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Idén till det här examensarbetet föddes när vi tillsammans spenderade 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 staden.  Vi blev berörda 

och fascinerade av det täta mötet mellan djur och stad.  

 

I vårt arbete vill vi undersöka vad arkitektur kan göra för att möjliggöra ett vardagligt och nära möte mellan 

människa och djur i en urban kontext.  

 

För att förstå hur vår gemensamma historia påverkat arkitektur och städer har vi undersökt människans 

relation till djur, idag och genom tiderna. Vi har också rest tillbaka till London vid ett par tillfällen under 

arbetets gång, 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 inte alltid kvalitativ. Vi kom här att ställa oss 

frågan om Malmös parker uppfyller den moderna stadsmänniskans önskan och längtan efter kontakt med 

naturen? Vi tror att parker skulle kunna prestera mycket mer i våra allt tätare städer, och att djur kanske ha 

en roll i det.  

 

Platsen vi har arbetat med, Rörsjöparken, är en uppkopplad plats omringad av trafik och rörelse. Stora 

delar av året står parken oanvänd. 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. 

 


