager och sekvenser. 
Skapas rumsliga strukturer som tillåter 
många människor att samtidigt inta 
rummet blir parken mer tålig och 
användbar. 
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Rörsjöparken, Malmö

Rörsjöparken

En del av centrala Malmö där det 
saknas närhet till större grönområden 
är Rörsjöstaden och Värnhem. 
Invånarna i de här stadsdelarna 
har däremot nära till den mindre 
grannskapsparken Rörsjöparken. 

Rörsjöparken är idag en utbredd 
gräsmatta med stora gamla träd. 
Säsongsvis används parken flitigt 
av badande barn och grillande 
kompisgäng, men en stor del av året 
står den öde och fungerar mest som 
skumt tillhåll eller förlängd skolgård åt 
Värnhemsskolan. 

Det är den typen av plats som inte 
existerar i Malmöbornas medvetande. 
När vi har berättat för vänner och 
bekanta att vi valt att arbeta med 
Rörsjöparken säger många; ”Hm, 
är det den där gräsplätten längsmed 
Kungsgatan, som man passerar med 
bussen?”



Rörsjöparken
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I Malmös översiktsplan är 
Rörsjöparken markerad som en 
del av ett viktigt grönstråk, 
men inte som en park - trots 
att området saknar närhet till 
större rekreationsområde! 
(Planstrategisk karta, Malmö 
översiktsplan)

Malmö växer mot nordost, dels 
på Kirseberg och vid Östervärns 
station, men också i Sorgenfri. 
När fler rör sig mellan centrum 
och de nya områdena kommer 
Rörsjöstaden få ett ännu mer 
centralt läge. (Planstrategisk 
karta, Malmö översiktsplan) 



Karta från 1880-tal.

Den första kända avbildningen av Malmö från slutet 
av 1500-talet. Namnet Elbogen tros vara de tyska 
handelsmännens namn på den gamla sillmarknadsplatsen, som 
låg vid en böjning i den skånska kuststräckan. (Tykesson, 
2003) Rörsjön syns till höger. 

Institutionsstråket för allmännyttan. 

Ena sidan av Kungsgatan består av Institutionsstråket, 
en donationsjord som gavs till Malmö stad från Kungen 
för att användas till allmännyttan. På andra sidan 
gatan finns bostäder i kvartersstad. 

Strikt kvartersstad.

Rörsjöstaden består av en planerad kvartersstad från 
slutet av 1800-talet med en regelbunden rutnätsplan. En 
ruta är lämnad för grönyta. 
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Rörsjöstaden

Från början var marken på den här 
sidan om kanalen en sjö. I slutet av 
1800-talet dikades Rörsjön ur för att 
ge plats åt det nya bostadsområdet 
Rörsjöstaden, planlagt av  
stadsingenjören Georg Gustafsson, 
med moderna kvartershus inspirerat 
från senaste modet i Wien och Paris. 
(Gentili, 2011)

Ena sidan av Rörsjöstaden består i 
stort sett bara av stora bostadskvarter. 
Den andra, mellan Kungsgatan 
och Drottninggatan, brukar 
kallas institutionsstråket. Här 
ligger fortfarande flera av Malmös 
institutioner, som länsstyrelse, polis, 
skola och brandsstation. Marken är en 
så kallad donationsjord som Malmö 
stad fick av Erik av Pommern på 
1400-talet, med kravet att marken 
skulle användas till allmännyttan. 
(Gentlili, 2010) 

Kungsgatan 

Den centrala boulevarden Kungsgatan 
började anläggas 1876. Området 
byggdes ut i etapper fram till 1907, 
då Kungsgatan sträckte sig från 
Kaptensgatan till Östra Förstadsgtan. 

Biltrafiken ökade successivt längsmed 
Kungsgatan och efter rivningarna 
i de östra delarna av Gamla staden 
under 1960- och 70-talen flyttade 
gatuprostitutionen i Malmö till 
Kungsgatan. För att bli av med 
problemet styckades gatan upp i 
mindre delar och återvändsgränder 
i slutet av 70-talet. Begränsningen 
av biltrafiken förändrade gatans 
karaktär och lade grunden till det 
lugna promenadstråk som finns idag. 
(Sydsvenskan, 2014)

Det är först nu på 2000-talet som 
Kungsgatan börjat användas som 
den boulevard den från början var 
tänkt som, med små caféer, lekplatser, 
nosande hundar och flanörer. 

Rörsjöparkens 
historia

Rörsjöparken anlades 1887-1903 
som en del av den nya kvartersstaden. 
Eftersom behovet av nya bostäder var 
mycket stort hamnade parken långt 
ner på prioriteringslistan. 

Parken har i folkmun kallats för 
Folkparken och Badhusparken, 
efter det närliggande badhuset. Den 
fungerade länge som just en folkpark 
med jippon, dans och arrangemang, 
men förvandlades under 1930-talet till 
sin nuvarande form med gräsmatta, 
lekplats och plaskdamm. (Andersson, 
2008)
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Kvarteren på norra sidan om Kungsgatan ligger på så kallad 
donationsjord, mark som tilldelats staden av kung Erik av 
Pommern under 1400-talet. Marken fick endast användas för 
det allmännas bästa. Detta framkommer i stadsbilden i form 
av det så kallade Institutionsstråket, med länsstyrelse, 
brandstation, Latinskola mm. (Gentlili, 2010)

Rörsjöparken, med 
plaskdammen och badhuset i 
fonden.

Rörsjöbadet på 
Drottninggatan var ett 
kommunalt badhus dit 
fröknarna tog med alla 
skolelever en gång i veckan 
för att de skulle få tvätta 
av sig. Huset byggdes om 
till bostäder på 1990-talet.

Väster om Rörsjöparken låg 
Dahlgrenska palatset, ett 
hem för mindre bemedlade 
malmöbor över femtio. Det 
var stora protester när det 
vackra huset skulle rivas på 
1970-talet. Bygget ansågs 
omodernt och skulle ge plats 
åt en fotbollsplan.  

Efter rivningen av 
Dahlgrenska palatset 
flyttades fotbollsplanen från 
tomten där länsstyrelsen 
ligger idag. 

Sankt Paulikyrkans 
församlingshem.

1880. I fonden skymtar Paulikyrkan, då omgivet av det 
skånska landskapet med små gårdar och möllor. Kortet 
är taget från Kirsebergs vattentorn med sikte mot 
Värnhemstorget. 

Kungsgatan 1913.

Kungsgatan 1935.

1967. Allt fler bilar trängs 
på Kungsgatan.

Under 1970-talet bredde 
gatuprostitutionen ut sig 
längsmed Kungsgatan. Detta 
var anledningen till att 
framkomligheten begränsades 
och gatan delades upp 
med återvändsgränder. 
(Sydsvenskan, 2014)

På 1960-talet höll stadens 
raggare till där Kungsgatans 
västra ände möter 
Kaptensgatan. 
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Rörsjöparken i augusti. 

Mellan Rörsjöparken och Kungsgatan finns en 
återvändsgata och låga barrträd. Träden 
skärmar av parken från gångstråket och är 
ett muggigt tillhåll för gymnasieeleverna 
på Värnhemsskolan.  

Kungsgrillen. Lunchhak för taxichaffisar och 
gymnasieelever till vardags, glasskiosk på 
semstern.  

En lördag i augusti. När det blir mycket 
folk i parken sprider soldyrkarna ut sig, 
även nära bilvägen.  

På sommaren är plaskdammen välanvänd, trots 
bussbuller.



Rörsjöstaden, Malmö
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Funktioner

Bostäder

Butik / galleri

Gymnasieskola

Förskola

LSS

Polis

Kyrka/församlingshem

Bil- och busstrafik

Cyklister

Fotgängare 

Rörelse Funktioner i parken

Kiosk

Plaskdamm  

Lekplats

Utegym

Hundrastgård

Toalett 



- Hur kan arkitektur skapa 
ett spännande möte mellan 
djur och människa?

Vi ska nu presentera det 
förslag på en stadsbondgård 
som vi ritat i Rörsjöparken 
i Malmö. 

Vi avslutar med att visa 
delar av vår skissprocess. 
Med modeller, skisser och 
analyser har vi försökt 
greppa platsen, funktionen 
och de arkitektoniska 
möjligheterna i mötet mellan 
människa och djur. 
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Jag vill ha höga 
hus som går att 
klättra på. 

5.



8382

Skånegård + park = stadsbondgård i 
Rörsjöparken

 

Stadsbondgård

i Rörsjöparken

Genom vårt tillägg vill vi öka den 
kvalitativa grönytan och Rörsjöparkens 
användning under olika tider på 
dygnet och olika säsonger. Det är 
viktigt för oss att Rörsjöparken 
fortsätter att vara en publik park. 

Vi tror på att göra en stor urban gest, 
på samma skala som Rörsjöstadens 
och institutionsstråkets storskaliga 
kvartersstruktur. Samtidigt vill vi 
skapa en intim och småskalig insida. 
Byggnaden måste knyta an till 
parkrummet utan att inkräkta på 
parkens publika karaktär. 

Genom att lyfta upp marken och 
placera byggnaden längsmed parkens 
norra kant skärmar vi av parkrummet 
från Drottninggatans trafik. Samtidigt 
blir byggnadens sluttande tak en 
attraktiv södersluttning. 

Byggnadens utformning har till stor 
del utgått från platsens förutsättningar, 
men också det komplexa programmet 
och önskan om en tät kontakt mellan 
människor och djur. 
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Stall

Foderkammare

Sadelkammare

Förråd

Höförvaring 

Hagar

Klassrum

Grupprum

Verkstäder

Pedagogiskt kök

Volontärrum

Forsknings- 
platser

Grupprum

Växthus

Omklädningsrum

Stor sal

Ridstigar 

Paddock

Shop 

Café/ restaurang 

Förbränning av 
gödsel

Kompost

Soprum

Wc 

 

Sköta om 
djur

Klappa och 
möta djur

Praktiskt 
lärande 

Forskning

Terapi med 
djur

Trädgårds-
terapi 

Rida

Mat 

Energi

Djurhållning Kunskap /
pedagogik

Rehabilitering /
terapi / sport

Produktion Service

Kontor

Bostad 

Stor sal

Projektrum

 

Övrigt

Funktioner

En stadsbondgård i Rörsjöparken 
skulle kunna fungera som ett 
pedagogiskt center med fokus på 
djurhållning, odling och kretslopp. 
Djuren som finns på gården kan 
bidra med olika tjänster i staden. De 
han ha praktiska arbetsuppgifter som 
sophämtning eller gräsklippning, men 
också bidra i vård och terapi. 

Vi vill skapa en multifunktionell 
byggnad. Förutom lokaler kopplade till 
undervisning och djurhållning föreslår 
vi olika gemenskapslokaler. Med 
inspiration från London har vi valt att 
lägga till uthyrningsbara kontorslokaler 
samt två bostäder, som i första hand 
är tänkta för personal på gården. I vårt 
förslag finns dessutom ett café och en 
butikslokal. Lokalerna i bottenplan 
vänder sig både mot Drottninggatan 
och innergårdarna och har på så sätt 
kontakt både med staden och parken. 

Aktivitetsbaserade 
lokaler

Istället för att koda varje rum för en 
specifik aktivitet har vi haft som mål 
att skapa olika zoner och olika typer 
av rum som kan användas på många 
olika sätt. Till exempel måste inte 
undervisning av skolelever utspela sig 
i ett klassrum med bänkar, utan kan 
lika gärna ske på bänkar i sluttningen 
eller på en innergård. Grupprum kan 
användas för terapi, personalmöten 
eller barngrupper. De öppna stråken 
kan fungera som utställningsyta, 
mötesplats eller hysa tillfälliga 
evenemang. 

Hur drivs en 
stadsbondgård? 

Vid Ribersborgsstranden i Malmö 
planeras just nu ett marinpedagogiskt 
center med liknande tankar om 
praktiskt lärande. I det fallet 
finansieras byggnaden av Malmö 
Stad. En arrendator kommer sedan att 
driva verksamheten. Vi tänker att en 
stadsbondgård skulle kunna fungera på 
ett liknande sätt. 

Möjlighet till odling och kontakt 
med bruksdjur kan i allra högsta 
grad kan vara en pedagogisk resurs 
för kommunens skolbarn och 
erbjuda möjligheten att lämna 
klassrummet och lära praktiskt och 
upplevelsebaserat. 

Vi tror att det är viktigt att en 
stadsbondgård har aktiviteter för 
olika åldrar och blir en mötesplats 
för en bred målgrupp.  I London såg 
vi tydligt hur entreprenörskap och 
engagemang bidrar till att skapa en 
levande publik och urban plats. Olika 
tillfälliga event, som bondens marknad 
eller temadagar, kan också bidra. 

Det är viktigt att stadsbondgården 
inte blir en sluten fritidsgård som 
ekonomiskt hankar sig fram med 
bidrag och lågavlönad personal på 
arbetsträning. Här tror vi att en 
satsning på arkitektur och centralt 
läge i staden bidrar till att höja 
verksamhetens status. 

Som vi också tidigare nämnt är 
ridning en åsidosatt sport i städer, trots 
sin popularitet. En stadsbondgård 
med småskalig ridskola öppnar 
upp möjligheten för stadsbarn att 
rida. Ridning kan dessutom ingå i 

terapi och behandling, framförallt 
för funktionshindrade men även för  
stadsbor med stressrelaterade problem 
eller psykisk ohälsa. 

På den nu nerlagda minibondgården 
Arken i Folkets Park fanns tidigare 
ett ”hästis”, en mycket omtyckt 
fritidsverksamhet med ridskola och 
skötsel av ponnys. Denna typ av 
verksamhet skulle kunna återupptas 
på en stadsbondgård. Protesterna i 
samband med den nedläggningen av 
Arken visar att önskemålet finns.

Utöver de direkta funktioner som 
vi beskrivit tillkommer aspekten av 
rekreation och vardagliga upplevelser 
för Malmöborna. 

Produktion

I förslaget vi ritat finns inget slakteri 
eller mejeri. Fokus ligger inte på 
produktion, men  det utesluter inte 
möjligheten att gårdens djur skickas 
till slakt. Uppfödning är en viktig del 
av den pedagogiska verksamheten. 
Insikten om att  djuren sedan blir mat 
bidrar till att öka kunskapen om var 
vår mat kommer från.  

Samarbete med 
landsbygden

Stadsbondgården samarbetar troligtvis  
med gårdar i den närliggande 
landsbygden. Utbytet kan bestå i 
att varor från gårdar utanför staden 
skickas till stadsbondgården för att 
säljas. Det behövs också ”semesterbete” 
för stadsbondgårdens djur. På Hackney 
City Farm såg vi ett exempel på hur 
djuren bodde växelvis i staden och på 
landet. 
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?

Rörsjöparken är en öppen gräsyta 
med stora gamla träd. Idag är 
rummets avgränsning otydlig. 

Buller och avgaser från 
Drottninggatans tunga trafik 
spiller in i parken.

Genom att lyfta upp markytan 
och skapa en volym längsmed 
Drottninggatan skyddar vi parken 
från trafikbullret samtidigt som 
parkytan bevaras.  Vi skapar ett 
tydligt parkrum och ett tydligt 
gaturum. 

Kungsgatan är ett attraktivt 
grönstråk med många fotgängare 
och cyklister. Idag är parken 
avskärmad från Kungsgatan med 
parkering och mörka, låga träd. 

Genom att ta bort parkering och 
tråkiga barrträd skapar vi en 
tydlig koppling mellan Kungsgatan 
och parken. På hörnet mot värnhem 
lyfts en flik upp och blir fasad 
mot gatan och en sluttning i 
kvälssol mot parken. 

Genom att ta hål i parkens yta 
får vi ner ljus under marken. 
Gårdarana blir lokala fasader mot 
parkrummet. 
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Odling i växthus på det sluttande 
taket 

I parken lägger vi till betesyta, 
som samtidigt blir rumsliga 
avdelare. 

Vi låter den omtyckta plaskdammen 
som idag finns i parken ta 
ny form. Att ha vatten i 
rörsjöparken kopplar samman den 
med kanalen och påminner om 
platsens historia som urdikad 
sjö. 

På markytan placeras ett antal 
paviljonger i landskapet; 
växthus, ljuslanterniner, ett 
gettorn och en kiosk. 
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Ridning på Kungsgatan

Ett ridspår i centrala Malmö 
bidrar inte bara till möjligheten 
att utöva en sport utan även till 
en levande stad. 

När vi själva red i Hyde Park, 
London, upplevde vi att väldigt 
många människor stannade, tittade 
och vinkade.  

Parkens nya aktivitet bidrar till befintliga 
verksamheter och boende i området. 

LSS-boende

Barnfamiljer

Cyklister

Hundägare

Gymnasieelver

Förskolebarn och 
grundskoleelever

Närboende
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Yta som redan idag använts som 
betesmark, eller med enkla medel 
skulle kunna göra det i framtiden. 

Befintliga stall och 
4H gård

Rörsjöparken, 
stadsbondgård

Möjliga ridspår

I Malmö finns idag några stall och en 4H 
gård. En iakttagelse är att de ligger i en 
yttre ring i stadens utkant. 

På några ställen har betande djur fått gå 
inne i centrala Malmö. Vi har här kartlagt 
platser där det skulle kunna vara möjligt. 



Plan parken och bottenvåningen 

(Orginalskala 1:200)
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Entréplan 1:400

(Orginalskala 1:200)



Plan övervåningen 1:400

(Orginalskala 1:200)
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Tisdag eftermiddag, mitten 
av maj 

En vardagseftermiddag är 
det full aktivitet på 
stadsbondgården. Djuren är 
ute i hagen, där besökare 
och förbipasserande 
kan hälsa och klappa. I 
stallen mockas det och 
strös ut ny halm. Bara 
killingarna är inne. I 
det pedagogiska köket 
lagar en barngrupp mat och 
deras klasskompisar lär 
sig om djur i klassrummet 
på gården. Så här års 
börjar parken fyllas med 
soldyrkande stadsbor och 
picknickfiltar. 
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En utomhusgata med gårdar rör sig 
genom byggnaden i längsled och 
blir en småskalig insida. 

Exteriör gata och 
innergårdar

Interiör gata

Slutna rum / människor

Stall / djur

Under den uppvikta parken finns volymer. De rymmer 
funktioner som har behov av avskildhet, så som 
stall, klassrum,kök och personalrum. Här rymms även 
serviceutrymmen som toaletter, omklädningsrum och 
miljörum. 

Mellan volymerna skapas ett flödande utrymme. Två 
paralella stråk bildas genom byggnaden i längsled. 
Det delas upp i ett exteriört och ett interiört 
stråk, som med jämna mellanrum öppnar upp sig i 
gårdar eller större rum. Här finns utrymme för olika 
vardagliga aktiviter som undervisning, lek och 
djurskötsel. 

Uppdelningen i längsled möjliggör en tät kontakt 
mellan bygnadens olika aktiviteter och en ständig 
kontakt med djuren. 
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Sektionsperspektiv 1:75

(Orginalskala 1:40)



Fredag förmiddag, augusti

På sommaren fylls parken av familjer. Barn badar 
i plaskdammen. I stadsbondgården är cafét i full 
gång och besökarna söker skugga under trädet på 
innergården.  Cykelaffären fylls av semesterfirare 
som ska cykla iväg till havet. 

På Drottninggatan brusar trafiken, men det är inget 
som längre märks av i parken. 

Sektion 1:400

(Orginalskala 1:200)
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Måndag eftermiddag, april

Foajén fylls av en stimmig skolklass, på taket 
betar fåren och i paddocken är det ridlektion. I 
gettornet har en familj klättrat upp för att titta 
på utsikten!

Sektion 1:400

(Orginalskala 1:200)
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Sektion 1:400

(Orginalskala 1:200)
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Fasaden mot Drottninggatan är en dubbelfasad som 
fungerar som växthus. Grönskan är en avskärmning 
mellan byggnadens aktiviteter och den trafikerade 
gatan, samtidigt som fotgängaren på trottoaren kan 
skymta verksamheten. 

Vi rör oss på en urban skala och den långa fasaden 
tar upp områdets storskaliga grepp. Grönskan blir 
en abstraktion av parken och en fortsättning av 
takets gest. 

Fasad mot Drottninggatan 1:400

(Orginalskala 1:200)
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Strategier för att skapa en 
hållbar byggnad och ta vara på 
resurserna i stadsbondgården. 
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Frånluft 
regleras 
manuellt med 
klaffar.

Byggnaden 
värms 
upp med 
golvvärme.

Tilluft 
tas in 
lågt i 
rummen.

Gödsel från 
djuren mockas 
ut ur boxarna 
och slängs ner 
i en lucka i 
stallgolvet. 

En dubbel 
växthusfasad 
mot norr 
isolerar 
de stora 
glasytorna.

Innan frånluften från 
stallen släpps ut silas den 
genom odlingsbäddar för att 
minska ammoniumutsläppen. 

Gödslet förs i 
en underjordisk 
ledning mot 
förbränningsrummet. 

Resterna av 
gödselförbränning 
är aska. Den är 
näringsrik och 
användas som gödning 
i odlingar. 

Regnvatten för 
att spola i 
toaletterna. 

Regnvatten för 
att spola rent 
i stallen och 
på gårdarna.

Regnvatten 
samlas in i en 
regnvattentank 
under mark. 

Regnvattentank

Tilluften kommer 
in via en 
tilluftskammare och 
jordledning under 
huset. Luftens 
temperatur regleras, 
kyls på sommaren och 
värms på vintern. 

Frisk luft 
tas in från 
parken.  

I förbränningsrummet 
eldas gödsel, och 
vatten hettas upp för 
att värma huset.



Situationsmodell 1:400,  
1400x1000 mm. 

Foamboard, modellfoam, plexiglas 
och vitsprayad ”sea moss”.  
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Sektionsmodell 1:100  

Detaljbild gettorn och innergård. 
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Sektionsmodell 1:100  
1400x230 mm. 

Situationsmodell 1:400,  
1400x1000 mm. 

Foamboard, modellfoam, plexiglas 
och vitsprayad ”sea moss”.  
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Skissprocess

I skissprocessen har vi arbetat mycket 
med både modeller och skisser, på 
den urbana skalan och för att utveckla 
byggnadens design. 

Vi har försökt ha en öppen och 
undersökande kreativ process.



Gränssnittet. 

Tidigt i processen undersökte vi 
olika möjligheter att skapa ett 
intressant fysiskt eller visuellt 
möte mellan människor och djur. 
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Med hjälp av skissmodeller har 
vi studerat olika utformning 
av byggnaden. I ett första 
stadie på en urban skala, sedan 
detaljstudier av takets form, 
fasader och gårdar. 
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Skissprocessen var lång och 
krokig. Först utvecklade vi 
konceptet och sedan platsen och 
byggnaden. 
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Det är bra 
med nio liv 
när man ska 
göra exjobb..

Vi har nu presenterat vårt 
examensarbete. Det återstår 
bara några egna tankar och 
reflektioner kring vad vi 
lärt oss.  

133132

Till sist, vad har vi lärt 
oss? 

6.



Sammanfattning

Vårt syfte med det här projektet var att 
undersöka hur vi med arkitekturens 
hjälp kan möjliggöra ett vardagligt 
möte mellan människor och djur i en 
urban miljö. 

Genom att ta del av forskning och 
själva genomföra studiebesök samlade 
vi kunskap och skapade en vision för 
ett ritat projekt. Vi har sedan designat 
en stadsbondgård i centrala Malmö. Vi 
har sett arbetet som ett experiment och 
processen som en undersökning med 
öppet slut. 

Under arbetes gång har vi blivit allt 
mer övertygade om att djurs närvaro 
i staden skulle kunna bidra till en 
ökad livskvalitet för människorna som 
bor där. Vi tror också att arkitektur 
spelar en viktig roll för att möjliggöra 
samexistensen för djur och människor 
i en urban kontext.  

Självreflektion

Till skillnad från i andra projekt under 
arkitektutbildningen har det under 
examensarbetet funnits mer möjlighet 
till en djupgående förstudie. Att läsa 
in oss på ämnet, göra intervjuer och 
flera studiebesök och studieresor har 
varit en stor del av arbetet. Det har lärt 
oss hur inspirerande det kan vara att 
verkligen sätta sig in i en frågeställning 
och låta en vision födas ur det.  

Vi har haft som mål att våga arbeta 
utan en tydlig idé om slutresultatet. Vi 
har försökt förlita oss på den kreativa 
processen och istället se projektet som 
en undersökning, och resultatet som 
ett diskussionsunderlag.

Att vi valde att arbeta med 
Rörsjöparken har efter hand blivit 
självklart. Men parkens storlek har 
stundvis känts övermäktig, eftersom 
ingen av oss arbetat med landskap på 
den skalan tidigare. Vi har upplevt 
att platsen varit motsträvig och 
svårarbetad. 

Vi tror samtidigt att just platsens 
motsträvighet, kombinerat med det 
komplexa programmet, har varit det 
som lett oss framåt. Den friktionen 
bidrog till ett resultat som är väldigt 
långt från första skissen.  Vi har 
fått känna på hur inspirerande 
begränsningar kan vara. Vi tycker att vi 
har utmanat oss själva i arbetsprocessen 
och projektets omfattning. 

Inget projekt blir nog någonsin helt 
färdigt, det finns många aspekter som 
vi önskar att vi hade kunnat gå djupare 
in på. Över lag ser vi arbetet som en 
lyckad undersökning och hoppas att 
det kan inspirera till diskussioner om 
vad staden kan vara. 
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Diskussion



Jean-Jaques Rosseau

Naturen är 
vår källa.

Henry David Thoreau

När en hund 
jagar dig, 
vissla på den!
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