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Kaninfarm under Liljeholmsbro 

 

För mig tog examensarbetet sin start i en idé om att genom byggd 
arkitektur, i detta fall i form av en kaninfarm, hitta ett sätt att 
upplysa och utbilda människor, vilket skulle kunna göra dem till 
bättre, mer medvetna konsumenter.  

 

Förutom en djupare förståelse i ämnet närproduktion och kaninfarmning 
har jag under den här perioden fått tid och möjlighet att testa form 
och funktion i förhållande till en befintlig kropp. Tredimensionella 
bestämda förutsättningar i form av Liljeholmsbron. Undersöka 
förhållandet mellan en befintlig form och en ny struktur, kockar och 
möten, skalor och massor emellan. Tomtens fysiska förutsättningar; 
tak pelare och brofundament har på inget sätt begränsat mig utan 
snarare varit förutsättningar som fördjupat min undersökning och 
gjort den platsspecifik.  

 

Form och funktion. Det har varit utmanande att ta en funktion som 
djurproduktion och göra den till spännande arkitektur.  Att hitta ett 
sätt att utan att kompromissa med de faktiska förutsättningar som 
kaniner och människor kräver, skapa en arkitektur som känns 
formmässigt spännande och motiverad. Att balansera etiska beslut mot 
produktionseffektiva, kaninernas välmående mot ekonomiskt 
försvarbarhet.  Tanken med min farm var att den skall fungera som ett 
inspirerande idéprojekt snarare än en främst ekonomiskt effektiv 
institution. Hade ekonomi och ekologi varit de styrande parametrarna 
hade projektet tagit helt andra former, säkert spännande men inte 
tonvikten i min undersökning.  

 

Nu när arbetet är avslutat kan jag själv känna att min syn på 
projektet har förändrats. Jag gick in i det med tankar om att jag 
höll på med något skruvat, ganska okonventionellt och kanske till och 
med provocerande. Men det er att ha tagit del av all fakta bl.a. 
kring kaninens kötteffektivitet så tycker jag snarare att jag har 
visat på hur absolut genomförbart och vättigt det skulle vara att 
etablera en kaninfarm på Södermalm idag! 
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