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Karta 1:100 000 (A1)



Klimatförändringarna innebär att skördarna blir osäkrare på grund 
mer extremväder, i form av både torka och översvämningar  vilket 
kommer leda till ökad risk för krig och konflikter och om några år 
kommer även maten bli en del av klimatkrisen. Ett sätt att hantera 
detta är att börja odla mer lokalt, i Sverige och i våra städer där 
merparten bor och lever.  Skåne och malmö är en lämplig plats på 
grund av  klimatet och odlingsmarken.

Kartan visar odlingsmark (brunt) och gemensamma gröna ytor i 
malmö, som t ex kyrkogårdar, kolonilotter och golfbanor. Vad vi kan 
se är att stadsodlingarna i rött är anmärkningsvärt få och små till 
ytan, både i jämförelse med den industriella odlingen runt malmö, 
men även i jämförelse med t ex  offentliga ytor som golfbanor i gult.
 
I diagrammet ovan ser vi hur vi bör äta för att alla ska kunna över-
leva på våra gemensamma matresurser. Den största skillnaden är att 
vi bör minska vår köttkonsumtion och istället öka vår konsumtion 
tiofalt av bönor, linser och dessutom fördubbla mängden grönsaker, 
samt äta mer nötter och frön. Dessutom behövs en halvering av mats-
vinnet, som i Sverige främst sker i konsumtionsledet.
Idén är att odlingsmarken och växthus genererar grönsaker och bal-
jväxter, som vi idag importerar, och som kommer att utgöra en större 
andel av vår kost i framtiden. Transporterna blir minimalt korta, och 
maten konsumeras i första hand av stadsborna runt omkring, samti-
digt som avfallet från odlingen genererar värme och jord till växthu-
set och odlingen.
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Situationsplan 1:1000 (A1)



Ordet paradis kommer ursprungligen från persiskan och står egent-
ligen för något annat, mer politiskt än dess senare religiösa mening, 
nämligen  ‘att bygga något av jord’. Ordet har flera rötter och kan 
även stå för inhägnad eller gård. De persiska trädgårdarna var just 
muromgärdade trädgårdar, som oaser i ett kargt landskap, likt illus-
trationen av paradiset av Athanasius Kircher. 

Odla eller cultivate är en form av appropriering av mark, som knyter 
människor till en plats. Metoden att odla för att kolonisera mark har 
använts i alla tider och har en våldsam historia. Då användes den 
av mäktiga styren, i jämförelse med idag, när stadsodling snarare 
förknippas med ideella krafter.

Mitt projekt “Kollektiv odling i kris - en antropocen trädgård”  visar 
en vision av hur ytor i en svensk stad har omformats och omplaner-
ats, kanske som en konsekvens av samhälleliga beslut, kanske genom 
ideellt arbete - kanske bäggedera.

Begreppet antropocen föreslogs för snart tjugo år sen av nobel-
pristagaren och kemisten Paul Crutzen. Han menade att mänsklig 
påverkan av jordens miljö är så signifikant att det motiverade in-
förandet av en ny geologisk epok. En “antropocen trädgård” bety-
der alltså helt enkelt en trädgård placerad i den tid där människan 
förändrat livsbetingelserna för sig själv.

Paradiset och Tellen 
Än idag kan man i regionen mellan floderna Euphrates och Tigris, 
(idag Syrien och Irak), se koniska förhöjningar i landskapet. Det är 
tusentals år av bofästningar gjorda av pressad jord, som lagts lager 
på lager och som tillslut har bildat artificiella kullar i landskapet. 
De kallas för tell, och visar på en annan typ av mänsklig expansion 
än dagens rådande grid. Tellen har i sin arkitektur en inneboende 
kortvarighet , eftersom för varje generation blir ytan som kunde 
bebos mindre och mindre, och tillslut övergavs dem, när städerna 
började expandera och människorna blev för många.

Tellen illustrerar alltså en resillient arkitektur, som påminner oss om 
människans tillfällighet och förgänglighet, vilket kan va en viktig 
påminnelse i dagens antropocena samhälle.



Diagram av kretslopp
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Plan 1:200 (A0)



Program
1.  Entré norr, i anslutning till busshållplats
2. Stenblock från istiden
3. Butik med försäljning av skörd
4. Omklädningsrum med dusch och förvaring av tillhörigheter
5. Publik wc
6. Dammar för rening av avlopp
7. Saluhall
8. Entré öst
9. Vattenpost (dit vattnet från dammen pumpas upp)
10. Passage till trädgården bredvid
11. Odling
12. Växthus
13. Träarkader med vinodling
14. Cideräppelodling
15. Öppen vattenkanal
16. Kulvert
17. Popplar (filtrerar avgaser)
18. Damm (reservoar för platsens vattensystem)
19. Kök (bearbeting av råvaror)
20. Gemensamt rum för samling/ föreläsning / måltid
21. Växthus (uppvärmt av biokolpanna)
22. Förvaring och tvättning av skörd
23. Verkstad och förråd av maskiner och verktyg 
24. Akvaponisk fiskodling 
25. Biokolpanna
26. Arbetsrum
27. Entré syd, ingång från kyrkogården

Sektion 1:200 (A0)



Elevation av saluhall och butik/
omklädningsrum och mur, mot vägen 1:200 (A2)

Elevation mot kyrkogård 1:200 (A2)



Elevation av saluhall och butik/
omklädningsrum, in mot gård 1:200 (A2)

Elevation av butiksgavel och mur, 
mot vägen 1:200 (A2)



Torg axonometri  1:100 (A2)



Elevation växthus  1:50 (A2)



Elevation mur  1:50 (A2)



Vy mot odlingarna



Fasadskiss, träsnitt



Figur 1:50 000



Kartan visar hur alla golfbanor i malmö approprieras och blivit små 
paradis. Liknelsen med Paradiset, är inte allvarligt menad, men inte hel-
ler ironisk. Den antropocena trädgården är varken en utopi eller dys-
topi. Projektet handlar bara om hur framtiden kanske helt nödvändigt 
kan komma att se ut, och om hur staden kan planera för att möta fram-
tida behov.

Förutom till odling kan vi även använda oss av jorden som ett byggma-
terial  för att skapa hållbara och miljövänliga byggnader. jorden till 
odlingarna, vilket skapar bättre skördar. Att bygga med jord innebär 
att man kan ta materialet från platsen och sen bygga på plats. Ingen 
transport, billigt och tillgängligt. Ler- och jordhus går därför att hitta 
över hela världen. Så även i skåne. 

Den här metoden bygger på att man pressar jord (i lager om 5-6 cm) 
med hydraulkraft, vilket gör att man kan skapa stabila väggar. För att 
minimera erosion från regn lägger man in lager av kalk (var 40-60 cm), 
vilket gör att regnvattnet bromsas upp, liksom erosionen. Man räknar 
med ungefär 2 cm erosion på 45 cm väggar, men sen har de stora sandko-
rnen kommit ut och jorden runt omkring sväller vilket gör att erosionen 
bromsas. På de vindutsatta sidorna av byggnaderna uppstår sålunda ett 
mer kargt uttryck än på den mer vindskyddade. 

Alla jordväggar har en sockel och en kröning av betong för att skydda 
mot fukt. 
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Princip över jordhus Uppbyggnad av jordväggar med keramikplattor

Förväntad erosion av jordväggarPrincip över stadsodling i orten

källa :  Martin Rauch,  Refined earth construction & design with 
rammed earth, (2017) Detail 



Sektion 1_20 Sektion 1:20 (A2)



Axo 1:100 (A2)



Axo 1:100 (A2)
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Betong  och pressad jord



Skisser



Skisser från 
Refined earth construction & 
design with rammed earth by 

Martin Rauch


