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FÖRORD
Storstadens arkitektur och kulturmiljö
Från hösten 1999 till sommaren 2001 genomför-
des en omfattande inventering av Malmös bostads-
områden från tiden efter 1945. Inventeringen
skedde inom ramen för projektet Storstadens arki-
tektur och kulturmiljö som initierats genom reger-
ingens s k storstadsproposition Utveckling och rätt-
visa – en politik för storstaden på 2000-talet, prop
1997/98:165.

 Regeringen gjorde i propositionen bedömningen
att kunskapen om bebyggelsen från tiden efter 1945
behöver förbättras. Samtidigt är denna bebyggelse
utsatt för ett stort förändringstryck och kultur-
värden riskerar att försummas då förändringar sker.
Kulturmiljövården fick därför i uppdrag att under
perioden 1999 till 2001 genom särskilda insatser
säkerställa storstadsområdenas kulturmiljövärden.

Syfte och genomförande
I den första delen av projektet har tyngdpunkten
varit en kunskapsuppbyggnad där bebyggelse-
inventeringen utgjort den viktigaste delen. Syftet
har varit att i enlighet med propositionens direktiv
öka kunskapen om Malmös arkitektur och kultur-
miljöer från tiden efter andra världskriget. Inven-
teringsarbetet har begränsats till de nya bostad-
sområden som bebyggdes med flerbostadshus från
1945 till 1975.

Den huvudsakliga källan har, förutom själva
bebyggelsen, varit ritningar och stadsplaner i stads-
byggnadskontorets arkiv. För att fördjupa förstå-
elsen av byggandet under epoken har arkitekter och
planerare som då var verksamma intervjuats. Där-
till har kompletterande studier av verksamhetsom-
råden, utemiljö och grönområden samt bilens mil-
jöer utförts.

I syfte att sprida den insamlade kunskapen har
projektets senare del varit mer utåtriktat. I samver-
kan med t ex skolor och föreningar, stadsbyggnads-
kontor och stadsdelsförvaltningar har olika pro-
jekt genomförts, till exempel utställningar, föreläs-
ningar, stadsvandringar och ”gåturer”.

Projektorganisation
Projektet Storstadens arkitektur och kulturmiljö har
pågått parallellt i de tre storstadslänen. Riksantik-
varieämbetet har ansvarat för samordning. I alla
länen har bebyggelseinventeringar genomförts.

I Malmö har arbetet utförts av Malmö Kultur-
miljö (f d Stadsantikvariska avdelningen) på upp-

drag av Länsstyrelsen i Skåne Län. Projektledare
har varit Tyke Tykesson. I projektgruppen har in-
gått Anna Ingemark, Birthe Pedersen, Daniel
Melchert, Jens Olsson och Johanna Hadmyr. Un-
der kortare perioder har även Matilda Dahlquist
och Olga Schlyter deltagit.

Projektet har haft en styrgrupp bestående av
Thomas Romberg (länsantikvarie), Cecilia Hans-
son (arkitekt, Malmö Stadsbyggnadskontor), An-
ders Reisnert (bitr stadsantikvarie) samt Finn Werne
(arkitekt och professor i byggnadsfunktionslära
LTH).

Rapportens uppläggning – läsanvisning
Detta är den första i en serie om tre rapporter över
inventeringen och den omfattar bebyggelse som hu-
vudsakligen uppfördes mellan 1945 och 1955. De
följande kommer att behandla perioderna 1955–
65 respektive 1965–75. Denna uppdelning svarar
mot olika faser i bebyggelseutvecklingen.

I rapporten har inventeringsmaterialet i stort sett
delats upp enligt kommunens indelning i del-
områden och dessa presenteras i bokstavsordning.
I varje avsnitt finns historik, fakta om bostäder,
arkitekter och byggherrar samt en beskrivning av
bebyggelsens karaktär. I ett inledande stycke lyfts
miljöernas mest väsentliga karaktärsdrag fram.

Områdena har fått olika mycket utrymme på
grund av deras skiftande karaktär och historia. En
del bebyggelse har valts ut för mer ingående be-
skrivningar, antingen för att de är representativa
eller för att de i något avseende är anmärknings-
värda.

I tabellform redovisas adress, fastighetsbeteck-
ning, byggår, arkitekt och byggherre för byggna-
derna inom området. I de fall det förekommer be-
byggelse uppförd före 1945 har denna tagits upp i
tabellerna om utrymmet tillåtit.

I några fall beskrivs delar av ett angränsande
område under det med vilket det har sitt arkitek-
toniska sammanhang (till exempel Västra Kattarp
och Hindby under Persborg och Teatern under
Kronborg). För några områden vilka inte beskrivs
i text har faktauppgifter redovisats i tabellform
under ett näraliggande område (till exempel Fågel-
backen under Kronborg och Lönngården under
Persborg).

Förändringar sker kontinuerligt i bebyggelsen
och sedan inventeringen har genomfördes i fält kan
till exempel fönster ha bytts ut eller balkonger
glasats in.

Inventeringsmaterialet finns till delar att tillgå
på internet i Kulturmiljövårdens bebyggelseregister.
Registret har utarbetats av Riksantikvarieämbetet
och web-adressen är http://www.raa.se/bebygg

FÖRORD
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Tidigare inventeringar i Malmö
Malmös bebyggelsehistoria under tiden före andra
världskriget är relativt väl dokumenterad. Arkitek-
turen från den senare delen av 1900-talet är däre-
mot mindre behandlad och analyserad.

Flera olika inventeringar av Malmös bebyggelse
har tidigare utförts, men aktuella detaljinven-
teringar saknas. I slutet av 1960-talet genomför-
des en stor inventering av innerstadens byggnader
under ledning av Olle Svedberg. Den omfattar inte
bebyggelse efter 1945. I viss mån är den ännu an-
vändbar för äldre byggnader men den är svårtill-
gänglig.

Under 1980-talet utfördes kulturhistoriska be-
byggelseinventeringar på uppdrag av kulturmiljö-
kommittén i Malmö kommun. För Rådmans-
vången gjordes inledningsvis en detaljerad invente-
ring. En mer översiktlig och geografiskt sett mer
omfattande inventering utfördes 1987–89. Med
undantag för delar av innerstaden och vissa ytter-
områden omfattas hela Malmös stadsbebyggelse. I
inventeringen beskrivs områdenas historia, be-
byggelsekaraktär och särskilt värdefulla miljöer. Den
har utgjort ett viktigt utgångsmaterial för denna
inventering.

Våren 2001 utkom en arkitekturguide över Mal-
mö som omfattar byggnader och bostadsområden

i Malmö från medeltiden till år 2000. Den tillkom
i samarbete mellan Storstadens arkitektur och kul-
turmiljö, Länsstyrelsen, Malmö Kulturmiljö, Mal-
mö Stadsbyggnadskontor och Malmö Museer.

Värdering
I bebyggelseinventeringar har viss bebyggelse ofta
pekats ut som mer kulturhistoriskt intressant och
därmed mer bevarandevärd än annan, utifrån ett
antal hävdvunna kriterier. Ofta har endast två ni-
våer funnits, det vill säga bevarandevärd eller icke
bevarandevärd. Detta är ett ganska trubbigt red-
skap som dessutom riskerar att snabbt bli inaktuellt.

Det har inte varit projektets uppdrag att genom
inventeringen värdera bebyggelsen enligt traditio-
nella värderingsmetoder. Inventeringen skulle dock
kunna utgöra en grund för ett arbete med ett kom-
munalt kulturmiljöprogram.

En särskild värdering måste alltid göras vid varje
enskilt tillfälle då förändringar av bebyggelse är
aktuell och som stöd vid en sådan värdering kan
denna inventering fungera, genom att den placerar
in områdena i en historisk kontext och pekar på
de karakteristika som präglar de olika bebyggelse-
miljöerna.
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Svensk bostadspolitik
Allt bostadsbyggande i Sverige under årtiondena efter 1945 hade sina förut-
sättningar i den socialdemokratiska bostadspolitiken som grundlades under
1930-talet. Det omfattande byggandet av bostäder är ett viktigt uttryck för
den utveckling till modern välfärdsstat som Sverige genomgick under 1950-
och 60-talen.

Fram till första världskriget hade bostadsbyggandet till den allra största
delen skett i privat regi av byggmästare – stat och kommun saknade styrme-
del för att påverka. Hyreshus byggdes på spekulation och marknadskrafterna
styrde helt och hållet. Under den stora bostadsnöden som uppstod i slutet av
1910-talet ingrep städerna själva och lät uppföra nödbostäder för att lindra
bostadsbristen. I början av 1920-talet startade dessutom den viktigaste koo-
perativa bostadsrörelsen, HSB.

1928 anammades begreppet Folkhemmet av den socialdemokratiske stats-
ministern Per Albin Hansson. Idéerna om folkhemmet byggde på en när-
mast utopisk uppfattning, att det är möjligt och önskvärt att genom ratio-
nell planering och tillrättaläggande av samhället skapa lyckliga medborgare.
Denna så kallade sociala ingenjörskonst och uppfattningarna om folkhem-
met är fundamentala för förståelsen av efterkrigstidens byggande.

På 1930-talet hade Sverige en, i jämförelse med övriga Europa, mycket
låg bostadsstandard. Folkets dåliga levnadsvillkor ansågs ligga bakom den
låga nativiteten som makarna Gunnar och Alva Myrdal slog larm om i sin
skrift Kris i befolkningsfrågan. Låga födelsetal sågs som ett hot mot hela
landets ekonomi. Bostadsfrågan kom att spela en allt större roll i politiken.
Att bygga kom att bli en metafor för framväxten av folkhemmet. Men även
i realiteten blev bostadsförsörjningen en viktig del i uppbyggnaden av folk-
hemmet. Ett stort bostadsbyggande blev också ett medel att hålla nationens
ekonomi igång.

Den socialdemokratiska regeringen grundlade under 1930-talet den bo-
stadspolitik som bildade utgångspunkt för bostadsbyggandet under efter-
krigstiden. En stor utredning tillsattes och så småningom genomfördes en
rad kraftfulla statliga åtgärder för att kunna bygga bort trångboddheten i
landet och förbättra bostads- och därmed levnadsstandarden.

1933 tillsattes den bostadssociala utredningen. Syftet var att lägga fram rikt-
linjer för den framtida bostadspolitiken med målet att lösa bostadsbristen i
landet. I utredningen arbetade bland annat arkitekten Sven Wallander, til-
lika chef för HSB, den radikale arkitekten Uno Åhrén och ordförande var
nationalekonomen Alf Johansson. Inledningsvis ingick även national-
ekonomen och debattören Gunnar Myrdal i utredningsarbetet.

I utredningens slutbetänkande 1945 formulerades målsättningen: att skapa
goda och sunda bostäder till överkomligt pris för alla medborgare. Bostads-
politiken som fastställdes åren efter krigsslutet byggde i allt väsentligt på
utredningens slutsatser. Politiken präglades också av socialministern Gustav
Möller – uppväxt under fattiga förhållanden i närheten av Möllevången i
Malmö – och var nära sammankopplad till hans familjepolitik.

Ett av de viktigaste resultaten av den bostadssociala utredningens arbete

BYGGAN DETS
FÖR UTSÄTTN INGAR
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blev att en generell statlig långivning infördes 1942. Detta innebar att all
bostadsproduktion – såväl privat som kommunal eller kooperativ – kunde
få förmånliga lån under förutsättning att vissa minimikrav på lägenheterna
tillgodosågs. Visserligen var villkoren något mindre fördelaktiga för de pri-
vata byggherrarna men principen kom att bli av central betydelse för det
svenska bostadsbyggandet under efterkrigstiden. Genom dessa statliga
bostadssubventioner kom Sverige att få en jämn och hög bostadsstandard,
genomsnittligt högre än i många andra motsvarande länder.

Syftet med de generella bostadslånen var att undvika segregation i form
av kategoriboende – som till exempel i de så kallade barnrikehus som upp-
förts under 1930-talet avsedda för en viss kategori familjer. Man upphörde
nu med att bygga barnrikehus, men denna typ av ”social-housing” var och
förblev vanlig i flera andra länder. För familjer med låga inkomster infördes
istället ett ekonomiskt stöd i form av bostadsbidrag.

Utredningen förespråkade att man skulle bygga lägenheter som bestod
av två rum och kök, vilket ansågs lämpligt för en familj med två barn. Hy-
ran skulle inte överstiga en femtedal av en industriarbetares lön. Under för-
sta hälften av 1950-talet var det också denna lägenhetsstorlek som kom att
dominera bostadsproduktionen i Malmö.

Fram till första världskriget hade arkitekter i ganska liten utsträckning
ägnat sig åt vanligt folks boende. Bostadshus utformades företrädesvis av
byggmästaren själv, möjligen med assistans av en arkitekt avseende fasadens
gestaltning. Under 1920- och 30-talen började allt fler arkitekter engagera
sig i bostadsfrågan.

Forskning och utvecklingsarbete i form av funktionsstudier och bostads-
undersökningar ledde fram till normer och standardiseringar av till exempel
köksinredningar. Den första normsamlingen som bildade underlag för sub-
ventionerade statliga bostadslån kom 1942 och kallades Westholms bibel
efter stadsarkitekten i Stockholm Sigurd Westholm (som också satt i bostads-
sociala utredningen). Här stadgades bland annat att minsta lägenhet för två
personer skulle vara 35 kvadratmeter och att kök skulle vara minst åtta
kvadratmeter. 1954 gavs normerna ut i skriften God Bostad av Bostadssty-
relsen som inrättats 1948. God Bostad kom därefter ut i en rad olika versio-
ner, efterhand med allt högre kvalitetskrav. Trots att normerna endast angav
minimikrav kom de efterhand att ofta att upplevas som en fast mall som i
kombination med ekonomiska krav i hög grad styrde arkitektens arbete.

Normerna kom även i kombination med ekonomi att styra stadsdelarnas
utformning genom att krav på hiss i hus med fem och senare fyra våningar
gjorde dessa oekonomiska.

En viktig slutsats i den bostadssociala utredningen var att kommunerna skulle
bilda egna allmännyttiga bostadsbolag med uppgiften att bygga bostäder
utan vinstsyfte. Kommunerna ålades därtill att utarbeta generalplaner för
sin framtida utbyggnad. En ny byggnadslag gav kommunerna ”plan-
monopol”, det vill säga möjlighet att bestämma inte bara vilka områden
som skulle bebyggas och hur, utan även i vilken ordning, oavsett ägande-
förhållandena. De större kommunerna skulle också göra femårsplaner för
sin bostadsförsörjning.

Den statliga byggnadsberedningen fastställde antalet bostäder som skulle
produceras i landet. Dessa delades upp i kvoter för olika orter. Ett kommu-
nalt förmedlingsorgan fördelade sen ut kvoterna till ortens bostadsföretag
och byggmästare. Bostadssociala utredningen rekommenderade att man i
fortsättningen skulle bygga ”större bostadsområden”. De skulle utformas
som så kallade grannskapsenheter, en idé som hämtades från England och
USA. Tidigare hade kvarter för kvarter byggts med en byggmästare för varje
hus men nu skulle man bygga område för område.
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Befolkningen i ett grannskap skulle kunna bilda underlag för en skola
och ett mindre kommersiellt och kulturellt centrum. På olika sätt skulle hem-
känsla och gemenskap stärkas i de nya stadsdelarna. Ofta grupperades be-
byggelsen i anslutning till en park och med mer eller mindre centralt belägna
lokala torg med ett väl avvägt butiksutbud, bank, postkontor med mera.
Den övre gränsen för ett grannskaps storlek ansågs ligga vid cirka 6 000
invånare. Man menade att med fler människor skulle risken för skadlig ano-
nymitet bli för stor.

Ett av syftena med grannskapsenheterna var att motverka extrema poli-
tiska rörelser. 1930-talets fascism och nazism fanns i färskt minne och man
menade att de stora städerna skapade otrygghet och att extremism då lättare
kunde uppstå. I grannskapsenheten skulle hemkänsla och trygghet skapa
goda betingelser för demokratiska människor. Många arkitekter och sam-
hällsdebattörer menade att god arkitektur hade en fostrande effekt och att
man genom arkitektur och stadsplanering kunde påverka människors menta-
liteter.

Produktionskostnaderna var under efterkrigstiden höga och detta var ett av
de största problemen inom byggandet. På grund av kostnadsläget byggdes
inte tillräckligt mycket och nya lägenheter fick ofta så höga hyror att bo-
stadslösa eller trångbodda familjer inte hade råd att flytta in. Hur bostads-
byggandet skulle kunna bli billigare var därför en viktig fråga. Olika utred-
ningar som behandlade byggnadsekonomi genomfördes. Ett projekt som satte
fysiska spår var uppförandet av tre experimenthus i var och en av de tre
storstäderna. Syftet var att utröna varför byggkostnaderna skiljde sig åt inom
landet – Malmö hade de lägsta – och hur de skillnader som rådde mellan
städernas olika byggnadssätt påverkade kostnaderna. De så kallade experi-
menthusen som byggdes i början av 1950-talet är belägna i Dammfri. Det
malmöitiska tjockhuset befanns vara mest ekonomiskt, omkring 30 % billi-
gare än Stockholms, men många osäkra faktorer gjorde att utredningen inte
resulterade i några särskilda rekommendationer.

I början av 1950-talet var byggandet fortfarande att betrakta som hant-
verksmässigt, till exempel murades tegelmurar i princip upp på samma sätt
som man gjort sedan århundraden tillbaka. Bostadssociala utredningen hade
pekat på ett sätt att pressa byggkostnaderna, nämligen att industrialisera
byggandet. Man började experimentera med hus uppförda av förtillverkade
betongelement och i Malmö uppfördes ett sådant vid Rönneholmsparken
redan 1950.

Arkitektur och stadsplanering 1920–55
Under 1920-talet hade den internationella modernismen inom arkitektur och
stadsplanering blivit en allt starkare faktor som motpol till traditionellt byg-
gande.

De modernistiska idéerna i arkitekturen var nära sammankopplade med
modernismens komplexa filosofiska tankesystem. Inom modernismen var
vetenskaplig objektivitet ett centralt tema. Enligt detta synsätt hämmar kul-
turella föreställningar och traditioner vår förmåga att skaffa kunskap. Det
förflutna sågs inte längre som en tillgång och inspirationskälla utan som en
börda. Det nya och moderna betraktas som självklart bättre än gammalt
och beprövat. I modernismens ideologi och tankekonstruktion ingick fram-
tidsoptimism och ständig förändring som en viktig komponent.

Rationalitet och effektivitet blev honnörsord, något som rimmade väl
med de materialistiska inställningar som fanns inom såväl liberalismen som
socialismen och det modernistiska tankegodset kom att påverka båda dessa
ideologier.
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Inom arkitekturen var den grundläggande idén att en byggnad skulle for-
mas helt och hållet utifrån dess praktiska och tekniska funktion. Motsva-
rande tankegångar hade uttryckts under stor del av 1800-talet, men de hade
då tagit sig andra formmässiga uttryck. Nu förkastades alla historiska refe-
renser, man skulle inte längre använda ornamentik eller komponera fasader
enligt klassiskt mönster. Saklighet skulle prägla husens form.

Maskiner, ingenjörskonst och båtar blev förebilder för arkitekterna. Hu-
sen fick ljusa, slätputsade och helt odekorerade fasader. Stora fönsterytor
utan spröjsar och poster släppte in mycket ljus i lägenheterna. Balkonger
gav alla lägenheter ett ”uterum”. Platta tak som kunde användas som takter-
rasser introducerades. Ändamålsenlighet ansågs – åtminstone i retoriken –
vara viktigare än utseende. Funktionalismen betraktades inte som en stil av
sina företrädare utan som en arbetsmetod.

Tyskland kom att bli ett av de länder där den tidiga modernismen fick
fäste. Den radikala ”anti-akademiska” skolan Bauhaus för arkitektur och
formgivning i Dessau fick stor betydelse för spridningen av de nya idéerna.
En viktig ”bomässa” arrangerades i Stuttgart 1927, kallad Weissenhof-ut-
ställningen. Där hade de främsta moderna arkitekterna från hela Europa
ritat bostadshus av olika slag. Den gemensamma nämnaren var att de alla
var radikalt funktionalistiska i sitt formspråk. De nya idéerna togs främst
upp av unga radikala arkitekter runt om i Europa.

En viktig aspekt av funktionalismen var dess kritik mot de levnadsvillkor
och bostadsförhållanden som rådde i industristädernas tättbebyggda kvar-
ter. Trångboddhet och dåliga hygieniska villkor sågs som hot mot folkhälsan
och man lyfte fram vikten av solljus, frisk luft och grönska.

De funktionalistiska stadsplanerarna dömde således ut den traditionella
kvartersstaden. Den uppfattades som ineffektiv och osund. Istället skulle
husen placeras friliggande som lamellhus eller punkthus med öppna gröna
ytor mellan huskropparna istället för små mörka bakgårdar. Syftet var att
skapa luftighet och öppenhet, att alla lägenheter skulle vara likvärdiga och
få goda ljusförhållanden. Stadens olika funktioner skulle delas upp i olika
zoner. Bostäder för sig, industri för sig, rekreation för sig och så vidare.

På samma sätt skulle trafiken separeras. Trafikleder och genomfartsgator
med mycket trafik särskildes från mindre trafikerade matargator. All biltra-
fik skulle skiljas från gående och cyklande, så småningom ofta med plan-
skilda korsningar.

I Sverige kom den nya stilen att kallas funktionalism och den slog igenom
vid Stockholmsutställningen 1930. Uno Åhrén hade varit den främste att
lansera de nya idealen. I slutet av 1930-talet hade funktionalismen i stort
sett tagit över som den förhärskande arkitekturstilen i hela landet. Runt om
i landet byggdes funktionalistiska lamellhus och kubiska vita villor i funkis-
stil.

Redan under 1940-talet kom emellertid en reaktion mot det radikala
funktionalistiska formspråket, såväl avseende hus som stadsplaner. Bland
arkitekter fördes en debatt, där vissa försvarade den rationella funktionalisti-
ska andan medan andra menade att den funktionalistiska arkitekturen blivit
alltför kylig och kanske till och med torftig. Istället förordades en mer varie-
rad och livfullare arkitektur där dekorationer och mer traditionellt form-
språk tilläts.

Inom arkitekturen fick reaktionen till följd att den renläriga funkisen
övergavs, husen blev ofta mindre strama och mer färg-, form- och material-
rika. De platta taken ersattes med flacka sadeltak och fasaderna blev allt
oftare i tegel, särskilt i södra Sverige. Teglets materialverkan fick ofta sätta
sin prägel på husen i kontrast mot de närmast immateriella vitputsade funkis-
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fasaderna. En viss lekfullhet uppträder ibland i fasadutformningen med
mönstermurningar och udda fönsterformer, något som särskilt i början av
1950-talet blev vanligare.

Det danska begreppet ”funktionell tradition” passar bra som benämning
för den här tidens byggande. Även begreppet nyrealism har använts. Erfa-
renheterna från funktionalismen, det vill säga omsorgsfullt studerade prak-
tiska lösningar kombinerades med en mer realistisk och odogmatisk form-
gestaltning där traditionella former åter kom till användning.

I England myntades benämningen ”The new empiricism” för det svenska
byggandet under efterkrigstiden. Det syftade inte minst på att bostadsbyg-
gandet baserades på funktionsstudier och empiri.

I stadsplanerna strävade arkitekterna nu efter en större rumslighet än
vad de renodlade lamellhusplanerna erbjöd. De mest kända exemplen är
områden som Rosta och Baronbackarna i Örebro, där slingrande husformatio-
ner och så kallade stjärnhus provades, men liknande bebyggelse finns i flera
andra städer, i Malmö till exempel i Mellanheden och Persborg.

Malmö under efterkrigstiden
Grunden för Malmös industrialisering låg i omlandets bördiga åkermark
och de effektiviseringar av jordbruket som bland annat enskiftet 1807 med-
förde. Jordbrukets vinster investerades i fabriker inne i staden. Industrialise-
ringen av Malmö tog fart under andra halvan av 1800-talet.

Den svenska arbetarrörelsen grundlades i Malmö under 1800-talets sista
decennier. Samtidigt startade också olika arbetsgivarföreningar. Så småningom
växte en samförståndsanda fram mellan arbetarrörelse, fackföreningar och
företagare, mellan socialdemokrater och borgerliga. En av grunderna till
samförståndet var den skötsamhetskultur som präglade den svenska arbe-
tarrörelsen. Många arbetare insåg att en förutsättning för inflytande var ett
skötsamt och ordnat leverne.

Socialdemokraterna tog över makten i Malmö vid valet 1919 och behöll
den oavbrutet under 66 år. Inledningen av 1920-talet präglades av en stor
bostadsbrist och under delar av decenniet rådde en kraftig arbetslöshet be-
roende på svajande konjunkturer i världsekonomin. Malmö Stad hade en
egen omfattande bostadsproduktion av nödbostäder och billiga arbetar-
bostäder. Dessa uppfördes särskilt i stadens östra stadsdelar. Trots arbetslös-
heten under 1920-talet byggdes flera egnahemsområden utanför staden.

Staden växte oavbrutet. År 1900 hade Malmö haft 60 000 invånare. Trettio
år senare bodde här mer än dubbelt så många och 1945 ungefär 170 000.

Bostadsbyggandet under 1930-talet var omfattande. 1938 nåddes kul-
men då över 3300 lägenheter färdigställdes. Räknat i antal lägenheter skulle
det dröja till slutet av 1950-talet innan man kom upp i samma volymer.
Stora områden bebyggdes med flerbostadshus till exempel kring Nobeltorget
vilket hade anlagts 1932.

En betydelsefull förutsättning för Malmös utbyggnad var topografin.
Bortsett från havet i norr saknades fysiska hinder för stadens utbredning.
Marken som bebyggdes med nya bostadsområden var i allmänhet helt platt
och hade tidigare fungerat som åkermark.

Malmö var en utpräglad industristad. Det största och viktigaste företaget
var Kockums verkstäder. Utöver metall- och verkstadsindustrin var
textilindustrin den mest betydelsefulla. Även flera livsmedelsindustrier var
stora arbetsgivare. Totalt sysselsatte industrin år 1930 knappt 19 000 av
Malmöborna, varav drygt en tiondel arbetade på Kockums och ungefär en
tredjedel inom metallindustrin som helhet. I textilindustrin arbetade om-
kring en fjärdedel och i livsmedelsindustrin en dryg tiondel.
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Manufaktur Aktiebolaget i Malmö, en av de största
textilindustrierna. (Foto: Gunnar Lundh, tillhör
Malmö Museer)

Gustaf Adolf torg i början av 1950-talet.
(Foto: Gunnar Lundh, tillhör Malmö Museer)

Södergatan i början av 1950-talet. (Foto: Gunnar
Lundh, tillhör Malmö Museer)

Kockums.(Foto: Gunnar Lundh, tillhör Malmö
Museer)

Dans på Amiralen omkring 1950. (Foto: Gunnar
Lundh, tillhör Malmö Museer)

Nobeltorget med Folkets Hus i bakgrunden, omkring
1950. (Foto: Gunnar Lundh, tillhör Malmö Museer)
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1945 hade antalet anställda inom industrin ökat till 25 000. För en stor del
av ökningen stod Kockums, där en femtedel av alla industriarbetare var an-
ställda 1945. Andelen inom hela metallindustrin hade ökat något medan
andelen inom textilindustrin var ungefär densamma. 1945 sysselsattes drygt 2
300 tjänstemän i Malmö stad, ett antal som 1955 hade ökat till knappt 4
000.

1955 arbetade drygt 27 000 inom industrin och av dessa omkring 42 %
i metall- och verkstadsindustri. Denna näringsgren stod för i stort sett hela
ökningen jämfört med 1945. Antalet arbetstillfällen inom textilindustrin hade
minskat i absoluta tal från 6 700 år 1945 till 5 600 år 1955 och även livs-
medelsindustrin hade något färre arbetare 1955 jämfört med 1945.

En förhållandevis modern och av kriget oskadd industri gjorde att Sverige
och Malmö hade ett försprång jämfört med övriga Europa. Med undantag
för företag som Kockums, ADDO och Ljungmans producerade Malmös in-
dustriföretag dock i väsentlig utsträckning för hemmamarknaden och med
inriktning på konsumtionsvaror. Det var huvudsakligen lågteknologisk in-
dustri, vars struktur hade sin grund långt tillbaka i tiden.

Malmö var dock inte bara en grå industristad. Satsningar gjordes på kultur
och idrott och staden hade ett stort nöjesutbud. Danspalatset Amiralen öpp-
nades 1939 i anslutning till Folkets Park. Det byggdes efter ritningar av Carl-
Axel Stoltz och hans medarbetare Fritz Jaenecke. Anläggningen drog mycket
folk och gästades av stora internationella stjärnor som till exempel Frank Si-
natra och Charlie Parker. 1947 slogs publikrekord i Folkets Park med 742 000
besök under hela året, det vill säga i genomsnitt över 6 000 besökare per dag.
Ett stenkast bort hade socialdemokraterna byggt ett nytt Folkets hus, vilket
invigdes året före, ritat av Lundaarkitekten Hans Westman.

1944 invigdes Stadsteatern efter många års diskuterande om placering
och utformning. Den drivande kraften inom staden var kommunalfullmäk-
tiges ordförande Emil Olsson. Arkitekten Sigurd Lewerentz hade vunnit en
arkitekttävling 1933 men fick utforma teatern tillsammans med de andra
pristagarna, David Helldén och Erik Lallerstedt. Det blev en av de största
och modernaste teatrarna i norra Europa och något som Malmöborna kunde
vara stolta över.

För stoltheten stod även Malmö FF som vann allsvenskan för första gången
1944. Matcherna drog ofta stora åskådarskaror till idrottsplatsen bakom tea-
tern. I början av 1950-talet inleddes planeringen av ett nytt stadion. 1958 stod
anläggningen färdig efter ritningar av Fritz Jaenecke & Sten Samuelson.

Många Malmöbor tillbringade sin fritid på en kolonilott. I början av
1950-talet fanns över 5 500 koloni- och odlingslotter i staden.

1946 bildades Malmö Kommunala Bostadsaktiebolag i enlighet med riktlin-
jerna i bostadssociala utredningen. 1948 startade en kommunal bostadsför-
medling för att nybyggda och lediga lägenheter skulle fördelas rättvist. 1954
var antalet bostadssökande 17 000 varav 4 000 betraktades som ”katastrof-
fall”. Behovet av nya bostäder var alltså stort. Många bodde trångt och med
mycket låg standard i det äldre byggnadsbeståndet i centrum.

Under åren efter andra världskriget revs relativt få byggnader i Malmö. I
början av 1950-talet började man dock planera för nybyggnation i de äldre
stadsdelarna. En särskild kommunal utredning tillsattes för att studera
”saneringsproblematiken” och 1953 hölls en konferens i Malmö angående
saneringsfrågan, där förutom bland andra dåvarande socialministern Gun-
nar Sträng, Alf Johansson och Malmös stadsplanechef Gunnar Lindman
deltog. Man konstaterade att det fanns ett stort behov av att sanera bort
undermåliga lägenheter men att problemet var komplicerat. Omfattande
rivningar kom inte att ske förrän under slutet av 1950-talet och 60-talet.
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Entré till Folkets Park, ritad i slutet av 1940-talet av Fritz
Jaenecke. (Foto: tillhör fj arkitekter)

Malmö Stadsteater. Invigd 1944. Ritad av Sigurd Lewerentz,
David Helldén och Erik Lallerstedt. (Foto: Malmö Museer)

Funktionalismen slog igenom relativt sent i Malmö. En av de första
arkitekter som anammade stilen var Carl-Axel Stolz som 1934 ri-
tade Kolgapalatset i renodald funkionalistisk stil. Huset uppfördes
av Skånska Cementgjuteriet, ett av stadens viktigaste företag.

Bebyggelsen omkring
Nobeltorget uppfördes på
1930-talet. (Foto: Malmö
Stadsbyggnadskontor)

Hermods hus vid Slottsgatan. Ritat
av  Carl-Axel Stolz 1936 i en regio-
nalt anpassad funkis med gult tegel
i fasaderna. (Foto: Malmö Museer)
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1950 efterträddes Emil Olsson av S A Johansson (1892–1974) som kommu-
nalfullmäktiges ordförande. Med en patriarkalisk ledarstil styrde Johansson
staden under hela 1950-talet och under hans ledarskap fördjupades samför-
ståndet mellan socialdemokraterna och högerpartiet (nuvarande moderate-
rna). I många politiska frågor rådde en påtaglig samsyn mellan de båda
partiernas företrädare. Perioden har kallats ”hegemonins decennier” vilket
syftar på detta samförstånd och stabiliteten inom politik och ekonomi.
Samförståndsandan som genomsyrade Malmös politiska liv blev rikskänd
och kom att benämnas ”Malmöandan”. Att arbeta för bättre levnadsvillkor
för befolkningens flertal var inte bara ett mål för arbetarrörelsen. Ett ökat
välstånd skapade naturligtvis också en ökande konsumtion vilket gav större
inkomster till företag inom handel och industri.

I maj 1952 invigde S A Johansson Augustenborg, MKB:s första bostads-
område. Augustenborg kom att bli ett i raden av starka fästen för socialde-
mokraterna i Malmö. De vann valseger efter valseger och fick i vissa områ-
den över 80 % av rösterna.

Med ett kraftigt stöd bland väljarna hade alltså socialdemokraterna ett
starkt mandat att styra staden. I praktiken utövades makten av en liten grupp
ledande socialdemokrater och några representanter för de viktiga företagen
och bostadsbolagen.

Flera av de stora företagen ingick i den så kallade Wehtje-sfären. Ernst
Wehtje sr hade blivit VD för Skånska Cementgjuteriet 1907 och efterhand
köpt upp konkurrenter i hela landet. 1936 övertogs företaget av sonen Ernst
Wehtje jr (1891–1972). På 1940-talet dominerades den svenska cement-
industrin totalt av Wehtje. Wehtje var aktiv i högerpartiet och ordförande i
Skånes Handelskammare, dessutom utövade han genom styrelseuppdrag in-
flytande i Skandinaviska banken och i många andra företag.

Det fanns nära kopplingar mellan det socialdemokratiska partiet och led-
ningen för HSB. Byggmästaren Hugo Åberg (1905–69) hade successivt arbe-
tat sig upp från små förhållanden till en framgångsrik byggmästare. Han
blev i början av 1940-talet VD för HSB, en post han innehade till 1957. I
denna funktion var Åberg en mycket inflytelserik person för byggandet i
Malmö under 1940- och 50-talen.

Kommunens eget bostadsbolag MKB styrdes också i hög grad av social-
demokrater. Styrelsen dominerades av s-politiker som riksdagsmannen Axel
E Svensson och Eric Svenning. Från 1953 var MKB:s ordförande Ragnar
Nordqvist, tillika ordförande i byggnadsnämnden och ledamot av general-
planekommitten med mera.

Även inom idrottsrörelse och kulturliv fanns nära band till partiet. Under
1950-talet hade emellertid också stadens tjänstemän – som stadsplanechefen
Gunnar Lindman och fastighetschefen Erik Ingemansson – ett betydande
inflytande över stadens förvaltning.

Malmö blev något av sinnebild för det Moderna Svenska Samhället och
kom under 1950- och 60-talen att bli något av mönsterstad för socialdemo-
kratin; inte sällan lyftes Malmö fram som exempel på det lyckade folkhem-
met.

Inflyttningen till staden var stor. Malmös industrier lockade med höga
löner och kommunen med låg skatt. Från 1945 till 1955 växte befolkningen
från 170 000 till 210 000, det vill säga i genomsnitt omkring 4 000 personer
per år. De som flyttade till staden kom främst från andra delar av landet.

De första åren efter andra världskriget var inflyttningen från andra län-
der också relativt stor, omkring 1 500 personer per år. Därefter minskade
inflyttningen från utlandet, varje år tillkom i genomsnitt knappt 900 immi-
granter, företrädesvis från europeiska länder, främst Danmark. Detta antal
var i stort sett konstant under hela 1950-talet.
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1930-talet
Funktionalismen hade relativt svårt att slå igenom i Malmö. Flertalet arki-
tekter i staden tillhörde en äldre generation som förhöll sig avvaktande – för
att inte säga avvisande – till de nya idealen. Under andra halvan av 1930-
talet hade funkisen dock blivit den vanligaste stilen. De radikala idéerna
anpassades emellertid ofta till lokala förutsättningar. Malmöarkitekterna
använde exempelvis gärna gult tegel i fasaderna istället för puts. Byggmästarna
i Malmö ville inte bygga smalhus – något som radikala funkisarkitekter fö-
respråkade – utan föredrog mer ekonomiska så kallade tjockhus. Detta gav
lägenheter som följde ett mönster från 1800-talets lägenhetsplaner med rum
på ömse sidor om en mörk hall.

Bland den nya generationen arkitekter fanns till exempel Carl-Axel Stoltz
som i vissa projekt, exempelvis ”Kolgahuset” vid Hamninloppet, provade
ett renodlat modernt formspråk men som samtidigt utvecklade en regional
variant, vilket kommer till uttryck i Hermodshuset vid Slottsgatan med sitt
gula tegel och mönstermurningar i fasaden.

 Många hus i funkisstil uppfördes som traditionella gatuhus i gatulinjen.
Stora områden, exempelvis kvarteren omkring Nobeltorget bebyggdes på så
sätt med relativt anonyma hus i fyra våningar, ofta med gult tegel i fasaderna
och med stora fönster indelade i tre delar med vertikala poster. Lägenhe-
terna som byggdes på 1930-talet var företrädesvis små, ofta ett rum och kök
och endast sällan större än två rum och kök.

Ett mer renodlat funkisområde var den nordöstra delen av Ribersborgs-
området där byggmästaren Eric Sigfrid Persson i slutet av 1930-talet lät upp-
föra Ribershus, en husgrupp med alla de funktionalistiska attributen ritade
av prominenta arkitekter från Stockholm. Här introducerades också höga
bostadshus för första gången i Malmö. Husen fick åtta våningar och en
förhållandevis radikal funktionalistisk utformning. Ett annat tämligen ren-
odlat funktionalistiskt område blev Lönngården med lamellhus i funkisstil,
visserligen med sadeltak.

Bebyggelsens framväxt
1945 hade Malmö en splittrad stadskropp. Utöver de centrala delarna av
staden, som byggts ut från medeltiden och framåt med kvartersstadens möns-
ter, fanns enklaver av bebyggelse – villa- och egnahemsområden samt enkel
arbetarbebyggelse – mer eller mindre långt från stadskärnan. Däremellan
fanns obebyggd åkermark, ofta relativt centralt belägen.

Under 1940- och 50-talen var byggverksamheten i den gamla stadskär-
nan relativt liten. Byggandet pågick på obebyggd mark i utkanten av stads-
kärnan. Stadsingenjören Erik Bülow-Hübe hade på 1930-talet utformat
funktionalistiska stadsplaner för flera områden, till exempel Ribersborg,
Dammfri och Kronborg. Det var främst dessa som fick nya bostadshus i
slutet av 40-talet.

Samtidigt kompletterades äldre stadsdelar som Östra Sorgenfri, Limhamn
och Kirseberg med nya flerbostadshus. I Limhamn bestod den äldre bebyg-
gelsen till stor del av villor och mindre gatuhus och då planerna på flerbo-
stadshus presenterades kom ofta protester från befolkningen.

BYGGANDE I  MALMÖ
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Malmö stad hade kontrollen över en betydande del av den obebyggda mar-
ken. Bülow-Hübes efterträdare Gunnar Lindman hade ambitionen att bygga
ihop staden, att skapa en koncentrerad stad utan förorter. Man skulle kunna
cykla till sitt arbete var man än bodde i staden.

Redan tidigt planerade Lindman in såväl den Inre som den Yttre Ringvä-
gen. För att kunna hushålla väl med den bördiga åkermarken och hålla sta-
den innanför ringvägarna lät man exploatera marken lite högre än man gjorde
i andra städer. Detta resulterade i att Malmö blev en förhållandevis tät och
sammanhållen stad.

Lindman gjorde också stadsplaner för flera områden bland annat Mellan-
heden och ännu obebyggda delar av Östra Sorgenfri. I början av 1950-talet
kom också mark belägen förhållandevis långt från stadskärnan att tas i an-
språk för nya bostadsområden, till exempel Augustenborg och Persborg i de
sydöstra utkanterna. Båda dessa bebyggdes efter stadsplaner av Lindman.

Bebyggelsekaraktär
Malmös bebyggelse har sin egen särprägel, ett regionalt särdrag som bland
annat har sina orsaker i en nära kopplingen till dansk och tysk byggnads-
konst. Den skånska traditionen att bygga med tegel, ett byggnadssätt som
dominerat sedan medeltiden – leran som är råmaterial till tegel finns i riklig
mängd i omlandet samtidigt som trä alltid har varit en bristvara – fullföljdes
under efterkrigstiden. Det tidigare vanliga röda teglet fick konkurrens av det
gula, vilket användes som fasadmaterial i allt större omfattning.

De områden som i slutet av 1940-talet bebyggdes efter Bülow-Hübes stads-
planer från 30-talet bestod främst av friliggande lamellhus i tre eller fyra
våningar, ofta grupperade kring rektangulära gårdar.

Genom att stadsplaner har en lång giltighet och stilidealen i fasad-
arkitekturen ändras snabbare skapades en eftersläpning: hus i ”nyrealistisk
stil” eller ”funktionell tradition” uppfördes enligt funktionalistiska stads-
planer. På samma sätt hade under 30-talet hus med fasader i funktionalistisk
stil byggts efter gamla kvartersstadsplaner.

I Malmö – till skillnad från Stockholm och Göteborg – byggdes nästan
uteslutande tjockhus, det vill säga med husdjup på tolv meter. Detta gav god
byggnadsekonomi, dels för att längden dyr yttervägg blev liten i förhållande till
lägenhetsytan jämfört med smalhus, dels genom att man kunde få in tre lägen-
heter per trapphus, eftersträvansvärt då trapphus var kostsamma att utföra.
Badrum förlades mörkt inne i husen varför badrumsfönster generellt saknas.

Byggnadsvolymerna var sällan enkla geometriska kroppar utan fick ofta
partier som sköt ut från fasadlivet. På detta sätt kunde man få ut ännu mer
lägenhetsyta per trapphus. Samtidigt gav det möjligheter att artikulera fasa-
derna. Inte sällan avslutades de utskjutande partierna uppåt med gavelspetsar.
Detta kan ses som en referens till lokala arkitekturtraditioner och gav ka-
raktär åt flera områden, till exempel kring Köpenhamnsvägen.

Balkongerna utgjorde viktiga karaktärsskapande element. De placerades
ofta i anslutning till utskjutande partier men kunde också vara helt utanpå-
liggande eller delvis indragna i fasaden. Balkongerna hade företrädesvis fron-
ter av sinuskorrugerad plåt. Merparten av dessa fronter är idag utbytta.

Husen fick oftast tegel i fasaderna och gult eller gulgrönt räfflat tegel
dominerade. Taken var flacka sadeltak täckta med rött taktegel. Ofta fick
takfallen möta gaveln i liv utan taksprång – ett regionalt uttryck, i linje med
danska byggnadstraditioner. Fönsterna har företrädesvis två eller tre lufter,
men även enluftsfönster är vanliga. Fönster med spröjsindelningar förekom-
mer inte.
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Augustenborg (i förgrunden) och Persborg (till höger). (Foto:
Malmö Kulturmiljö april 2000)

Östra delen av Kirsebergsstaden. (Foto: Malmö Kulturmiljö
april 2000)

Mellanheden med Stjärnhusen i förgrunden. (Foto: Malmö
Kulturmiljö april 2000)

Östra Sorgenfri och Annelund (till höger). (Foto: Malmö
Kulturmiljö april 2000)

Dammfri med Rönneholm och Ribersborg i bakgrunden.
(Foto: Malmö Kulturmiljö april 2000)

Dammfri. (Foto: Malmö Kulturmiljö april 2000)
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Generellt kan man tala om ett formspråk som har sin grund i funktiona-
lismen men som har traditionella inslag som till exempel sadeltak. Begrep-
pen “funktionell tradition“ eller “nyrealism“ kan fungera som stilbeteckning.
Det finns släktskap med samtida dansk arkitektur.

Under den senare delen av 40-talet och början av 50-talet utformade Gun-
nar Lindman tydligt avgränsade grannskapsenheter. De fick en större varia-
tion i husformer, till exempel med stjärnhus som i Mellanheden eller hus-
kroppar som placerats i slingrande former, vilket skapar sekvenser av olika
gårdsrum, som i Persborg. Ofta skapas tydliga rumsligheter genom att två
eller tre huskroppar kopplas samman, ibland i olika vinklar. Antalet vå-
ningar kan sägas öka successivt under perioden, även om hus i nio våningar
redan i slutet av 1930-talet byggts på Ribersborgsområdet.

Utformningen av fasader, tak och balkonger är i huvudsak densamma
som tidigare men i början av 1950-talet uppträder även en mer varierad och
friare formgivning med större formrikedom; mindre traditionella och mer
experimentella former börjar förekomma.

Helt utanpåliggande balkonger blev ovanligare – istället kopplades de
ofta samman och fick bilda vertikala enheter eller hela balkongfasader som
i Jaenecke & Samuelsons hus i Östra Sorgenfri. En nyhet var balkongfronter
i betong. Under 1950-talets första hälft förekom för första gången också hus
uppförda av betongelement – ett resultat av strävan att rationalisera bygg-
processen.

Under hela perioden dominerar lägenheter med två rum och kök. Obero-
ende av arkitekt eller byggherre följer utformningen samma mönster. I normal-
fallet byggdes tre lägenheter per trapphus och våning, så kallade trespännare.
Då blev två lägenheter genomgående medan den tredje – vanligen en etta
eller en tvåa – blev enkelsidig. Detta gjorde att enkelsidiga tvårummare blev
ganska vanliga i Malmö till skillnad från Stockholm och Göteborg. De ge-
nomgående tvåorna upprepades med smärre variationer: kök och sovrum
mot ett håll med köket närmast entrén, vardagsrum med balkong mot det
andra hållet och ett mörkt badrum i husets inre. I husens gavlar placerades
ofta större lägenheter på olika sätt. Hus i tre eller fyra våningar byggdes
utan hiss.

Ribersborgsområdet avviker i viss mån, dels genom att där byggdes fler
större lägenheter, dels genom att husen ofta hade ett större husdjup med
mörka trapphus och hiss i det inre vilket gav andra förutsättningar för
lägenhetsutformningen.

Ofta förlades butiker till små platsbildningar i bottenvåningen på bo-
stadshus eller i separata envåningslängor. Även enstaka butikslokaler, av-
sedda som till exempel mjölkbutiker, ofta placerade i husens gavlar, åter-
finns ute i bostadsområdena.

Byggandet kännetecknas av omsorg i stort som smått, byggnadsdetaljer
och material, planteringar och konstverk.

I mitten av 1950-talet skedde en förändring av arkitekturen genom att den
utveckling som inletts i början av 1950-talet fullföljdes och formspråk som
är mindre traditionellt blir förhärskande. Till exempel ersätts sadeltaken med
taktegel av ännu flackare sadeltak eller pulpettak, företrädesvis klädda med
papp. Fönsternas mittposter försvinner i stort sett till förmån för större
enluftsfönster. Helt utanpåliggande balkonger blev sällsynta och istället grup-
perades flera balkonger tillsammans och bildade sammanhängande enheter
på fasaderna. Generellt sett ökade byggnadshöjderna ytterligare, grupper av
hus i åtta eller ännu fler våningar började förekomma istället för endast
enstaka höghus.
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Rönneholm, kvarteret Kil.
(Foto: Malmö Kulturmiljö sept 2001)

Stjärnhusen i Mellanheden.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000113)

Kirseberg, kvarteret Remmen.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000210)

Dammfri, Ängdalavägen.
(Foto: Malmö Kulturmiljö)

Mellanheden, Köpenhamnsvägen.
(Foto: Malmö Kulturmiljö)

Augustenborg.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 011008)
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Grönområden och parker
I Bülow-Hübes stadsplaner från 1930-talet finns endast mindre grönytor
inom själva bostadsområdet. Flera av dessa områden är dock belägna i när-
heten av de stora grönområden som anlagts under 1920-talet, nämligen Pil-
dammsparken och Ribersborgsstranden. I grannskapsenheterna gruppera-
des ofta bebyggelsen runt omkring parker som i Mellanheden eller Augu-
stenborg. Den nära kontakten med grönska och det noga gestaltade  förhål-
landet mellan hus och park är karakteristiskt för bostadsmiljöerna från 1950-
talet.

Trafik och kommunikationer
1953 invigdes motorvägen, eller ”autostradan” som den kallades, mellan
Malmö och Lund. Anläggandet av breda trafikleder var något som under
efterkrigstiden starkt påverkade stadsbilden. Gator breddades och träd längs
gatorna höggs ner. Bilinnehavet ökade lavinartat och ställde stadsplanera-
rna inför stora problem, inte minst i den befintliga innerstaden. Malmö var
dock i första hand att betrakta som en cykelstad. Mängder av cyklister rörde
sig varje dag mellan arbete och bostad.

1936 lades den första av sex spårvagnslinjer ner och därefter avvecklades
spårvagnstrafiken successivt fram till 1973. Att man inte satsade på spår-
bunden kollektivtrafik har påverkat stadens uppbyggnad. Bostadsområdena
nås huvudsakligen utifrån med buss eller bil eller så småningom genom ett
nät av cykelleder.

I områdena som byggts enligt 1930-talets stadsplaner finns ett konven-
tionellt gatunät medan de senare planerna är trafikseparerade med säck-
gator in i områdena och ett bilfritt inre. Parkering sker huvudsakligen i ga-
torna men även underjordiska garage är vanligt förekommande.

Bostäder och byggherrar
Bostadsstandarden i Malmö var 1940 något lägre än landet i övrigt, men
påtagligt under städer som Stockholm, Helsingborg eller Lund. År 1940 var
43 % av stadens drygt 33 000 lägenheter utan centralvärme, fyra av tio
omfattade endast ett rum ock kök.

Från 1945 till 1955 byggdes drygt 19 000 nya bostäder i Malmö. Den
största andelen, knappt hälften, omfattade två rum och kök, omkring en
femtedel var ett rum och kök eller mindre och en fjärdedel var tre rum och
kök. Under den senare delen av perioden minskade antalet små lägenheter
och andelen större ökade. Lägenheter större än tre rum och kök uppfördes
främst av privata byggherrar i stadsdelen Slottsstaden.

Under de första åren efter 1945 var knappt hälften av de nya lägenhe-
terna bostadsrätter, nästan uteslutande förvaltade av HSB-föreningar. Där-
efter sjönk andelen bostadsrätter till omkring en tredjedel. Under 40-talet
var omkring två tredjedelar av HSB:s nya lägenheter två rum och kök, en
andel som därefter sjönk till drygt hälften. Sedan MKB tillkommit som bygg-
herre i slutet av 1940-talet stod de för en dryg tredjedel av de nya lägenhe-
terna. Mer än hälften av MKB:s lägenheter var tvårummare och en fjärdedel
trerummare, men man byggde ytterst få större lägenheter.

De dominerande byggherrarna under perioden var således HSB och MKB.
Flera mindre byggmästare agerade också som byggherrar men de lät inte
bygga mer än några hyreshus vardera. En del av byggmästarna och bygg-
företagen i staden hade bildat BGB (Byggmästarnas Gemensamma Bygg-
nadsföretag) och i dess regi uppfördes en del flerbostadshus under perioden.
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Typiska
lägenhets-

planer,
skala 1:300.

Kv Hästhoven,
Kattarp,
Sv Riksbyggens
arkitektkontor,
1954

Kv Särla,
Augustenborg,
Sv Riksbyggens
arkitektkontor,
1947

Kv Klaveret,
Mellanheden,
HSB arkitekt-
kontor, 1952

Kv Bardisanen,
Kirseberg,

Fritz Jaenecke,
1947

Kv Tapperheten,
Ö Sorgenfri,

HSB arkitekt-
kontor, 1947

Kv Dådet,
Ö Sorgenfri,
HSB arkitekt-
kontor, 1952

Kv Hilleröd,
Dammfri,

(Malmöhuset),
Lindman & Winge,

1951

Kv Roskilde,
Kronborg,

HSB arkitekt-
kontor, 1944

Kv Kronborg,
Kronborg,
HSB arkitekt-
kontor, 1948

Kv Sorgenfri,
Ö Sorgenfri,

Jaenecke & Samuelson,
1952
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MKB grundades 1946 i enlighet med direktiven i den bostadssociala utred-
ningen. Augustenborg var det första område som MKB lät uppföra. Fram
till 1955 producerade MKB drygt 5 000 lägenheter vilket motsvarar en fjär-
dedel av hela bostadsbyggandet under perioden.

Bolaget lade sig vinn om att vara framåtsträvande. Möjligen kan detta
märkas i valet av arkitekter, till exempel anlitade man i några fall Jaenecke
& Samuelson, vars formspråk i början av 1950-talet var det mest radikalt
modernistiska i Malmö – kanske i hela landet. Även tekniskt försökte MKB
ligga långt framme med till exempel effektiv värmedistribution i syfte att
sänka hyreskostnaderna.

MKB satsade också på att skapa möjligheter till fritidsverksamhet i sina
områden. Detta är tydligast i Augustenborg och var något som särskilt enga-
gerade VD:n Sture Nyström.

HSB i Malmö hade bildats 1925. Trettio år senare var man stadens största
byggherre. HSB startade i genomsnitt ett tiotal nya bostadsrättsföreningar
per år och man uppförde årligen 600–700 nya lägenheter. HSB byggde en-
dast för egna bostadsrättsföreningar. 1960 hade man 15 000 medlemmar.

1940 startades Svenska Riksbyggen av byggfackförbunden med uppgift att
projektera och uppföra bostadsrättshus och därmed främja sysselsättningen
bland byggndsarbetarna. Riksbyggens första chef var Uno Åhrén.

Riksbyggen hade också ett eget arkitektkontor, till att börja med i Stock-
holm, från 1962 även i Malmö. Det fanns en nära relation mellan Riksbyg-
gen och flera av de nystartade allmännyttiga kommunala bostadsföretagen
och Riksbyggens arkitektkontor i Stockholm fick i uppdrag att rita några av
MKB:s första områden i Malmö.

Riksbyggens första hus i Malmö uppfördes vid Regementsgatan kort ef-
ter andra världskrigets slut.

BGB hade bildats 1945 när bostadsbyggandet började förskjutas från en-
staka hus till bostadsområden. Sammanslutningen var delvis en följd av dessa
nya produktionsformer. Syftet var också att ge byggmästarna en starkare
position vid förhandlingar med staden om marktilldelning, alltså ett sätt att
möta konkurrensen från HSB och MKB.

BGB lät varje delägare arbeta självständigt, men man satsade på gemen-
samma inköp och på gemensamma el- och vattendragningar, panncentraler,
etcetera. BGB var både beställare och handläggare, medan enskilda företag
inom sammanslutningen stod för produktionen. Skånska Cementgjuteriet
kom att dominera BGB genom fastighetsbolaget Sulcus.

Under slutet av 1940-talet uppförde man flera hyreshus, företrädesvis i
Gamla Limhamn och i Kirseberg. BGB ingick ett avtal med HSB om att få
bygga en del av HSB:s hus mot att BGB inte startade egna bostadsrätts-
föreningar. Under första halvan av 1950-talet var BGB:s egen nybyggnads-
verksamhet av flerbostadshus relativt begränsad. En skillnad mot allmän-
nyttan och kooperationen var att BGB:s produktion till ganska stor del ut-
gjordes av småhus.

Arkitekter
Under andra världskriget skedde ett generationskskifte i arkitektkåren i
Malmö. Carl-Axel Stoltz blev stadsarkitekt 1944 och flera av de arkitekter
som varit anställda hos honom startade egna företag, till exempel Fritz
Jaenecke och Sture Kelfve. Den äldre generationen arkitekter som August
Ewe, Carl Rosell, Fritz Österlind och Birger Linderoth drog ner på sin verk-
samhet eller pensionerade sig.
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Gunnar Lindman (längst till vänster) i samarbete med (från vän-
ster) Bror Thornberg, Sten Samuelson och Fritz Jaenecke.
(Foto: tillhör Bror Thornberg)

Fritz Jaenecke (till vän-
ster) och Sten Samuel-

son vid mitten av 1950-
talet. (Foto: tillhör

fj arkitekter)

Stjärnhusen i Mellan-
heden, ett av Gunnar
Lindmans mest lyckade
områden enligt honom
själv. (Foto: Malmö
Stadsbyggnadskontor)

Gunnar Lindman. Mit-
ten av 1950-talet. (Foto:

Erik Liljeroth ur ”Ett
Bildverk om Malmö”)

MKB:s styrelse samlad 1956. I mitten ordföranden Ragnar
Nordqvist och till vänster om honom VD:n Sture Nyström.
(Foto: MKB)

Augustenborg,  MKB:s första område, nyligen uppfört.
(Foto: Malmö Stadsarkiv)

Fritz Jaenecke och Sten Samuelsons arkitektkontor
på översta våningen i den så kallade Boggivagnen
vid Köpenhamnsvägen. (Foto: tillhör fj arkitekter)

Bror Thornberg (till
vänster) och Thorsten
Roos, mitten av 1950-
talet. (Foto: Georg
Oddner, tillhör Bror
Thornberg)
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Även inom kommunförvaltningen fick de viktigaste posterna nya inne-
havare med unga arkitekter under 1940-talet, dels genom att Carl-Axel Stoltz
efterträdde sin far August som stadsarkitekt, dels genom att den unge Gun-
nar Lindman 1946 tog över efter Erik Bülow-Hübe som stadsplanechef.

Den yngre generationen privatpraktiserande arkitekter representerades
främst av Thorsten Roos och Fritz Jaenecke, båda födda i början av 1900-
talet och de något yngre Bror Thornberg och Sten Samuelson. Dessa fyra
kom att bilda de två stora privata arkitektkontoren i staden.

Såväl Roos som Jaenecke var utbildade i Tyskland och de kom därför att
fullfölja den tradition av tyskt inflytande över Malmös arkitektur som fun-
nits ända sedan 1800-talet.

Utöver dessa båda kontor kom HSB:s eget projekteringskontor och Axel
Carlsson att inta framskjutna positioner. Ett relativt litet antal byggherrar
och ett fåtal arkitekter kom att dominera byggandet i staden under perioden
efter andra världskriget. Det fanns visserligen flera mindre arkitektkontor
men de fick färre uppdrag och företrädesvis av mindre byggherrar.

Erik Bülow-Hübe (1879–1950)
Från 1921 till 1946 verkade Bülow-Hübe som stadsingenjör i Malmö. Han
var utbildad som civilingenjör på Chalmers i Göteborg och på ETH i Zürich.
Bülow-Hübe gjorde en stor mängd mindre stadsplaner för Malmö, dock
ingen övergripande planering för hela stadens tillväxt. Bülow-Hübe hade en
vision att Malmö skulle vara en parkstad. Detta märks i hans funktionalisti-
ska stadsplaner med mycket grönska men också i att Pildammsparken och
Ribersborgsstranden fullbordades under hans tid.

Gunnar Lindman (1912–2000)
När Lindman efterträdde Bülow-Hübe 1946 blev han den förste arkitekten
på posten och fick titeln stadsplanechef. Lindman kom från Stockholm och
hade dels arbetat på länsarkitektkontoret i Stockholm och på VBB innan
han flyttade till Malmö.

Hans huvudarbete kom att bli den översiktliga planeringen för Malmös
utbyggnad, ett arbete som resulterade i 1956-års generalplan. En fråga som
särskilt engagerade Lindman var trafiksäkerheten och han blev något av
pionjär för trafikseparering.

Mellanheden är ett typiskt exempel på Lindmans påtagligt rumsliga
stadsplanetänkande – en reaktion mot ”hyreshuslimpornas” opersonliga miljö
– där sekvenser av olika intima gårdsrum bildas genom stjärnhusens sling-
rande bebyggelseform. Denna medger också att en sida kan hållas bilfri och
ge skyddade miljöer för barn.

Ofta samarbetade Lindman i tidiga skeden av planeringen med de två
stora arkitektkontoren Roos & Thornberg och Jaenecke & Samuelson, till
exempel skisserade de planerna för Lorensborg och Heleneholm tillsammans.

Lindman verkade som stadsplanechef till 1956 och arbetade därefter bland
annat på VBB i Stockholm.

Fritz Jaenecke & Sten Samuelson
Den tyskfödde Fritz Jaenecke (1903–78) fick sin arkitektexamen i Berlin
1928 och startade, efter några år som anställd hos Hans Poelzig, egen verk-
samhet. Under perioden 1931–36 hade Jaenecke kontor tillsammans med
Egon Eiermann (1904–70). Eiermann anses vara en av de främsta moderniste-
rna i Europa. 1937 flyttade Jaenecke till Malmö. Han var först anställd hos
Carl-Axel Stoltz men startade eget kontor 1942. Flera av hans tidiga upp-
drag var att rita bostadshus i Kirseberg, vilka byggdes i slutet av 1940-talet.



27BYGGANDE I  MALMÖ

Den så kallade ”Boggivagnen” vid Mariedalsvägen i kvar-
teret Kronborg. Arkitekt: Fritz Jaenecke & Sten Samuel-
son. På översta våningen i huset hade de sitt kontor. (Foto:
Malmö Kulturmiljö nov 2001)

Kvarteret Sorgenfri. Arkitekt: Fritz Jaenecke & Sten Samuel-
son. (Foto: MKB)

Kvarteret Sorgenfri. Arkitekt: Fritz Jaenecke & Sten Samuel-
son. (Foto: MKB)

Kvarteret Sorgenfri. Arkitekt: Fritz Jaenecke & Sten Samuel-
son. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000208)

Kvarteret Ryttmästaren 16 vid Västra Rönneholmsvägen i
Fågelbacken. Arkitekt: Börge Glahn och Ole Helweg 1954.
Dessa danska arkitekter fick flera uppdrag i Malmö under
1950-talet. Huset har ett anmärkningsvärt modernt form-
språk med betongelementteknik. (Foto: Malmö Kulturmiljö
sept 2001)

Kvarteret Luggude 8 vid Mariedalsvägen. Arkitekt: Fritz
Jaenecke & Sten Samuelson 1965. (Foto: Malmö Kultur-
miljö)
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1950 slog han sig samman med den unge Sten Samuelson (f 1926). Denne
hade samma år blivit färdig arkitekt vid KTH i Stockholm.

Under 1950-talet gestaltade de en lång rad intressanta byggnader, vilka
kännetecknas av ett anmärkningsvärt djärvt och expressivt formspråk; en i
jämförelse med samtida svensk arkitektur radikal modernism. Kontoret blev
mycket framgångsrikt och fick under senare delen av 1950-talet flera prestige-
fyllda uppdrag, till exempel Malmö Stadion och Nya Ullevi i Göteborg. I
dessa verk uttrycks väl den konstruktivistiska estetik som var typisk för
Jaenecke & Samuelson.

Thorsten Roos & Bror Thornberg
Thorsten Roos (1906–69) hade utbildat sig vid Tekniska Elementarskolan i
Malmö och därefter studerat till arkitekt i Berlin. Efter en anställning hos
Fritz Österlind startade han eget kontor i början av 1930-talet. Han inledde
tidigt ett samarbete med Hugo Åberg, bland annat med Ellstorp. Roos fick
också flera uppdrag av HSB och även sedan deras eget projekteringskontor
övertagit huvudansvaret fick Roos ofta uppdrag att utforma fasaderna till
husen.

I början av sin karriär företrädde Roos en relativt renlärig tyskinspirerad
funktionalism. Under 1950-talet fick hans arkitektur något mer traditio-
nella inslag för att under 1960-talet åter bli radikalt modern. Bland hans
viktigaste verk märks NK-huset (Hansacompagniet), Kronprinsen samt ABC-
husen som han utformade tillsammans med Bror Thornberg.

I slutet av 1940-talet slog sig Roos och den något yngre Bror Thornberg
(f 1919) samman. Dels drev de var sitt eget kontor, dels hade de ett gemen-
samt. Thornberg hade tagit examen vid KTH i Stockholm 1944 och därefter
arbetat på länsarkitektkontoret under Nils Blanck. Thornberg kom att bli
något av specialist på skolbyggande och fick en lång rad skoluppdrag runt
om i Skåne. Hans byggnader karakteriseras av lågmäldhet ofta med tradi-
tionellt anslag.

HSB:s arkitektkontor
HSB:s arkitektkontor startade i mitten av 1930-talet med byggnadsingenj-
ören Sven Grönqvist (1906–93) som chef. Kontoret samarbetade under många
år, fram till slutet av 1950-talet, med Thorsten Roos som ritade fasader medan
kontoret ritade planer och sektioner. HSB:s arkitektkontor fick uppdragen
av den egna organisationen och ibland för KF. Kontoret ritade aldrig för
enskilda byggherrar.

Axel Carlsson (1902–85)
Axel Carlsson kom från Norrland och hade efter några års praktik i USA i
slutet av 1920-talet arbetat hos Nils Blanck och Carl-Axel Stoltz i Malmö.
1938 startade han eget kontor. Uppdragen gällde nästan uteslutande bo-
stadshus och kom främst från privata byggmästare. Under tioårsperioden
efter 1945 ritade han ett drygt femtiotal hyreshus i Malmö och drev således
ett av efterkrigstidens mest produktiva arkitektkontor i Malmö.

I slutet av 1950-talet och på 60-talet fick hans kontor även en del upp-
drag av MKB. Dessutom utformade Carlsson flera barnstugor på olika plat-
ser i Malmö. Utöver byggnader i Malmö hade Carlsson uppdrag i bland
annat Karlskrona och Karlshamn.

Svenivar Ekstrand (1914–2000)
Svenivar Ekstrand saknade formell arkitektutbildning men kom ändå att bli
en av de mest anlitade arkitekterna under 1950- och 60-talen. Han hade
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Kvarteret Elisefarm vid Västra Rönneholmsvägen i Fågel-
backen. Huset närmast ritat av Ludvig Nilsson 1959 och
det bortre av Svenivar Ekstrand 1955. (Foto: Malmö Kul-
turmiljö nov 2001)

Kvarteret Johannelund 2 från Major Nilssonsgatan i Rönne-
holm. Arkitekt: Axel Carlsson 1947. (Foto: Malmö Kultur-
miljö nov 2001)

Kvarteret Hilleröd 5 vid John Ericssons väg i Dammfri. Ar-
kitekt: Thorsten Roos 1952. (Foto: Malmö Kulturmiljö nov
2001)

Kvarteret Örehus 3, Ribersborg. Arkitekt: Thorsten Roos
& Bror Thornberg 1953. (Foto: Malmö Kulturmiljö nov
2001)

Gröningen i Östra Sorgenfri. Arkitekt: Gunnar
Lindman (stadsplan), HSB arkitektkontor och
Thorsten Roos (hus) och Per Friberg (landskap).
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000613)

Hus vid Gröningen med
originalbalkonger. (Foto:
Malmö Kulturmiljö)

Kvarteret Sandbacken 1 vid Vatten-
verksvägen på Kirseberg. Ritat av
HSB arkitektkontor i Malmö och
Thorsten Roos. (Foto: Malmö Kultur-
miljö 000127)
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studerat vid Tekniska läroverket i Malmö och sedan arbetat hos Hans West-
man i Lund. Därefter anställdes han hos Eric Sigfrid Persson och bistod
byggmästaren vid utformningen av Friluftsstaden. När Persson avvecklade
sitt kontor omkring 1950 startade Ekstrand eget.

Ekstrand kom att få huvuddelen av sina uppdrag från BGB och en del
mindre helt fristående byggmästare. Ekstrand ritade utöver bostadshus och
villor även en hel del industri- och kontorsbyggnader och hade även upp-
drag utanför Malmö, till exempel i Trelleborg och Nässjö. Som mest hade
Ekstrands kontor 5–6 medarbetare, alla byggnadsingenjörer.

Ekstrands arkitektur präglas av saklighet dock inte utan uttrycksfullhet.
Ett av hans kännetecken är små ”utvinklade” burspråk, klädda med kerami-
ska plattor.

Ludvig Nilsson (1892–1972)
Ludvig Nilsson tillhörde den äldre generationen. Han hade praktiserat hos
Ewe & Melin och startade eget kontor under 1920-talet. Under 1930-talet
arbetade han även för Carl-Axel Stoltz. Sitt kontor drev han under andra
halvan av 1940-talet tillsammans med Clas Almquist (1904–80). Nilsson
blev något av specialist på skolbyggnader och ritade till exempel Ribers-
borgsskolan, Bulltoftaskolan, Kirsebergsskolan och Kronborgsskolan. Hans
verksamhet upphörde i början av 1960-talet.

Andra som fick uppdrag att rita skolor var Stockholmsarkitekten Sture Frölén
(Sofielundsskolan, Dammfriskolan och Augustenborgsskolan) och Hans
Westman från Lund, som ritade Mellanhedsskolan och Segevångsskolan.
Westman var också arkitekten bakom Folkets Hus vid Nobeltorget.

Bland arkitektkontor som inte hade sin verksamhet förlagd till Malmö
var Svenska Riksbyggens arkitektkontor i Stockholm det som hade flest upp-
drag i Malmö under tioårsperioden efter 1945. De anlitades för flera av
MKB:s tidiga projekt, till exempel Augustenborg och Persborg.

Entreprenörer och byggmästare
Malmö hade under 1940-och 50-talen flera små byggmästarfirmor som fung-
erade som entreprenörer. En del av dem var stora personligheter som Eric
Sigfrid Persson (1898–1983). Betecknande är också att de i viss utsträckning
styrde byggandet och gjorde som dom själva ville. Vissa var organiserade
inom BGB som hade en dubbel roll som både byggherre och byggnadsentre-
prenör.

Malmö Byggnadsgille hade bildats 1925 av byggnadsfackförbunden.
Byggnadsgillet anlitades i det närmaste alltid av Svenska Riksbyggen. Malmö
Byggnadsgille blev 1967 en del av det rikstäckande BPA.

Det största privata byggföretaget var Skånska Cementgjuteriet. Skånska
Cementkoncernen omfattade både tillverkning av byggnadsmaterial genom
Skånska Cement AB och entreprenadverksamhet genom Skånska Cement-
gjuteriet. Koncernen var landets största producent av cement och byggnads-
material och samtidigt branschledande inom gjutning av cementprodukter
och byggnadsverksamhet. Det var först efter 1945 som företaget aktivt en-
gagerade sig i bostadsproduktionen. Beställare i Malmö var enskilda före-
tag, men också HSB och MKB.

I slutet av 1940-talet började Skånska Cementgjuteriet även bygga bo-
stadshus för det egna fastighetsbolaget Sulcus. Företaget var drivande i lan-
seringen av rationella byggmetoder och införde 1952 allbetongmetoden, det
vill säga betongelement, i samarbete med HSB.
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Entréparti vid Vitemöllegatan i Annelund. (Foto: Malmö
Kulturmiljö nov 2001)

Entréparti i kvarteret Ardennern i Gamla Limhamn. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 000222)

Persborgs torg. Arkitekt: Svenska Riksbyggens arkitektkon-
tor i Stockholm 1954. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000211)

Kvarteret Svalan 8 i Sibbarp. Arkitekt: Svenska Riksbygg-
ens arkitektkontor i Stockholm 1955. (Foto: Malmö Kul-
turmiljö 000202)

Persborg i mitten av 1950-talet. Arkitekt: Svenska Riksbygg-
ens arkitektkontor i Stockholm 1954. (Foto: MKB)

Persborg i mitten av 1950-talet. Arkitekt: Svenska Riksbygg-
ens arkitektkontor i Stockholm 1954. (Foto: MKB)
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Exempel på inglasade
balkonger. Överst t v

från Annelund, överst
t h från kv Modet i

Östra Sorgenfri. Ne-
derst från kv Själland

och Falster i  Kron-
borg.

Exempel på balkonger i
originalutförande. T v

från  Kv Hälleflundran i
Sibbarp och t h från kv

Dådet i Östra Sorgenfri.

Exempel på nya entré-
partier med soprum.

Överst: kv Jylland (t v)
och kv Hilleröd i Damm-
fri. Därunder: kv Läder-

lappen i Gamla Lim-
hamn (t v) och kv

Odense i Kronborg.
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Förändringar
Merparten av bebyggelsen från årtiondet efter 1945 har genomgått föränd-
ringar, mer eller mindre genomgripande. Antalet hus som har kvar sitt original-
utförande är mycket litet. De vanligaste förändringarna är fönsterbyten och
byten av balkongfronter. En mindre andel hus har fått nya fasader, främst i
form av plåt eller tegel. Många hus har fått större och/eller inglasade bal-
konger. Mycket vanligt är också att nya soprum byggts i anslutning till hu-
sens entréer. I en stor andel av husen har hiss installerats.

Ombyggnader som omfattat förändringar av lägenhetsstrukturen har ge-
nomförts i Persborgsområdet men är för övrigt relativt ovanligt.

Mentaliteter
Byggandet under efterkrigstiden i Malmö, kanske särskilt bostadsbyggan-
det, speglar ett samhälle vars mentaliteter skiljer sig kraftig från dagens.
Människors levnadsvillkor och sätt att tänka påverkade i hög grad utform-
ningen av husen. Visserligen var det ett fåtal aktörer – politiker, byggbolag,
arkitekter och företagare – som styrde, vilket medförde att det i så stor ut-
sträckning blev likartade hus, men vi kan också sluta oss till att det var ett
samhälle med en stor enhetlighet; många människor hade liknande värde-
ringar. Samtidigt ska man komma ihåg att det också var ett samhälle med
stora skillnader mellan olika samhällsklasser.

En positivistisk anda rådde. Uppfattningen att tekniska lösningar kunde
lösa alla problem genomsyrade alla aspekter av samhället. Tron på en bättre
framtid var stark och närmast allenarådande. Genom social ingenjörskonst
skulle ett bättre samhälle skapas.

Nu har våra mentaliteter förändrats, vi skulle ha svårt att känna igen oss i
den tidens levnadssätt, och samhället kan idag synas mer komplext – men
staden som sådan är i stor utsträckning densamma. Trots de visioner som
fanns om en framtid som i grunden skulle förändra livet och stadens form,
lever vi ännu i en stad som fysiskt egentligen inte har förändrats särskilt
mycket sedan 1960-talet.
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ANNELUND
Annelund  karaktäriseras av sitt läge mellan innerstaden och den öppnare
bebyggelsen österut. Det präglas av en förhållandevis enhetlig, tät bebyg-
gelse som är en mellanform av sluten kvartersstad och gles bebyggelse med
renodlade lamellhus. Såväl hus som stadsplan är tidstypiska.

Husen i området har genomgått relativt stora förändringar till exempel i
form av nya och inglasade balkonger vilket påtagligt påverkat områdets
karaktär.

Annelund omfattar endast 17 hektar och är beläget i utkanten av centrala
Malmö omedelbart öster om Nobeltorget, mellan ett industriområde, den
trafikerade Amiralsgatan och järnvägen. Det hör till Västra Innerstaden.

Genom Annelund sträcker sig Vitemöllegatan som en axel. Denna korsas
av den mindre Baskemöllegatan och den något större Norra Grängesbergs-
vägen. Denna sistnämnda förbinder Annelund med Sofielunds industriom-
råde och med Östra Sorgenfri på andra sidan Amiralsgatan.

Historik, före 1945
Annelund utgjorde fram till sekelskiftet 1900 en del av Västra Skrävlinge
bys ägor och var ren jordbruksmark. Namnet kommer av gården Annelund,
som ännu ligger kvar söder om Annelundsgatan.

Området avgränsas i söder av Enskifteshagen, vars namn syftar på att
det första enskiftet i Skåne ägde rum på denna plats år 1786. Det var Sofie-
lunds gård som utskiftades ur Västra Skrävlinge by av landshövding Tage
Thott. Gården revs 1953 för att ge plats åt en kyrka med församlingshus.

Vid förra sekelskiftet gick landsvägen (nuvarande Östra Farmvägens för-
längning) söderut mot Annelunds gård. Här gjorde vägen en skarp krök,
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Kvarteret Jämlikheten från Amiralsgatan. Ritat av HSB ar-
kitektkontor i Malmö. (Foto: Malmö Kulturmiljö 010926)

Nobeltorget med Annelund (till höger) och Östra Sorgenfri
i början av 1950-talet.

Kvarteret Färdigheten i mitten av 1950-talet. Ritat av Hans-
Ancker Holst. (Foto: MKB)

Bostadsrättsföreningen Friheten vid Vitemöllegatan i mit-
ten av 1950-talet. (Foto: HSB)

Montering av betongelement i kvarteret
Färdigheten. (Foto: MKB)

Kvartetet Broderskapet under uppförande 1956. Arkitekt:
Axel Carlsson och Sydsvenska ingenjörsbyrån. (Foto: MKB)
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fortsatte över Kontinentalbanan ut mot Rosengård och Västra Skrävlinge.
Intill järnvägsövergången fanns några gatuhus, rivna sedan länge, i övrigt
användes området för koloniträdgårdar.

Den nuvarande bebyggelsens utbyggnad tog sin början cirka 1940. Drygt
femton år senare var området i princip färdigbyggt. I Annelund uppfördes,
förutom bostadshus, kyrka och församlingshus, även Malmö Folkets hus
och en skola.

Bebyggelse efter 1945
Stadsplaner, utbyggnadshistoria
Den första stadsplanen som omfattar Annelund antogs av Malmö stadsfull-
mäktige 1939, efter ett förslag från Erik Bülow Hübe året innan. I planen
föreslogs att området öster om Nobeltorget, det vill säga mellan Lant-
mannagatan och Norra Grängesbergsgatan, skulle bebyggas med bostäder i
form av lamellhus i fyra våningar.

Bülow Hübe eftersträvade att skapa ordning och omväxling med enkla
medel: ”För möjliggörande av variation i lägenhetstyperna äro byggnads-
kropparna inom de olika grupperna orienterade åt olika håll.” Inom områ-
det planerades även två offentliga byggnader, den ena vid platsen för Sofie-
lunds gård, den andra vid Nobeltorget. Vid torget placerades en fondbyggnad
i sju våningar för att accentuera den östra sidan som vetter mot staden.

Planen fullföljdes bortsett från att två smala industrikvarter, avsedda för
småindustri, vid Rosengårdsgatan (nu Annelundsgatan) ströks och området
öster om Baskemöllegatan lämnades obebyggt tills vidare. Byggnadsstyrel-
sen hade varit tveksamma till bostäder så nära industrier och järnväg.

1953 antogs en ny stadsplan, upprättad av stadsplanechef Gunnar Lind-
man och Gabriel Winge, för området öster om Baskemöllegatan. Området
planerades liksom tidigare för flerbostadshus i fyravåningar grupperade kring
gårdar.

Stadsplanens illustrationsplan omfattade även området mellan Norra
Grängesbergsgatan och Kontinentalbanan. Året därpå antogs en stadsplan
också för detta område. Båda områdena bebyggdes i enlighet med illu-
strationsplanen. Det enda som utgick var en planerad järnvägshållplats vid
korsningen Amiralsgatan–Kontinentalbanan.

Bostäder och boende
Annelund är ett förhållandevis litet bostadsområde med ett vikande invånar-
antal: 1960 bodde här drygt 4 000 personer i 1 220 lägenheter, fyrtio år
senare knappt 1 700 personer i samma antal bostäder. Av dessa invånare
flyttar nästan 20 % årligen.

Området har delvis genomgått en generationsväxling. Av den höga
omflyttningen att döma är det något som troligen fortfarande pågår. En
annan förklaring till omflyttningen är att den dominerande åldersgruppen
är 20–30 år i kombination med att bostadsbeståndet domineras av smålä-
genheter, hela 76 % utgörs av ettor och tvåor. Således utgör ensamboende
nästan 70 %, medan barnhushållen endast utgör 6 %.

Den vanligaste boendeform är bostadsrätter i HSB, vilka utgör 77 %.
Resterande 23 % utgörs av hyresrätter i MKB. Småhus finns inte i området.

Arkitekter och byggherrar
Merparten av bostadshusen i Annelund är antingen ritade av HSB:s arki-
tektkontor i Malmö eller av andra Malmöarkitekter som Fritz Österlind,
Thorsten Roos och Axel Carlsson. De elementbyggda husen i kvarteret
Färdigheten ritades av Stockholmsarkitekten Hans-Ancker Holst.
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Kvarteret Rådigheten 1 från gården. (Foto: Malmö Kultur-
miljö 000310)

Kvarteret Rådigheten 1 från Enskifteshagen.  (Foto: Malmö
Kulturmiljö 000310)

Kvarteren Rådigheten 1 och Jämlikheten 1. Husen ritade
av HSB arkitektkontor i Malmö 1953–54. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 000113)

Norra Grängesbergsgatan med kvarteren Rådigheten 1 och
Jämlikheten 1.  (Foto: Malmö Kulturmiljö 000310)

Kvarteret Broderskapet 1. Uppfört 1956 av MKB efter Axel
Carlssons ritningar. (Foto:  Malmö Kulturmiljö 000310)

Kvarteret Jämlikheten från Amiralsgatan. (Foto: Malmö Kul-
turmiljö 010926)
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Malmöarkitekten Clas Almquist ritade 1957 Annelundsskolan, och
Lundaarkitekten Hans Westman ritade Folkets Hus. Efter en arkitekttävling
fick Åke E Lindqvist från Stockholm uppdraget att rita församlings-
byggnaderna i kvarteret Tryggheten. Den av honom föreslagna kyrkan bygg-
des däremot aldrig och det dröjde till 1983 innan S:t Matteus kyrka, ritad
av Sten Samuelson, invigdes.

Trafik
1936 öppnades busslinje 23, som gick från Gustav Adolfs torg till de ny-
byggda bostadsområdena kring Nobeltorget. Från 1954 gick vissa turer vi-
dare längs Amiralsgatan för att vända på Norra Grängesbergsgatan.

När Rosengård stod färdigt kring 1970 ökade busstrafiken på Amirals-
gatan och invånarna i Annelund fick fler avgångar att välja mellan. Numera
trafikeras även Lantmannagatan med buss.

Bostadsområdet är inte trafikseparerat och är delvis omgivet av hårt tra-
fikerade gator som Amiralsgatan och Lantmannagatan.

Service
Förutom några få kvartersbutiker förekommer inte någon större handels-
verksamhet i området. I Folkets Hus finns post, bank och restaurang. Skola
samt kyrka med församlingshem ligger i var sin ände av grönområdet
Enskifteshagen.

Bebyggelsekaraktär
Annelund har en relativt tät bebyggelse och karaktäriseras främst av fyravå-
ningshus i nyrealistisk stil. Röda tegelfasader dominerar och flacka sadeltak
med taktegel. Den vanligaste hustypen har en U-formad planform, men även
lamellhus, ibland byggda i vinkel mot varandra, förekommer.

Merparten av bostadshusen har en mycket likartad utformning. Avvi-
kande är de elementbyggda husen i kvarteret Färdigheten.

Kvarteren Friheten, Fyndigheten, Troheten och Ärligheten
Områdets byggnader utgörs dels av fristående lamellhus, dels av byggnader
med U-formad plan. Gårdarna vetter alla mot Enskifteshagen i sydväst. Hu-
sen är placerade så att även gårdarna bortom Vitemöllegatan har fri sikt mot
grönområdet. Sett från grönområdet bildar de en sluten fond av hus.Samt-
liga bostadshus är i fyra våningar och har sadeltak, varav några är valmade.
Fasadmaterialet är  puts eller tegel. Putsfasaderna är ljusgrå eller ljusgula,
tegelfasaderna röda eller gula. Husen har ett relativt ensartat formspråk,
men viss individualitet skapas genom varierande mönstermurningar och
fönsteromfattningar i tegel.

Första huset i området byggdes 1941 medan de andra tillkom under åren
1944–46. Lägenhetsbeståndet är det för tiden gängse med mestadels två och
tre rum och kök, men även ettor med kokvrå är vanliga.

Lamellhusen har tre till fyra trappuppgångar medan de U-formade husen
har åtta. Husen i kvarteret Friheten, som ligger ut mot Amiralsgatan, har
byggts till med cylinderformade trapptorn i hörnen för att ge plats åt hiss
inne i de ursprungliga trapphusen.

Husen i området har till stor del nya entréer och fönster samt balkonger
vilka ofta är inglasade. Vid några entréer har soprum byggts till.
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Kvarteret Friheten 1,  gården. Ritat av HSB arkitektkontor
i Malmö och Thorsten Roos 1946. (Foto: Malmö Kultur-
miljö  000223)

Kvarteret Fyndigheten 2, Vitemöllegatan 7. Ritat av Svenska
Folkbyggens tekniska kontor 1946. (Foto: Malmö Kultur-
miljö 000223)

Kvarteret Friheten från Amiralsgatan. Ritat av HSB arki-
tektkontor i Malmö och Thorsten Roos 1946. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 000223)

Kvarteret Ärligheten 3, Vitemöllegången. Uppfört av Malmö
stad och ritat av Fritz Österlind 1944. (Foto: Malmö Kul-
turmiljö 000223)

Kvarteret Ärligheten 4, gården från Vitemöllegatan. Ritat
av HSB arkitektkontor i Malmö och Thorsten Roos 1943.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000223)

Kvarteret Ärligheten 2 från Amiralsgatan. Ritat av HSB ar-
kitektkontor i Malmö och Thorsten Roos 1946. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 010926)
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Folkets Hus, plan botten-
våning, ej i skala.

Kvarteret Färdigheten
Kvarteret Färdigheten bebyggdes 1955–56 med ett flerbostadshus bestående
av fyra sammanbyggda huskroppar. De bildar tillsammans en långsträckt
byggnad med L-formad plan. I likhet med övriga bostadshus i Annelund är
byggnaden i fyra våningar och försedd med sadeltak. Men här upphör likhe-
terna; där övriga hus i Annelund har tegel- eller putsfasader har denna bygg-
nad ytterväggar av prefabricerade betongelement. Detta är ett av de första
elementbyggda husen i Malmö.

Huset innehåller 108 lägenheter i varierande storlek, från ett rum och
kök till fem rum och kök. De största lägenheterna är förlagda till gavlarna.
Den vanligaste lägenhetstypen, om två rum och kök, är genomgående och
har balkong.

MKB, som var byggherre, anlitade Stockholmsarkitekten Hans-Ancker
Holst för att rita huset och Nya Asfalt AB som byggentreprenör. Huset rita-
des 1954 och stod klart två år senare. Därefter har det inte byggts några
bostadshus i Annelund.

Folkets Hus
Huset uppfördes som Folkets Hus och innehar i dag samma funktion. Det
bildar fond för Nobeltorget och utgörs av ett åttavåningshus flankerat av tre
flyglar i fyravåningar som följer de omgivande gatorna. Hans Westman fick
uppdraget att rita huset i tävlan med ett annat kontor 1942. Bygget påbörja-
des först 1947 och invigdes ett år senare.

I huset inrymdes ursprungligen postkontor, biograf och samlingssalar, ett
flertal olika kontor, bland annat för Socialdemokratiska partiet, samman-
trädesrum, restaurang och ett stadsdelsbibliotek.

Folkets Hus bildar fond för Nobeltorget och placeringen är typisk för
offentliga byggnader. För att undvika stilmässiga associationer med exem-
pelvis äldre rådhus har anläggningen fått en saklig och neutral fasad mot
torget, som för att understryka en modern och demokratisk karaktär. Det-
samma kan sägas om den stora entréhallen, kallad Folkhallen, där entréerna
till de olika rummen är likvärdigt utformade och ingen lokal accentueras
mer än någon annan. Folkhallen var tänkt att fungera som samlingspunkt
och det var hit alla dörrar ledde. Entrén var byggd som en loggia, i syfte att
i viss mån sudda ut gränsen mellan ute och inne.

Höghusets fasadmaterial består av vit Ifö-mosaik som ingår i ett rutnät
av horisontella fönsterband och vertikala tegelpartier, medan de lägre bygg-
nadernas fasader främst är i rött hålkälstegel.

Husets bottenplan har förändrats kraftigt då den tidigare loggialiknande
entrén har fått burspråk i glas. Folkhallen är ganska välbevarad, men det
har tillkommit en dekor som i någon mån förändrat rummets karaktär.

S:t Matteus kyrka
Enligt stadsplan antagen 1948 reserverades kvarteret Tryggheten för en kyrk-
lig byggnad för Västra Skrävlinge församling. På kyrkofullmäktiges initiativ
anordnades en öppen arkitekttävling om församlings- och kyrkobyggnad.
Till denna inkom 48 förslag, varav de fyra främsta, av Bror Thornberg och
Thorsten Roos, Fritz Jaenecke, Peter Celsing samt Åke E Lindqvist, utsågs
till omtävling.

Det blev sistnämnda arkitekt som till slut vann tävlingen, men endast
församlingshuset med pastorsexpedition och diakoniexpeditionen uppför-
des. Dessa ritades av Lindqvist 1955 och uppfördes kort därefter. En till-
tänkt etapp två, som omfattade loggia, kyrksal och sakristia var planerad att
byggas 1959, men kom inte till utförande.
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Västra Skrävlinge församlingshem. Ritat av Åke E Lind-
qvist 1955. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000223)

S:t Matteus kyrka. Arkitekt: Sten Samuelson arkitektkon-
tor 1981.  (Foto: Malmö Kulturmiljö 000223)

Kvarteret Ärligheten 1, Folkets Hus, från Nobeltorget. Ri-
tat av Hans Westman 1945. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000223)

Folkets Hus från Amiralsgatan. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000223)

Kvarteret Färdigheten 1. Arkitekt: Hans-Ancker Holst 1954.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000310)

Kvarteret Färdigheten 1, Vitemöllegatan 13–15. Arkitekt:
Hans-Ancker Holst 1954. (Foto: Malmö Kulturmiljö
 000310)
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Församlingshuset består av en trevåningslänga med rektangulär plan sam-
manbyggd med en lägre pastorsexpedition. Byggnaderna är uppförda i tegel
med fasader av vitgrå betongplattor. Församlingshuset har uppglasad bot-
tenvåning.

Bakom församlingshuset, längs med Enskiftesgången, ligger diakoni-
expeditionen som ursprungligen innehöll två lägenheter. Denna enplans-
byggnad är gråputsad och har ett svagt sluttande pulpettak.

Församlingshuset tillhörde ursprungligen Västra Skrävlinge församling,
men då Sofielunds församling genom en utbrytning bildades 1969 kom det
att fungera som kyrkosal fram till att S:t Matteus kyrka invigdes 1983. Denna
ritades av Sten Samuelson och Åke Martinsson 1981.

Kyrkan har en veckad snäckform och ett glasat pulpettak. Byggnaderna
ligger på platsen för Sofielunds gård och framför kyrkan finns gamla höga
träd bevarade. Träden fortsätter symboliskt in i kyrkan där pelare, utfor-
made som abstraherade trädkronor, sträcker sig mot ljuset som flödar in
genom taket. Kyrkans betongväggar är vitmålade såväl exteriört som interiört
medan golvet består av cirkulära keramiska plattor i olika blå nyanser. De
blåglaserade keramikplattorna bidrar till dagsljusets spel med skuggor och
sol i kyrkorummet. Bänkkvarteren är ställda radiellt för att ge en känsla av
gemenskap och placeringen vittnar om att arkitekten medvetet tagit fasta på
rummets liturgiska funktion och circumstantesprincipen. Denna betonar be-
tydelsen av ”de som står omkring” och planformen ingår som en del av
kommunikationen mellan prästen och församlingen.

Församlingshuset markerar gränsen mot Enskiftesgången medan gränsen
mot Annelundsvägen utgörs av en mur. Från Lantmannagatan är det fritt
tillträde och framför kyrkan finns en klockstapel.

Annelundsskolan
I stadsplanen från 1954 fanns en skolbyggnad, tillsammans med en förskola
och en gymnastikhall, planerad. Annelundsskolan ritades av Clas Almquist
och byggdes på den tilltänkta tomten i slutet av 1950-talet. Någon idrotts-
hall uppfördes däremot inte och förskolan dröjde till 1980.

Annelundsskolan består av flera sammanfogade byggnadskroppar med
en oregelbunden planform. Hela skolkomplexet är uppfört i gult tegel och är
samlat under ett tak. Samtliga klassrum, nio stycken, nås via korridorer. Här
finns även en elevmatsal, lärarrum, materialrum och två grupprum. Ursprung-
ligen ingick även en mindre tjänstebostad för skolans städerska.

Enskifteshagen
Bostadsområdet Annelund är högt exploaterat och grönytorna är få och små.
Gräsplanteringar finns på och mellan de flesta gårdar. En större och sam-
manhängande plantering utgör Enskifteshagen, vilken fungerar som ett park-
bälte mellan Annelunds bostäder och Sofielunds industrier. En del äldre stora
träd från Sofielunds gård finns bevarade vid S:t Matteus kyrka.

Förändringar, förnyelse, förtätning
I likhet med andra bostadsområden med flerbostadshus från 1940- och 50-
talen har stora förändringar skett de senaste 20 åren. Flertalet hus har ut-
bytta entrédörrar och fönster, balkonger har byggts om och glasats in. Bo-
stadshuset i kvarteret Färdigheten har fått ny fasadkulör i blått och grönt.

Annelund var färdigbyggt i mitten av 1950-talet, någon förtätning har
inte skett.
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Kvarteret Troheten 2, Vitemöllegatan. Ritat av Fritz Öster-
lind 1944. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000223)

Vitemöllegatan med kvarteret Rådigheten 1. Ritat av HSB
arkitektkontor i Malmö 1953. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000310)

FASTIGHET ADRESS BYGGHERRE ARKITEKT ÅR
BRODERSKAPET 1 Vitemöllegatan 18 MKB Sydsvenska Ingenjörsbyrån AB, Ole Bresch-Andersen 1955
BRODERSKAPET 1 Vitemöllegatan 20—22 MKB Axel Carlsson 1955
FRIHETEN 1 Amiralsgatan 85 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1946
FRIHETEN 2 Amiralsgatan 87 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1946
FRIHETEN 5 Vitemöllegatan 8 Malmö Stads fastighetskontor Fritz Österlind 1944
FRIHETEN 6 Vitemöllegatan 10—12 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1945
FYNDIGHETEN 1 Vitemöllegatan 5 Malmö Stads fastighetskontor Fritz Österlind 1944
FYNDIGHETEN 2 Vitemöllegatan 7 Svenska Folkbyggens brf 1 Svenska Folkbyggens byggnadstekniska kontor 1946
FÄRDIGHETEN 3 Annelundsskolan MalmöStads skolkontor Clas Almquist 1957
FÄRDIGHETEN 1 Vitemöllegatan 13—15 MKB Hans Ancker Holst, Stockholm 1954
JÄMLIKHETEN 1 Amiralsgatan 89 HSB HSB arkitektkontor Malmö 1954
JÄMLIKHETEN 1 Baskemöllegatan 12 HSB HSB arkitektkontor Malmö 1954
JÄMLIKHETEN 1 Norra Grängesbergsgatan 16 HSB HSB arkitektkontor Malmö 1954
JÄMLIKHETEN 1 Vitemöllegatan 14 HSB HSB arkitektkontor Malmö 1954
RÅDIGHETEN 1 Vitemöllegatan 9—11 HSB HSB arkitektkontor Malmö 1953
TROHETEN 1 Vitemöllegatan 1 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1944
TROHETEN 2 Vitemöllegatan 3 Malmö Stads fastighetskontor Fritz Österlind 1944
TRYGGHETEN 2 Församlingshem Svenska kyrkan Åke E Lindqvist 1955
TRYGGHETEN 2 S:t Matteus kyrka Svenska kyrkan Sten Samuelson arkitektkontor 1981
ÄRLIGHETEN 1 Folkets Hus Folkets Hus i Malmö AB Hans Westman 1945
ÄRLIGHETEN 2 Amiralsgatan 83 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1946
ÄRLIGHETEN 3 Vitemöllegatan 6 Malmö Stads fastighetskontor Fritz Österlind 1944
ÄRLIGHETEN 4 Vitemöllegatan 4 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1943
ÄRLIGHETEN 5 Lantmannagatan 4 Malmö Byggnadsgille Carl-Axel Stoltz 1941

Annelundsskolan, kvarteret Färdigheten 3. Ritat av Clas
Almquist 1957. Ombyggd 1984 och 1990. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 000310)

Annelundsskolan, kvarteret Färdigheten 3. I bakgrunden
betongelementhusen. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000310)
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AUGUSTENBORG
Augustenborg är ett synnerligen intressant bostadsområde. Det är Malmös
första grannskapsenhet, byggt helt enligt riktlinjerna i bostadssociala utred-
ningen och därtill MKB:s första område. Områdets utformning och tillkomst-
historia visar på ett tydligt sätt visionerna och idealen i 1940-talets Sverige.

Såväl arkitektur som stadsplan speglar väl 1940-talets reaktion mot den
radikala modernismen och är ett typiskt uttryck för den riktning inom svensk
arkitektur som gått under benämningen ”funktionell tradition” och ”The
new empiricism”.

De förändringar – såväl fysiska som sociala – som Augustenborg genom-
gått och genomgår reflekterar också på ett påtagligt sätt Sveriges historia
under den senare hälften av 1900-talet.

Augustenborg ligger i sydöstra delen av Malmö och avgränsas av Lönngatan
i norr, Ystadvägen i söder, Lantmannagatan i väster och av järnvägen till
Trelleborg i öster.

Historik, före 1945
Bostadsområdet Augustenborg ligger på de tomter som tillhörde gårdarna
Augustenborg och Sofiedal, vilka utskiftats från Västra Kattarps by 1805.
Områdets namn härstammar troligen från den handelsman, August Thomas
Löhr, som köpte en av gårdarna 1811. En annan förklaring till namnet är att
det härstammar från slottet Augustenborg på ön Als i Danmark.

Löhr kom att använda gården som bränneri. Under slutet av 1800-talet
bytte den ägare och funktion ett flertal gånger och den köptes 1911 av Malmö
stad. Av gården Augustenborg återstår idag endast dess mangårdsbyggnad
och på platsen för Sofiedals gård finns nu Augustenborgsskolan.

SKALA 1:10 000
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Gårdsmiljö på Augustenborg, förmodligen 1950-talet.
(Foto: MKB)

Norra Grängesbergsgatan mot söder, i mitten av 1950-ta-
let.  (Foto: MKB)

Augustenborg i mitten av 1950-talet. (Foto: MKB) Flygbild över Augustenborg från mitten av 1950-talet.
(Foto: MKB)

Augustenborg under byggnad. I bakgrunden Lönngården.
(Foto: MKB )

Augustenborg byggs.  (Foto: MKB)
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Bebyggelse efter 1945
Stadsplaner, utbyggnadshistoria
Bostadsområdet Augustenborg planerades huvudsakligen 1947 och byggdes
ut under åren 1948–52. En liten samling av äldre gatuhus bevarades längs
Aspgatan i områdets nordvästra del. I denna del hade även en viss bebyg-
gelse av flerbostadshus påbörjats i slutet av 1930-talet av privata byggherrar.

1939 utformades den första stadsplanen för området. Denna omfattade
dess norra del, där ett kvarter för trevånings lamellhus planerades. Nästa
stadsplan, som inbegrep resten av området, följde efter andra världskriget
och fastställdes 1946. I denna plan föreslogs en öppen kvartersbebyggelse
med tre- och femvåningshus samt att båda gårdarna Sofiedal och Augusten-
borg skulle få stå kvar. Augustenborgsvägen, som var en gammal landsväg,
skulle avlägsnas.

1946 års stadsplan fullföljdes inte och följande år antogs en ny plan. I
denna kom den gamla Augustenborgsvägen att utgöra en ringled i området.
Stadsplanen ritades av den då nytillträdde stadsplanechefen Gunnar Lind-
man efter en förlaga av hans företrädare Erik Bülow-Hübe.

Augustenborg speglar väl de ambitioner som lades fast i den bostads-
sociala utredningens slutbetänkande. För att råda bot på bostadsbristen i
landet skulle nya bostadsområden uppföras som grannskapsenheter, d v s
man skulle i ett sammanhang bebygga stora områden för omkring 6 000
personer som kunde bilda underlag för ett mindre kommersiellt centrum och
en skola.

Grannskapsenheten skulle vara som en stad i staden. I enlighet med
bostadssociala utredningen bildade kommunerna vid den här tiden egna all-
männyttiga bostadsbolag som skulle bygga bostäder utan vinstsyfte. I Malmö
grundades MKB 1947 och Augustenborg var det första område som bolaget
lät uppföra.

1948 påbörjades byggandet och i mars 1949 flyttade de första hyresgäs-
terna in. Utbyggnaden pågick fram till 1952 med en viss komplettering av
områdets norra del i slutet av 50-talet.

Bostäder och boende
Augustenborg kom att innefatta cirka 1 800 lägenheter med cirka 5 600
boende. I överensstämmelse med rekommendationerna från bostadssociala
utredningen omfattar merparten av lägenheterna två rum och kök. Denna
lägenhetsstorlek ansågs passa en tvåbarnsfamilj. Det finns också relativt
många treor men endast enstaka ettor och fyror. I genomsnitt gick det fyra
barn per lägenhet.

Det breda utbudet av lägenheter var en väl genomtänkt strategi för att
minska Malmös sociala segregering. De nyinflyttade hade fått sina lägenhe-
ter efter sin köplats i den nystartade kommunala bostadsförmedlingen. Detta
gjorde att områdets invånare rekryterades från många olika delar av Malmö,
men också bland arbetskraftsinvandrare.

För dem som kom från stadens mest förfallna delar framstod Augusten-
borgs lägenheter som en modern dröm. Varje lägenhet hade badrum, välut-
rustat kök och gott om förvaringsutrymme. Nästan alla lägenheter hade
balkong.

Trots att Augustenborg anlades med god service och med god fritidssys-
selsättning för alla åldrar kom det ganska snart att bli stämplat som tillhåll
för smågangsters och för sociala problem. Följden blev att flyttningsfrekvensen
blev hög. Under 1970-talet bröts trenden när miljonprogrammets områden
tog över de sociala problemen. Flyttströmmen dämpades och efterfrågan på
lägenheterna blev större än tillgången.
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Kvarteret Undret 1, Lindgatan 2. Ritat av Sture Runeberg
1946. (Foto: Malmö Kulturmiljö nov 1999)

Kvarteret Undret 2, Lindgatan 4. Ritat av Sture Runeberg
1945. (Foto: Malmö Kulturmiljö nov 1999)

Lindgatan. (Foto: Malmö Kulturmiljö nov 1999) Kvarteret Sommaren 1, från Augustenborgssgatan. (Foto:
Malmö Kulturmiljö nov 1999)

Gatuhus i kvarteret Passet. (Foto: Malmö Kulturmiljö nov
1999)

Augustenborgsgården. (Foto: Malmö Kulturmiljö 011008)
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Arkitekter och byggherrar
I nordvästra delen av Augustenborg uppförde flera privata byggherrar bo-
stadshus från slutet av 1930-talet och fram till 1960. Dessa hus ritades av
olika Malmöarkitekter, bland andra Ludvig Nilsson, Axel Carlsson och Sven-
ivar Ekstrand.

MKB, som var byggherre för den stora utbyggnaden av Augustenborg
1948–52, anlitade Svenska Riksbyggens Arkitektkontor i Stockholm för upp-
draget.

Trafik
Augustenborg var ett av de första områden i Malmö som planerades med
biltrafiken som en viktig förutsättning. Det fick delvis en trafikseparering
och underjordiska garage byggdes. Men i planeringen förutsågs inte att bil-
innehavet skulle komma att öka så kraftigt som det gjorde under 1950- och
60-talen och därmed blev området underdimensionerat med hänsyn till det
faktiska antalet bilar.

Trafiken leds in i området via Augustenborgsgatan, som leder runt i det
område MKB byggt. Nästan alla hus kan nås med bil.

För dem som inte hade bil trafikerades Lönngatan med spårvagn och
Ystadvägen med buss. Spårvagnstrafiken upphörde 1967 medan busstrafiken
ökade.

Inom ramen för projektet ”Ekostaden Augustenborg” etablerades år 2000
en eltågslinje som sammankopplar Augustenborg med Gullviksborg, Nydala
och bussknutpunkten Södervärn. Det är världens första elektriska gatutåg
och har som syfte att förbättra kommunikationerna mellan några av Mal-
mös ytterområden.

Service
I bostadshusen fanns fritidslokaler i källarna och varje kvarter var utrustat
med minst en mjölkbutik. I ett av husen fanns även en brandstation, som
hade en fast bemanning på sju personer. Mitt i området låg ett torg med
herr- och damfrisör, tobaksaffär, bageri, konditori, blomsteraffär, skobutik,
kemiteknik och sybehör samt en kiosk.

Vid Augustenborgsvägens anslutning till Ystadvägen byggdes en mindre
butikslänga med sybehör, slöjd- och leksaker, tobak och papper, fisk och
grönsaker, charkuteri, speceri, mjölk och konditori, samt en damfrisör. Om-
rådet var även utrustat med en tvättcentral, dit man kunde lämna in sin tvätt
för 60 öre per kilo eller tvätta kläderna själv för 25 öre per kilo.

Områdets affärsverksamhet har med tiden förändrats. De små mjölk-
butikerna har blivit bland annat cykelhandel och radioaffär, medan torget
rymmer två pizzerior, en frisör, en tobaksaffär, två MKB-kontor samt ett
kontor för Mötesplats Augustenborg som ingår i det så kallade Urban-
projektet. På torget står även en kiosk som har funnits med sedan torget
anlades. I den mindre butikslängan vid Augustenborgsvägen finns pizzeria,
matvarubutik, frisör, hundvård och en tapetserarverkstad. Tvätteribyggnaden
är förråd och verkstad för MKB.

En viktig aspekt när Augustenborg byggdes var att anordna fritids-
verksamheter för de boende, till exempel etablerades en teater i en källare i
ett av bostadshusen.

Bebyggelsekaraktär
Augustenborg är ett representativt exempel på en grannskapsenhet och om-
rådet präglas av en arkitektur som är typisk för det sena 1940-talet. Byggna-
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Kvarteret Förrådet 2, från Augustenborgsgatan. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 011008)

Ursprungligen tvätteri och panncentral. Ritat av Svenska
Riksbyggens arkitektkontor. Ombyggt 1977 till förråd och
verkstad då också skorstenen kläddes med röda och vita
plåtkassetter. (Foto: Malmö Kulturmiljö nov 1999)

Kvarteret Särla 2. Arkitekt: Svenska Riksbyggens arkitekt-
kontor i Stockholm 1947. Inklätt med plåt omkring 1980.
(Foto: Malmö Kulturmiljö nov 1999)

Kvarteret Oasen 4, Augustenborgssgatan 60. Arkitekt: Sven-
ska Riksbyggens arkitektkontor i Stockholm 1947. Nyre-
noverad fasad. (Foto: Malmö Kulturmiljö nov 1999)

Kvarteret Passet 1. Arkitekt: Svenska Riksbyggens arkitekt-
kontor i Stockholm 1949. (Foto: Malmö Kulturmiljö  nov
1999)

Kvarteret Särla, gårdsfasad. (Foto: Malmö Kulturmiljö nov
1999)



50 AUGUSTENBORG

derna är enligt dåtidens ideal fritt placerade, oberoende av gatusträck-
ningarna, och omges av öppna grönytor. De är grupperade kring en parkyta
och centralt i området ligger ett litet torg. Huskroppparna är ofta vinklade,
vilket speglar arkitekternas strävan under 1940-talet att skapa tydligare gårds-
rum än man kunde i de renodlade lamellhusplaner som förekom under 1930-
talet, till exempel i det näraliggande området Lönngården.

Bostadshusen består av fyra grundtyper där man laborerat med olika
volymer och våningsantal. Den varierade, men ändå enhetliga arkitekturen
har resulterat i en tydlig visuell identitet. Gemensamma drag är tegeltäckta
sadeltak, delvis indragna balkonger samt ett växelspel mellan puts och tegel,
vilket ger en effektfull materialverkan. Under 1970-talet kläddes dock fler-
talet av de putsade fasaderna med korrugerad plåt. Ett återställande av den
ursprungliga karaktären inleddes 1999 med husen närmast Lantmannagatan.

Kvarteren Nutiden, Stammen, Passet med flera
I den nordvästra delen av Augustenborg finns kvarter som avviker från det i
övrigt homogent planerade området. I kvarteren Stammen och Passet åter-
finns några mindre gatuhus från omkring sekelskiftet 1900.

Kvarteren Oasen, Tiden, Nutiden, Forntiden och Undret bebyggdes del-
vis med putsade lamellhus under tidigt 1940-tal. Här finns även några se-
nare lamellhus. I kvarteren Stammen och Passet finns även tre- och fyravånings
lamellhus från sent 1950-tal och tidigt 1960-tal, ritade av Axel Carlsson och
Svenivar Ekstrand. Dessa hus skiljer sig från den övriga bebyggelsen i områ-
det. De har gult fasadtegel, pulpettak och asymmetrisk sektion med fyra
våningar mot söder och tre mot norr.

Kvarteren Arla, Framtiden, Förrådet, Våren
I dessa kvarter finns en av de hustyper som arkitekterna vid Svenska Riks-
byggen arbetade med för Augustenborg. Den har L-formad plan och bygg-
nadsvolymen uppbruten i tre partier. Mittpartiet är försiktigt framskjutet
och har fyra våningsplan, medan de anslutande partierna är ett plan lägre.
Den högre delen är i rött tegel, de andra var ursprungligen ljust putsade.
Andra viktiga drag är sadeltaket i rött tegel, vita en- och tvåluftsfönster samt
delvis indragna balkonger.

Under senare delen av 1970-talet tilläggsisolerades och plåtinkläddes de
putsade partierna på flera av husen. 1989 skedde förändringar i form av nya
balkongfronter, fönsterbyten och ny färgsättning.

Lägenheterna är fördelade enligt principen två tvåor, på drygt 50 kva-
dratmeter, samt en trea, på drygt 70 kvadratmeter, per trapplan. Detta med-
för att en lägenhet är enkelsidig och två är genomgående med fönster åt
minst två väderstreck. Alla lägenheter har balkong.

Kvarteret Särla
En variant på den L-formade hustypen finns i kvarteret Särla. Här finns sex
hus med en tydligare vinklad byggnadskropp. Husen är konsekvent upp-
förda i tre våningar.

Fasaderna var ursprungligen putsade, men är sedan tidigt 1980-tal klädda
i gul plåt. Ett typiskt våningsplan består av en etta med kokvrå, sju tvåor, tre
treor samt en fyra fördelade på fem trappuppgångar. Samtliga lägenheter
har balkong och alla utom enrummaren är genomgående.

Kvarteren Sommaren och Hösten med flera
En annan hustyp som förekommer på Augustenborg har rektangulär plan
och består av sex våningar med utskjutande frontespisliknande partier i sju
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Kvarteret Våren 2.  Ritat av Svenska Riksbyggens arkitekt-
kontor i Stockholm 1948. (Foto: Malmö Kulturmiljö nov
1999)

Kvarteret Våren 2, från Augustenborgsgatan, med nybyggt
miljöhus.  (Foto: Malmö Kulturmiljö 011008)

Kvarteret Ttiden 10,  Lantmannagatan 50. Ritat av Sture
Runeberg 1939.  (Foto: Malmö Kulturmiljö nov 1999)

Kvarteret Framtiden 1, Norra Grängesbergsgatan 33. Ritat
av Svenska Riksbyggens arkitektkontor i Stockholm 1949.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 011008)

Kvarteret Forntiden 1. Lindgatan 6. Arkitekt: Jacobsson &
Tullberg, Malmö 1960. (Foto: Malmö Kulturmiljö nov 1999)

Kvarteret Stammen 1, Enegången 1. Arkitekt: Axel Carls-
son 1957. (Foto: Malmö Kulturmiljö nov 1999)
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våningar. Dessa hus är placerade i nord-sydlig riktning i kvarteren Hösten
och Sommaren direkt norr om Augustenborgsparken.

Fasaderna har genomgående en tydlig materialverkan med omväxlande
gult tegel och puts. Temat varieras så att tegel förekommer på frontespiserna
på några av husen, medan förhållandet är omvänt på andra. Byggnaderna
har utanpåliggande balkonger och sadeltak i tegel.

1989 genomgick husen renovering och fick nya, delvis inglasade balkonger
och ny puts med dekorränder i avvikande kulör. Trapphusen är placerade i
mitten av huskroppen och gavlarna är försedda med fönster. Ett typiskt trapp-
plan har två enkelsidiga tvåor samt två genomgående treor. Samtliga lägen-
heter har balkong.

Kvarteren Oasen, Passet med flera
Slutligen finns lamellhus i tre våningar och med sadeltak. Ursprungligen var
husen putsade, men flertalet tilläggsisolerades i slutet av 1970-talet och kläd-
des med plåt i gula och röda nyanser. De delvis indragna balkongerna fick
samtidigt nya fronter i korrugerad plåt. Variationer i form av svagt utskju-
tande mittparti eller gavelparti förekommer.

Under 1999 har MKB låtit ett av husen, Oasen 4, få en utformning som
mer stämmer överens med originalskicket. Plåtinklädnaden från 1981 har
tagits bort och fasaden putsats. Den mörkröda kulören är dock inte ursprung-
lig. Fasaden var tidigare grå, enligt uppgift från MKB. Balkongfronterna är
nya, men tillverkade i enlighet med det ursprungliga utseendet.

Lägenheterna är fördelade enligt principen två tvåor och en trea per trapp-
plan.

Augustenborgstorget
Bostadsbebyggelsen är grupperad kring ett litet stadsdelscentrum, Augusten-
borgstorget. Detta omges av en låg, vinklad butikslänga som följer torgets
södra och västra sida. Ovan butiksfönstren finns ett utskjutande pulpettak
uppburet av lutande, smäckra pelare. Fasaden är dekorerad med schack-
mönstrad mosaik i blått och vitt.

På torget står en kiosk med motsvarande pulpettak, samt markerat fack-
verk i fasaden. Den är tillkommen samtidigt som övrig bebyggelse vid tor-
get. Här finns även skulpturen Droppkronan, utförd av Christian Partos.

Torget har en arkitektur som är typisk för det tidiga 1950-talet och dess
ursprungliga karaktär är välbevarad.

Augustenborgsskolan
Augustenborgsskolan ritades 1954 av Stockholmsarkitekten Sture Frölén och
består av ett flertal låga byggnader grupperade kring tre gårdar. Arkitektu-
ren präglas av röda tegelfasader med tydliga, skarpskurna geometriska for-
mer och platta eller sluttande tak. Byggnaderna har genomgående perspek-
tivfönster och entréerna kröns av skärmtak.

Administrationsbyggnaden, som bland annat rymmer lärarrum och lä-
karmottagning, är i tre våningar och centralt placerad med utblick mot två
av skolgårdarna. 1998 tillfördes nya entrépartier med vindfång.

Skolans arkitektur är närmast att betrakta som funktionalistisk dock utan
de ljusa putsade fasader som annars ofta kännetecknar stilen, husen har
istället fått fasader i tegel vilket var det vanligaste fasadmaterialet i Malmös
arkitektur. Uppdelningen av byggnadens funktioner i olika separata byggna-
der som grupperats fritt kring skolgården är tidstypisk.

Stor vikt lades vid skolornas arkitektoniska omsorg vid den här tiden,
något som avspeglas i att sex arkitekttävlingar om nya skolor anordnades i
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Augustenborgsskolan. Ritad av Sture Frölén 1954. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 011008)

Augustenborgsskolan från Augustenborgsparken. I förgrun-
den en nyanlagd damm. (Foto: Malmö Kulturmiljö 011008)

Augustenborgs torg. (Foto: Malmö Kulturmiljö nov 1999) Augustenborgs  torg.  (Foto: Malmö Kulturmiljö nov 1999)

Kvarteret Hösten  3. Arkitekt: Svenska Riksbyggens arkitekt-
kontor i Stockholm. (Foto: Malmö Kulturmiljö nov 1999)

Kvarteret Sommaren, Augustenborgsgatan 15–17. Arkitekt:
Svenska Riksbyggens arkitektkontor i Stockholm. Huset till
höger tilläggsisolerades och kläddes med plåt i slutet av
1970-talet. (Foto: Malmö Kulturmiljö 011008)
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Malmö från 1946 till 1958. Alla tävlingarna realiserades. En av de arkitek-
ter som fick skoluppdrag i Malmö efter tävlingar var Frölén. Utöver Augu-
stenborgsskolan ritade han den stora Sofielundsskolan (1948) och Dammfri-
skolan (1953).

Augustenborgsparken
Mellan Augustenborgsskolan och kvarteren Särla och Hösten utbreder sig
ett större grönområde, Augustenborgsparken, med lekplats, buskage, och
inhägnade bollplaner.

Gårdarna mellan husen har gräsmattor och ett fåtal buskar, ibland är de
kompletterade med en lekplats. På några av gårdarna finns det bersåliknande
arrangemang. Genomgående i området är att såväl planteringar som lek-
platser ger intryck av att vara samtida med bebyggelsens uppförande.

Förändringar, förnyelse, förtätning
Områdets enhetlighet och speciella karaktär har delvis försvunnit efter hand
som olika former av förändringar skett: plåtinklädning i samband med till-
läggsisolering, inglasning av balkonger, byte av fönster och entrédörrar.

Tilläggsisoleringar och inklädnader med plåt var ett resultat av de energi-
och oljekriser som inträffade under 1970-talet. Staten inrättade förmånliga
bidrag för energibesparande åtgärder vilket medförde att många hus fick
nya fasader. Ett annat skäl till att klä hus med plåt var att man ansåg att plåt
var ett så kallat underhållsfritt material, till skillnad från till exempel puts.

Våren 1998 startade projektet ”Ekostaden Augustenborg”. Detta omfat-
tar en rad andra förändringar – från dagvattenhanteringen till befrämjande
av kvarboende för äldre – i syfte att göra Augustenborg till ett mer socialt,
ekonomiskt och ekologiskt hållbart bostadsområde. Detta kommer i hög
grad att påverka områdets gestaltning, inte minst gårds- och gaturummen.

Projektet finansieras bland annat genom lokala investeringsprogram och
EU:s ”Urbanprogram”. Satsningen, som skall pågå till och med 2001, inne-
bär investeringar på drygt 100 miljoner kronor.

De mest påtagliga förändringarna är att grästak skall anläggas på
Kommuntekniks byggnader i Augustenborgs södra del; att en damm för
uppsamling av dagvatten skall anläggas i Augustenborgsparken; att väg-
systemet delvis byggs om; att elektriska ”tåg” skall trafikera området och
förbinda det med Södervärn; att plåtinklädnaden på husen tas bort. Augus-
tenborg skall, är det tänkt, återskapas till det mönsterområde det en gång
var.

Damfrisör vid Augusten-
borgs torg. 1950-talet.
 (Foto: MKB)
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FASTIGHET ADRESS BYGGHERRE ARKITEKT ÅR
FORNTIDEN 1 Lindgatan 6 Uno Andersson Jacobsson & Tullberg arkitektbyrå 1960
FRAMTIDEN 1 Augustenborgsgatan 8–10 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1949
FRAMTIDEN 1 Norra Grängesbergsgatan 33 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1949
FRAMTIDEN 1 Särlagatan 2 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1949
FÖRRÅDET 2 Augustenborgsgatan 22–24 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1950
FÖRRÅDET 5 Augustenborgsgatan 28 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1950
HÖSTEN 3 Augustenborgsgatan 11 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1948
HÖSTEN 3 Augustenborgsgatan 7–9 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1949
HÖSTEN 3 Norra Grängesbergsgatan 35 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1950
HÖSTEN 4 Särlagatan 6 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1951
HÖSTEN 5 Särlagatan 4 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1948
NUTIDEN 1 Lindgatan 3 Oscar Mårtensson Sture Runeberg 1943
NUTIDEN 2 Lindgatan 5 Oscar Mårtensson Sture Runeberg 1943
NUTIDEN 3 Lindgatan 7 Oscar Mårtensson Sture Runeberg 1943
OASEN 4 Augustenborgsgatan 60 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1947
OASEN 5 Aspgatan 1 Anders Nevsten Ludvig Nilsson 1942
PASSET 1 Augustenborgsgatan 4 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1949
PASSET 1 Särlagatan 1–5 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1949
PASSET 4 Lindgatan 8 MKB Axel Carlsson 1957
PASSET 6 Lindgatan 12 MKB Svenivar Ekstrand 1960
SOFIEDAL 2 Södra Grängesbergsgatan 43 Malmö stad Bengt Ewe 1961
SOFIEDAL 3 Augustenborgsskolan Malmö stad Sture Frölén 1954
SOMMAREN 1 Augustenborgsgatan 13–19 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1950
SOMMAREN 1 Norra Grängesbergsgatan 42 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1950
SOMMAREN 2 Augustenborgsgatan 21–25 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1950
SOMMAREN 2 Södra Grängesbergsgatan 44–46 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1950
STAMMEN 1 Enegången 1 MKB Axel Carlsson 1957
SÄRLA 2 Lantmannagatan 62–66 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1947
SÄRLA 2 Särlagatan 9–13 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1947
TIDEN 10 Lantmannagatan 50 Oscar Mårtensson Sture Runeberg 1939
UNDRET 1 Lindgatan 2 Oscar Mårtensson Sture Runeberg 1946
UNDRET 2 Lindgatan 4 Oscar Mårtensson Sture Runeberg 1945
VÅREN 2 Augustenborgsgatan 14–20 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1948

Kvarteret Särla, Lantmannagatan 64–66, med nyrenoverade
fasader till vänster och plåtklädd till höger. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 011008)

Kvarteret Särla, Lantmannagatan 64–66, med nyrenoverad
fasad.  (Foto: Malmö Kulturmiljö 011008)

Kvarteret Särla,  gårdsfasad,  nyrenoverad. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 011008)

Kvarteret Särla, Lantmannagatan 64, entréfasad, nyreno-
verad.  (Foto: Malmö Kulturmiljö 011008)



56 DAMMFRI

DAMMFRI
Dammfri präglas av en förhållandevis småskalig bebyggelse – uppförd mel-
lan 1945 och 1960 – med lamellhus grupperade kring gårdar på ett för Erik
Bülow-Hübe typiskt sätt. Många hus är placerade med långsidan mot ga-
torna vilket ger området dess relativt slutna karaktär. Husen har en enhetlig
utformning med gult fasadtegel och flacka tegelbelagda sadeltak – typisk för
det malmöitiska byggandet vid tiden – vilket också ger Dammfri sin prägel.

 I översiktsplanen för Malmö 2000 utpekas delar av kvarteret Hilleröd
(Experimenthusen) och punkthusen längs Ängdalavägen som särskilt kul-
turhistoriskt värdefulla områden enligt PBL.

Dammfri ligger i Malmös västra del, i en stadsdel som tidigare benämndes
Pildammsstaden, och gränsar till Mellanheden, Rönneholm, Kronborg och
Solbacken. Området bildar en kil mellan Köpenhamnsvägen i norr, John
Ericssons väg i söder och Mariedalsvägen i öster. Vi redogör här för den del
av Dammfri som ligger öster om Bellevuevägen. Kvarteren väster om Bel-
levuevägen har sitt stadsplanemässiga samband med Mellanheden, och be-
skrivs under Mellanheden.

Historik, före 1945
Området är främst byggt på gården Dammfris marker, som låg i kvarteret
med samma namn. Dammfri, som tidigare benämndes Damfred, var ur-
sprungligen ett lantställe, som under senare delen av 1800-talet ägdes av
handelsmannen Johan Danius. Namnet kan härledas till Daniifred, men syf-
tar enligt somliga på gårdens placering bortom stadens dammiga gator. Den
gamla gårdsbyggnaden fanns kvar till slutet av 1970-talet, då den revs och
ett servicehem uppfördes på tomten.

SKALA 1:10 000

0 100 200 300 mN
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Experimenthusen i kvarteret Hilleröd. Stockholmshuset.
Ritat av Stockholms Stads Fastighetskontor genom Edwin
Engström 1951. (Foto: MKB)

Experimenthusen i kvarteret Hilleröd. Göteborgshuset. Ri-
tat av Nils Einar Eriksson och Erik Ragndal 1951. (Foto:
MKB)

Kvarteret Korsör från Köpenhamnsvägen. (Foto: MKB) Gård i kvarteret Nyborg. (Foto: MKB)

Kvarteret Korsör i början av 1950-talet. (Foto: MKB) Kvarteret Nyborg i början av 1950-talet. (Foto: MKB)
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Hillerödsvägens sträckning utgör resten av en gammal landsväg som pas-
serade Rönneholmsgården och fortsatte söderut. Nära Hillerödsvägen lig-
ger två villor från sekelskiftet 1900, vilka är den äldsta kvarvarande bebyg-
gelsen i området. Här har tidigare funnits fler villor uppförda på 1910-talet,
som rivits i samband med områdets expansion.

I en orealiserad stadsplaneskiss från 1930-talets början föreslog Erik
Bülow-Hübe att området skulle bebyggas med strikt utlagda lamellhus, samt-
liga placerade i nord-sydlig riktning.

Bebyggelse efter 1945
Stadsplaner, utbyggnadshistoria
Större delen av Dammfri byggdes ut i en följd med början under senare delen
av 1940-talet. Utbyggnaden inleddes i kvarteret Viborg vid Bellevuevägen
och Köpenhamnsvägen och därefter fortsatte man österut mot Mariedals-
vägen. Området har huvudsakligen kommit att utformas efter två stadspla-
ner från 1940-talet, båda formade av Bülow-Hübe. Planen från 1942 fast-
ställde byggnadernas höjd och form samt den grundläggande kvarters-
indelningen.

Tanken var att i områdets gränser mot de stora gatustråken placera tre-
och fyravånings lamellhus i kvartersformation, medan det i de centrala och
sydöstra delarna av området skulle uppföras ett trettiotal punkthus i tre
våningar. Området planlades så gott som uteslutande för bostadsändamål,
med undantag för en skola i kvarteret Jylland och en kyrka i kvarteret Damm-
fri, vilken dock aldrig kom att uppföras.

Nästa stadsplan, från 1947, reviderade delvis den tidigare. En viktig änd-
ring var att större delen av de planerade punkthusen utgick. Som skäl för
ställningstagandet påtalas att byggnadskostnaderna för punkthus var höga
och att hustypen var mer lämpad för områden med komplicerade terräng-
förhållanden. Följden blev att bara nio av punkthusen kom att uppföras,
medan lamellhus av mer traditionell karaktär ersatte de övriga. De nio punkt-
hus som trots allt kom till utförande motiveras i plantexten med att husen
samspelade med de befintliga villor som fanns kvar längs Ängdalavägen samt
att rådande fastighetsindelning inte medgav större hus som lamellhus.

Vidare skedde en ändring av Ängdalavägens sträckning och det gavs ut-
rymme för platsbildningen Ängdalaplan. För områdets övriga bebyggelse
ändrades bland annat villkoren för de tidigare planlagda lamellhusens stor-
lek och placering så att utnyttjandegraden av marken ökade samt att vinds-
bostäder tilläts.

I planen fastslogs också byggnadshöjden till 10,8 meter för trevåningshus
och 14 meter för fyravåningshus samt att samtliga bostadshus skulle ha en
takvinkel på 30 grader.

I samband med att man skulle bygga experimenthus i kvarteret Hilleröd
1951 omarbetades planen så att den medgav uppförandet av de fyra plane-
rade byggnaderna.

Bostäder och boende
I Dammfri finns cirka 2 500 bostäder. Drygt hälften av lägenheterna är
bostadsrätter, medan resterande är hyresrätter. Lägenheterna i Dammfri be-
står till drygt hälften av två rum och kök medan en tredjedel har tre rum och
kök. Bostäderna har för sin tid hög standard och i princip alla lägenheter
försågs med balkong.

I adresskalendern från 1955 kan man utläsa att de boende tillhörde medel-
klassen och blandade yrkeskategorier. Hit flyttade tjänstemän, chaufförer,
ingenjörer, butiksföreståndare, skådespelare, möbelsnickare med flera.

Antalet boende i Dammfri har halverats sen 1950-talet, från drygt 7 000
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Kvarteret Langeland 1, entréfasad. Ritat av
HSB arkitektkontor och Thorsten Roos
1949. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000616)

Servicehus i kvarteret Dammfri. Ritat av Sten Samuelson
arkitektkontor 1981. (Foto: Malmö Kulturmiljö)

Kvarteret Korsör 1, Köpenhamnsvägen 20. Ritat av Hen-
ning Nilsson 1945. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000104)

Kvarteret Korsör 2, Korsörvägen 13. Ritat av J Månsson
och Hans Westman (fasad) 1946. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000104)

Kvarteret Hilleröd 13, Villa Eos (Foto: Malmö Kulturmiljö
000104)

Kvarteret Hilleröd 6, Hillerödsvägen 12. Ritat av Fritz
Jaenecke & Sten Samuelson 1959. (Foto: Malmö Kultur-
miljö 991221)
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till 3 500 år 1998. Varje år flyttar i genomsnitt 15 % av dessa invånare.
65 % är ensamboende, medan 6 % utgörs av barnfamiljer. De domine-

rande åldersgrupperna är 20–30 år samt 70–80 år. Detta kan bero på att
många som flyttade in vid uppförandet fortfarande bor kvar och att lägen-
heterna inte är särskilt lämpade för dagens barnfamiljer.

Arkitekter och byggherrar
Bebyggelsen i Dammfri är uppförd av en lång rad privata byggherrar samt
HSB. MKB köpte en del av fastigheterna strax efter uppförandet. Arkitekter
är Thorsten Roos, Svenivar Ekstrand, Axel Carlsson, Fritz Österlind, Per-
Olof  Olsson, Gösta Olson med flera.

Trafik
Dammfri trafikseparerades inte, en princip som annars hade börjat tilläm-
pas inom stadsplaneringen vid den här tiden. Man planerade dock för den
ökade biltrafiken i området genom att låta flera fastigheter ha underjordiska
garage i anslutning till bostadshusen. Gatorna i områdets inre är relativt
smala och genomfartstrafiken är begränsad. De större vägarna som omger
kvarteren är desto livligare och kontrasten till de lugnare, inre delarna är
stor.

Service
I Dammfri byggdes inte något särskilt stadsdelscentrum eller torg med buti-
ker och annan service. I ett fåtal av bostadshusen planerades mjölkbutiker,
charkuteri och enstaka servicefunktioner som frisör och skomakeri. Idag är
servicenivån fortfarande låg, om än kompletterad med två mindre livsmedels-
butiker.

Utmed Köpenhamnsvägen närmare Mellanheden finns en rad butiker av
olika slag i separata butikslängor kopplade till bostadshusen, vilka också
kan sägas ingå i Dammfris serviceutbud.

Bebyggelsekaraktär
Dammfri består i huvudsak av lamellhusbebyggelse i företrädesvis gult räff-
lat tegel med sadeltak. Bebyggelsen vid områdets utkanter utgör en tydlig
ram kring husen i mitten, något som förstärks ytterligare längs Köpenhamns-
vägen, där husen med sina fyra våningar är högre. I den nordöstra delen
ligger servicehemmet ritat 1981 av Sten Samuelson. Huset är med sina tio
våningar en tydlig accent i Dammfris nordöstra hörn.

Dammfri har tre typer av kvartersbildningar: byggnader som bildar går-
dar med öppna hörn, fritt placerade lamellhus samt punkthus grupperade
kring en gata. Gatunätet inom området präglas av korta och smala, ibland
lätt krökta gator vilket skapar en variation i bebyggelsen och ger en känsla
av småskalighet.

Typiskt för Dammfri är enhetligheten – områdets bebyggelse är väl sam-
manhållen i skala, material och formspråk. Trots detta är det en rad arkitek-
ter som har ritat byggnaderna, förvisso till största delen inom den begrän-
sade tidsramen 1945 till 1950. De individuella särdragen avspeglas i detaljer
som fönsteromfattningar, balkongernas placering och entrépartiernas utform-
ning. Nämnda detaljer berättar även om sin tillkomsttid, då den mer renod-
lat funktionalistiska arkitekturen mjukades upp och fick en något mer tradi-
tionell utformning och en viss regional anknytning.

Husen har generellt fönster med två eller tre lufter och snickerierna är
antingen enbart vita eller gröna och vita. Drag som upprepas är mönster-
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Fönster,  Korsörvägen 16. Ritat av HSB arkitektkontor 1950.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 010928)

Entré,  Korsörvägen 23. Ritat av Gösta Olson 1951.  (Foto:
Malmö Kulturmiljö 010928)

Kvarteret Ribe 6, Mariedalsvägen 57. Ritat av Thorsten Roos
1947.  (Foto: Malmö Kulturmiljö 000104)

Kvarteret Spetsen 1, Bellevuevägen 6. Ett av Riksbyggens
första hus i Malmö. Ritat av Per-Olof Olsson 1945.  Inklätt
med tegel 1983. (Foto: Malmö Kulturmiljö 991221)

Garagenedfart, kvarteret Nyborg 22, Hillerödsvägen 6. Ri-
tat av Svenivar Ekstrand 1967. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000104)

Korsningen Korsörvägen och Pilåkersvägen. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 010928)
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Plan, punkthus i kvarteret
Hilleröd 1, skala 1:500.

murningar i teglet och växelvis indragna och framskjutna partier i fasaden.
Husens gruppering är också en kombination av lamellhusplan och tradi-

tionell kvartersbebyggelse. Gårdarna har en öppen karaktär och består i
flera fall av delvis nedgrävda garage med gräs och planteringar ovanpå.

Punkthus vid Ängdalavägen
Ängdalavägens gestaltning kontrasterar väsentligt mot övriga delar av Damm-
fri. Medan en relativt homogen bebyggelse med halvöppna gårdar domine-
rar har Ängdalavägen en bebyggelse i mindre skala som är betydligt mer
uppbruten till sin karaktär. Gatubilden präglas av nio låga punkthus som
flankerar gatan i nästan hela dess sträckning. Byggnadernas snedställda pla-
cering i förhållande till gatan och dess svängda linje ger en effektfull fond-
verkan i gatumiljön.

Österut avgränsas Ängdalavägen av två trevånings lamellhus på ömse
sidor om gatan. I avslutningen i väster ligger två äldre villor, vilka understry-
ker områdets särdrag och betonar punkthusens villaliknande karaktär. I kors-
ningen Korsörvägen och Ängdalavägen finns en mindre park, Ängdalaplan,
som ytterligare framhäver områdets öppenhet.

Punkthusen ger vid första anblicken ett mycket likartat intryck. Plan,
höjd och takform är närmast identiska – variationsrikedomen är dock stor i
materialval och detaljutformning. Detta är delvis en följd av att byggna-
derna är ritade av olika arkitekter, Svenivar Ekstrand och Thorsten Roos,
men ska också ses som ett resultat av en medveten arkitektonisk strävan.
Husen är uppförda mellan 1950 och 1961, vilket också bidrar till skillnader
i uttrycket.

Konstruktionen är en stomme murad med lättbetongblock klädd med
fasadtegel. Sju av husen har gula tegelfasader, medan två är i rött tegel.
Fönstrens disposition och typ skiljer sig åt mellan husen, men främst före-
kommer en- och två-luftsfönster med vita snickerier. Husen kröns av tälttak
belagda med röda tegelpannor bortsett från två hus som fått grönt koppar-
färgat taktegel vilket samspelar väl med balkongfronterna i kopparplåt. De
övriga punkthusens balkonger hade ursprungligen fronter i sinuskorrugerad
plåt, men flertalet har ersatts med trapetskorrugerad plåt i samband med
renoveringar under 1980-talet. Balkongerna är antingen indragna helt i fa-
saden eller utanpåliggande.

Lägenheterna består i huvudsak av två- och trerummare. På ett typiskt
trapplan finns två tvårummare och två trerummare, försedda med fönster åt
minst två väderstreck samt balkong. Vindarna inreddes med fyra enkelrum
med kokvrå.

Placering, skala, materialval och detaljutformning visar på en omsorg för
såväl de enskilda husen som för den samlade bebyggelsen och gatumiljön.
Byggnaderna är relativt välbevarade och besitter ännu en stor del av de arki-
tektoniska värden som de ursprungligen haft. De förändringar som skett
begränsar sig i huvudsak till balkongrenoveringar, en del fönsterbyten samt
en del smärre detaljförändringar.

Experimenthusen
1950–53 gjordes en undersökning för att klarlägga varför byggnadskostna-
derna varierade i Stockholm, Göteborg och Malmö. Undersökningen leddes
av en särskild kommitté med representanter från statliga och kommunala
myndigheter samt byggmästaresammanslutningar och fackförbund. Varje
stad utformade ett typiskt hus och 1951 uppfördes ett hus av varje typ paral-
lellt i de tre städerna. Stockholmshuset ritades av Edvin Engström, Göteborgs-
huset av Nils Einar Eriksson och Erik Ragndal och Malmöhusen av Gunnar
Lindman och Gabriel Winge. Husen kom också att kallas “Trestadshusen“.
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Kvarteret Hilleröd 3. Experimenthusen, Malmöhuset. Ritat
av Gabriel Winge och Gunnar Lindman. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 000616)

Kvarteret Hilleröd 3. Experimenthusen, Stockholmshuset.
Ritat av Edwin Engström. Inklätt med tegel 1988,  ursprung-
ligen putsad fasad. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000616)

Kvarteret Ängdala 2, Pilåkersvägen 5. Ritat av Gösta Ol-
son 1949.  (Foto: Malmö Kulturmiljö 000104)

Kvarteret Hilleröd 12, Ängdalavägen 34. Ritat av Svenivar
Ekstrand 1961.  (Foto: Malmö Kulturmiljö 000725)

Kvarteret Ängdala 3, Ängdalavägen 31 och 29. Ritat av
Thorsten Roos 1949. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000104)

Kvarteret Jylland 4,  Korsörvägen 12. Ritat av Axel Carls-
son 1946. (Foto: Malmö Kulturmiljö 991229)
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Tomtmark uppläts i kvarteret Hilleröd för experimentbygget. Malmö-
husen byggdes i tegel och hade till skillnad från de andra husen utöver tre
våningar även inredd vind. Husen var tjockhus med tolv meters djup.
Stockholmshuset och Göteborgshuset uppfördes i lättbetong med putsade
fasader och var smalare än Malmöhusen, tio respektive nio meter i husdjup.
Det visade sig att byggkostnaderna i Malmö var lägre samt att tjockare hus
var en mer ekonomisk lösning. Försöket bidrog i förlängningen till att man
i Stockholm och Göteborg slutade att bygga de för städerna karaktäristiska
smalhusen. I Malmö hade smalhusen inte förekommit. Under 1980-talet
tilläggsisolerades och kläddes både Stockholmshuset och Göteborgshuset med
tegel, medan Malmöhusen, bortsett från förändringar som fönster- och
balkongbyten, har mer av sitt ursprungliga utseende kvar.

Dammfriskolan
Dammfriskolan byggdes parallellt med utbyggnaden av hela Dammfriområdet
och beräknades motsvara de nyinflyttades behov. En arkitekttävling utlystes
1945, där önskemål uttrycktes om en skolanläggning anpassad till kringlig-
gande bebyggelse. Det förslag som kom att uppföras i modifierad form belö-
nades med tredje pris. Upphovsman var Sture Frölén, som främst var verk-
sam i Stockholm, men även ritade tre skolor i Malmö: Nya Sofielundsskolan
(1948), Dammfriskolan (1950) och Augustenborgsskolan (1956).

Infogad bland Dammfris småskaliga bostadshus ligger skolan. De låga
paviljongbyggnaderna i rött tegel harmonierar med områdets gula tegel-
arkitektur utan att förlora sitt eget uttryck. Rumsbildningen samspelar väl
med omgivningens halvöppna gårdar med fritt placerade lamellhus. Byggnads-
volymen är komplex, men består i princip av en asymmetrisk H-form med
en friliggande huskropp i nära anslutning. Mittdelen innehåller administra-
tion, bibliotek, uppehållsrum och har en längsgående uppglasad gång ut
mot den västra gården. Klassrumslängorna är kopplade till denna mittdel
och är i två till tre våningar. Byggnaden kröns av ett flackt sadeltak. Arkitek-
turen är enkel med omsorgsfulla detaljer som tandlisten vid takfoten, räff-
lade dörrfoder i trä och smäckra trappräcken med tydlig 50-talsprägel. Ute-
miljön består av de två skolgårdarna, åt öster respektive väster, som bildas
mellan huskropparna.

Under 1999 byggdes skolan delvis om för att anpassas efter dagens be-
hov, men med en respekt för den ursprungliga arkitekturen. Källarplanet har
försetts med bland annat hemkunskapssalar och har grävts ut till en souter-
rängvåning för att förse dem med dagsljus. Utomhus korresponderar en trappa
i form av en amfiteater med interiörens glasade trappliknande uppehålls-
rum.

Bobergsängen
Mellan fyra relativt anspråkslösa bostadshus i kvarteren Lolland och Fyen
ligger den långsträckta grönytan Bobergsängen. Den är gestaltningsmässigt
en förlängning av den angränsande Pildammsparken. Rumsbildningen har
strama väggar av formklippta popplar, en fond av bokhäckar. Grönytan är
placerad så att vattentornet vid Pildammarna (ritat av Harald Boklund 1904)
står exakt i dess mittaxel. Ett oväntat monumentalt rum i den funktionalistiska
lamellhusbebyggelsen. Stadsingenjören Erik Bülow-Hübe lät anpassa bebyg-
gelsen i Pildammsstaden efter parkens geometriska form, vilket är anmärk-
ningsvärt med tanke på rådande stadsplaneideal. Sitt namn har platsen fått
efter arkitekten Ferdinand Boberg, som planerade Baltiska utställningen 1914,
där Pildammsparken senare anlades.

Plan Stockholmshuset,
skala 1:400. Jämför med
typiska Malmöplaner på
sid 23.
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Bobergsängen mot Pildammsparken. (Foto: Malmö Kultur-
miljö 000616)

Kvarteret Lolland 5 vid Bobergsängen. Ritat av Axel Carls-
son 1948. Ursprungligen putsad fasad, inklätt med plåt
1978. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000104)

Dammfriskolan. Ritad av Sture Frölén 1945. Ombyggd
1989 efter ritningar av Matsson Arkitektkontor AB. Föns-
ter byttes ut 1994. (Foto: Malmö Kulturmiljö dec 1999)

Dammfriskolan. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000616)

Kvarteret Nyborg 16, Köpenhamnsvägen 26. Ritat av Per
Nilsson 1949. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000104)

Kvarteret Nyborg 20, Korsörvägen 21. Ritat av Fritz
Jaenecke 1951. Utbyggnader för soprum vid entréerna till-
kom 1987. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000104)
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Förändring, förtätning, förnyelse
Några stora förändringar avseende områdets övergripande gestaltning har
inte skett sedan 1950-talet. De förändringar som har genomförts återfinns
huvudsakligen på byggnadsnivå och består främst av fönster- och balkong-
byten. Majoriteten av husen har fått såväl nya fönster som balkongfronter
under 1970-, 80-, och 90-talen. En del byggnader har också blivit tilläggs-
isolerade och fått ny fasadbeklädnad. I de fallen är gult fasadtegel vanligast,
i ett försök att harmoniera med den övriga bebyggelsen.

Under 1980-talet förbättrades sophanteringen i hela Dammfri och soprum-
men placerades ofta i anslutning till entréerna. Ett fåtal lägenheter har byggts
om och slagits samman under senare år. Gårdarna genomgick i början av
1990-talet viss upprustning.

Under år 2001 pågår en förtätning med bostadshus i fyra våningar i kvar-
teret Jylland, bakom Dammfriskolan.

Entréparti i originalut-
förande. Kvarteret Hilleröd
12, Ängdalavägen 32. Ri-
tat av Svenivar Ekstrand
1961. (Foto: Malmö Kul-
turmiljö 000725)

Balkonger i originalutfö-
rande. Kvarteret Hilleröd
12. (Foto: Malmö Kultur-
miljö 000725)
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FASTIGHET ADRESS BYGGHERRE ARKITEKT ÅR
FYEN 3 Ribevägen 8 Malmö Stads fastighetskontor Fritz Österlind 1946
FYEN 3 Ribevägen 10 Malmö Stads fastighetskontor Fritz Österlind 1946
FYEN 3 Mariedalsvägen 59 Malmö Stads fastighetskontor Fritz Österlind 1946
FYEN 3 Bobergsängen 3 Malmö Stads fastighetskontor Fritz Österlind 1946
FYEN 3 Bobergsängen 5 Malmö Stads fastighetskontor Fritz Österlind 1946
HILLERÖD 1 Ängdalavägen 28 HSB Thorsten Roos 1950
HILLERÖD 2 Pilåkersvägen 7 HSB Thorsten Roos 1950
HILLERÖD 3 John Ericssons väg 71 MKB Gunnar Lindman, Gabriel Winge 1951
HILLERÖD 3 Pilåkersvägen 9 MKB Gunnar Lindman, Gabriel Winge 1951
HILLERÖD 3 John Ericssons väg 73 MKB Nils Einar Eriksson, Erik Ragndal, Göteborg 1951
HILLERÖD 3 Pilåkersvägen 11 MKB Stockholms Stads fastighetskontor, E Engström 1951
HILLERÖD 5 John Ericssons väg 75 MKB Thorsten Roos 1953
HILLERÖD 5 John Ericssons väg 77 MKB Thorsten Roos 1952
HILLERÖD 5 John Ericssons väg 79 MKB Thorsten Roos 1952
HILLERÖD 6 Hillerödsvägen 12 Gösta Lindberg Fritz Jaenecke & Sten Samuelson 1959
HILLERÖD 11 Ängdalavägen 30 Per Wall Svenivar Ekstrand 1958
HILLERÖD 12 Ängdalavägen 32 John Helgesson Svenivar Ekstrand 1961
HILLERÖD 12 Ängdalavägen 34 John Helgesson Svenivar Ekstrand 1961
JYLLAND 3 Korsörvägen 14 Anton Jönsson Åke Sjöberg 1946
JYLLAND 4 Korsörvägen 12 William Engfelt Axel Carlsson 1946
JYLLAND 5 Korsörvägen 10 William Engfelt Axel Carlsson 1946
JYLLAND 6 Korsörvägen 8 Oscar Nordström Axel Carlsson 1946
JYLLAND 7 Dammfriskolan Folkskolekontoret Sture Frölén 1945
JYLLAND 9 Pilåkersvägen 6 HSB HSB arkitektkontor Malmö 1950
JYLLAND 10 Korsörvägen 16 HSB HSB arkitektkontor Malmö 1950
JYLLAND 10 Pilåkersvägen 4 HSB HSB arkitektkontor Malmö 1950
KORSÖR 1 Köpenhamnsvägen 18 Nils Nilsson Henning Nilsson 1946
KORSÖR 1 Köpenhamnsvägen 20 Nils Nilsson Henning Nilsson 1945
KORSÖR 1 Korsörvägen 15 Nils Nilsson Henning Nilsson 1946
KORSÖR 2 Köpenhamnsvägen 14 Gustav Kvist J Månsson 1946
KORSÖR 2 Korsörvägen 11 Gustav Kvist J Månsson 1947
KORSÖR 2 Köpenhamnsvägen 16 Gustav Kvist J Månsson & Hans Westman 1946
KORSÖR 3 Korsörvägen 7 Malmö Byggnadsgille u.p.a. Ludvig Nilsson & Clas Almquist 1947
KORSÖR 3 Köpenhamnsvägen 10 Malmö Byggnadsgille u.p.a. Ludvig Nilsson & Clas Almquist 1947
KORSÖR 3 Köpenhamnsvägen 12 Malmö Byggnadsgille u.p.a. Ludvig Nilsson & Clas Almquist 1946
LANGELAND 1 Ribevägen 18—20 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Thorsten Roos 1949
LANGELAND 1 John Ericssons väg 65 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Thorsten Roos 1949
LANGELAND 1 Ribevägen 22 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Thorsten Roos 1949
LANGELAND 2 Ribevägen 14–16 HSB Thorsten Roos 1949
LANGELAND 3 Bobergsängen 7 Gustav Kvist Carl Nordström 1948
LOLLAND 1 Bobergsängen 6 Ernst Lindström Per Nilsson 1947
LOLLAND 5 Bobergsängen 4 Ingvar Brorman Axel Carlsson 1948
NYBORG 15 Köpenhamnsvägen 28 William Engfelt Axel Carlsson 1948
NYBORG 16 Köpenhamnsvägen 26 Algot Andersson Per Nilsson 1949
NYBORG 17 Köpenhamnsvägen 24 Gösta Persson Axel Carlsson 1949
NYBORG 18 Köpenhamnsvägen 22 Ernst Lindström P S Persson 1949
NYBORG 19 Pilåkersvägen 3 MKB P S Persson 1950
NYBORG 20 Korsörvägen 21 MKB Fritz Jaenecke 1951
NYBORG 21 Korsörvägen 23 Gösta Olson Gösta Olson 1951
NYBORG 22 Hillerödsvägen 4 Per Wall Svenivar Ekstrand 1967
NYBORG 22 Hillerödsvägen 6 Per Wall Svenivar Ekstrand 1967
NYBORG 23 Ängdalavägen 33 Per Wall Svenivar Ekstrand 1961
NYBORG 23 Ängdalavägen 35 Per Wall Svenivar Ekstrand 1961
NYBORG 23 Ängdalavägen 37 Per Wall Svenivar Ekstrand 1961
RANDERS 1 Dammfrigången 4 HSB Thorsten Roos 1946
RANDERS 2 Mariedalsvägen 55 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Thorsten Roos 1946
RANDERS 2 Randersvägen 21 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Thorsten Roos 1946
RANDERS 2 Korsörvägen 6 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Thorsten Roos 1946
RIBE 1 Dammfrigången 6 Algot Andersson Jacobsson & Tullberg arkitektbyrå, Per Nilsson 1947
RIBE 6 Randersvägen 24 HSB Thorsten Roos 1948
RIBE 6 Ribevägen 11 HSB Thorsten Roos 1948
RIBE 6 Mariedalsvägen 57 HSB Thorsten Roos 1947
SPETSEN 1 Bellevuevägen 6 Riksbyggen Per-Olof Olsson, Stockholm 1945
VIBORG 1 Bellevuevägen 2 Riksbyggen Per-Olof Olsson, Stockholm 1945
VIBORG 1 Bellevuevägen 4 Riksbyggen Per-Olof Olsson, Stockholm 1945
VIBORG 1 Hillerödsvägen 5 Riksbyggen Per-Olof Olsson, Stockholm 1945
VIBORG 1 Köpenhamnsvägen 32 Riksbyggen Per-Olof Olsson, Stockholm 1945
VIBORG 1 Köpenhamnsvägen 34 Riksbyggen Per-Olof Olsson, Stockholm 1945
ÄNGDALA 1 Korsörvägen 22 Gösta Olson Gösta Olson 1949
ÄNGDALA 2 Pilåkersvägen 5 Gösta Olson Gösta Olson 1949
ÄNGDALA 3 Ängdalavägen 29 HSB Thorsten Roos 1950
ÄNGDALA 3 Ängdalavägen 31 HSB Thorsten Roos 1950
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GAMLA LIMHAMN
I Gamla Limhamn finns en sammanhängande bebyggelse från 1940- och
50-talen i kvarteren väster om Västanväg. Området får sin karaktär av den
öppna och relativt glesa bebyggelsen i tre våningar, främst friliggande la-
mellhus. Husen byggdes enligt en funktionalistisk stadsplan av Erik Bülow-
Hübe och har genomgående en saklig och enkel utformning i tidens anda.

Limhamn är en självständig stadsdel med omkring 15 000 invånare belägen
cirka fem kilometer sydväst om centrala Malmö. Limhamn består av flera
olika delområden: Gamla Limhamn, Sibbarp, Djupadal, Annetorp med flera.
Gamla Limhamn ligger norr om Linnégatan som är huvudgatan genom Lim-
hamns centrum.

Historik, före 1945
Huruvida Limhamn uppkom som ort redan under medeltiden eller i sam-
band med det stora fisket under 1800-talet är inte klarlagt. Limhamn var
under den förra delen av 1800-talet i första hand ett fiskeläge som gav bön-
derna i Hyllie socken extra inkomstmöjligheter. Under slutet av 1800-talet
kom Limhamn att växa till en industriort, särskilt genom cementtill-
verkningen. Förutsättningen för cementtillverkningen var den rika förekom-
sten av kalk i och omkring Limhamn (vars namn kommer från just kalk =
lim, jämför engelskans lime). Stadsdelen införlivades med Malmö stad år
1915. Limhamn var då en helt fristående småstad med omkring 10 000
invånare.

Under decennierna efter inkorporeringen bebyggdes området mellan Mal-
mö och Limhamn med villakvarter, men det var först under årtiondet efter
1945 som bebyggelsen blev helt sammanhängande och Limhamn slutgiltigt

SKALA 1:10 000
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Sveagatan vid mitten av
1960-talet. Kvarteret
Törnskatan till vänster
och Ladusvalan till höger.
(Foto: HSB)

Kvarteret Hussvalan och Ladusvalan från väster i början
av 1950-talet. (Foto: Malmö Stadsarkiv)

Kvarteret Skogsmården
13, vid mitten av 1960-
talet. Arkitekt: Thorsten
Roos 1952. (Foto: HSB)

Kvarteret Apan 3 från Linnégatan i mitten av 1950-talet.
Arkitekt:  Axel Carlsson 1946. (Foto: MKB)
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växte samman med Malmö. Fortfarande betraktar sig dock många av invå-
narna som Limhamnsbor snarare än Malmöbor.

Bebyggelsen på Limhamn är av mycket blandad karaktär. Den äldre be-
byggelsen består till största delen av småhus. Även efter 1945 har de största
arealerna tagits i anspråk för småhus och radhus. Under årtiondet efter 1945
byggdes dock nästan 2 500 nya lägenheter i flerbostadshus. Dessa finns hu-
vudsakligen lokaliserade i tre olika områden: i norra delen av Sibbarp (kvar-
teren omedelbart söder om Linnégatan och väster om Kalkbrottsgatan), i
Gamla Limhamn (kvarteren omedelbart väster om Västanväg) samt i Anne-
torp (kvarteret Pelaren söder om Hyllie kyrkoväg). Dessutom har de cen-
trala delarna av Limhamn, i kvarteren på båda sidor om Linnégatan, fått ny
bebyggelse kontinuerligt under perioden 1945–2000.

Bebyggelse efter 1945
Stadsplaner, utbyggnadshistoria
Ett omkring 15 hektar stort område nordost om centrala Limhamn var –
bortsett från några villor – obebyggt och ej stadsplanelagt ännu i mitten av
1940-talet. Fram till slutet av 1920-talet låg en gård i det nuvarande kvarte-
ret Ladusvalan. En rad 150-åriga almar som inramat gården påminde om
platsen fram till år 2000 då de sågades ner.

Tidiga kartor visar att avsikten varit att stycka upp hela området i villa-
tomter, men då stadsingenjören Erik Bülow Hübe 1945 utformade en stads-
plan för området föreskrevs flerbostadshus i tre våningar. Detta motiverades
med en ökad efterfrågan på bostäder som uppkommit genom att industri-
erna i Limhamn växte och fler etablerades.

Planen föranledde ett trettiotal villaägare att protestera eftersom man
fann hyreshusbebyggelsen både omotiverad och oestetisk och befarade att
karaktären av villaområde skulle gå förlorad: ”Vad en bebyggelse med hy-
reshus betyder för trevnaden i omgivningen ligger i klar och öppen dager för
envar, som har kännedom om trevnaden i ett villasamhälle.”

 Protesterna fick dock ingen verkan. Stadsingenjören menade att den ringa
tillgången på hyreslägenheter som rådde i Limhamn gjorde det befogat att
denna mark, som var den enda kvarvarande inom de centrala delarna av
stadsdelen, bebyggdes med flerbostadshus.

I enlighet med Bülow-Hübes stadsplan anlades ett nytt gatunät, där fri-
liggande lamellhus placerades i nord-sydlig respektive öst-västlig riktning.
Redan 1947 ändrades planen för kvarteret Läderlappen av nyblivne stads-
planechefen Gunnar Lindman enligt önskemål från byggherren. Istället för
nio lamellhus kom kvarteret att bebyggas med fem större huskroppar i vin-
kel vilka ansågs mer ekonomiska.

Hela området bebyggdes under tioårsperioden närmast efter andra
världskrigets slut. Därefter har endast vissa smärre kompletterande byggna-
der tillkommit.

Bostäder och boende
Omkring 1 200 lägenheter i flerbostadshus färdigställdes i Gamla Limhamn
under perioden 1945 till 1960. Av dessa ligger flertalet i det område som
planerades 1945. Merparten av lägenheterna är två rum och kök och den
vanligaste upplåtelseformen är bostadsrätter. Under perioden från 1960 till
1980 tillkom endast omkring 250 nya lägenheter i Gamla Limhamn.

Arkitekter och byggherrar
Fastigheterna fördelades ungefär lika mellan HSB och privata byggherrar,
varav de flesta representerades av BGB (Byggmästarnas gemensamma Bygg-
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Kvarteret Dromedaren 9, gatufasad mot Linnégatan. Ritat
av Axel Carlsson 1949.  (Foto: Malmö Kulturmiljö 000417)

Kvarteret Tjuren 3, gatufasad mot Linnégatan. Ritat av Axel
Carlsson 1945. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000417)

Kvarteret Kanariefågeln 3, Älggatan. Ritat av Boo D:son
Widén 1946. Inklätt med plåt 1976. (Foto: Malmö Kultur-
miljö 000208)

Kvarteret Ardennern 3, gatufasad från söder. Uppfört och
ritat av Gösta Olson 1954.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000222)

Kvarteret Törnskatan 2 från väster. Ritat av HSB arkitekt-
kontor i Malmö 1955. (Foto: Malmö Kulturmiljö  000222)

Kvarteret Läderlappen 2, Älggatan. Ritat av Boo D:son
Widén 1947. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000208)
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nadsaktiebolag). De flesta uppdragen gick till HSB arkitektkontor i Malmö
i samarbete med Thorsten Roos, men också Boo D:son Widén fick många
uppdrag i området. Bland övriga arkitekter som anlitades märks Svenivar
Ekstrand och Axel Carlsson.

Trafik
Mellan Malmö och Limhamn gick tågtrafik på den så kallade Sillabanan
från 1889. Persontrafiken på banan upphörde under 1940-talet. Till Lim-
hamn gick också spårvagnslinje nr 4. Spårvagnen gick längs Linnégatan och
fortsatte till Sibbarp. När linjen lades ner på 1970-talet var det den sista
kvarvarande spårvagnslinjen i Malmö. I början av 1950-talet fick Limhamn
sin första bussförbindelse in till Malmö och det finns år 2000 flera olika
linjer till Malmös övriga stadsdelar.

Biltrafik är tillåten i båda riktningar i hela gatunätet i det område som
planerades på 1940-talet. Parkering sker huvudsakligen längs gatorna och
på parkeringsplatser på tomtmark.

Service
Handeln längs Linnégatan – det vill säga Limhamns kommersiella centrum
– försörjer området med service.  Det finns dock några butiker i husen till
exempel har huset närmast Västanväg i kvarteret Hussvalan butikslokaler i
hela bottenvåningen. Vid Älggatan öppnade Solidar sin första självbetjä-
ningsbutik år 1949. I kvarteren finns också bland annat förskola, fritidshem
och en läkarmottagning.

Bebyggelsekaraktär
Området har ingen enhetlig karaktär och ingen tydlig avgränsning mot de
omgivande villakvarteren. Trots att alla flerbostadshusen är uppförda under
en ganska kort tidsperiod har de fått relativt olika karaktär. Återkommande
är dock våningsantalet, sadeltaken och det gula eller ibland röda teglet i
fasaderna.

Variationen i husformer är relativt stor. Den vanligaste typen är dock de
enkla friliggande lamellhusen, vilka ofta är ganska långsträckta med fyra
och ibland fem trapphus.

Stadsplanen med lamellhus placerade vinkelrätt mot varandra känne-
tecknas av öppenhet. Visserligen skapas rumsbildningar men de känns ofta
upplösta och svårdefinierade. Det finns ofta staket som gräns mellan olika
fastigheter, men mellan gata och gårdar saknas många gånger avgränsning;
trottoarer övergår oförmedlat till gräsmattor, som ofta sträcker sig ända in
till husfasaderna.

Delar av kvarteren Uroxen, Ardennern och Angorageten
Kvarteren är belägna strax öster om Limhamns centrum i ett område som är
utlagt med ett traditionellt, rätvinkligt gatunät. Här finns sex lamellhus ri-
tade under åren 1950 till 1953 av Svenivar Ekstrand och uppförda av olika
privata byggherrar.

Karaktären ges av de långsträckta byggnadsvolymerna, som placerats
ömsom i nord-sydlig, ömsom i öst-västlig riktning, och som därmed följer
gatulinjerna. Det traditionella kvartersmönstret i kombination med den mo-
derna lamellhusplanen skapar delvis slutna gårdsrum i kvarterens inre. Rums-
bildningen motverkas av att hörnen är upplösta och av fastighetsgränserna
som delar ytan.

Byggnaderna har med sina enkla volymer med företrädesvis gult tegel i
fasaden och sadeltak belagda med röda tegelpannor en relativt tidstypisk
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Kvarteret Angorageten 18, gatufasad. Ritat av Svenivar
Ekstrand 1953. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000222)

Kvarteret Törnskatan 4, gården. Ritat av Joel Lundequist
1947. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000222)

Kvarteret Angorageten 16, gatufasad. Ritat av Svenivar
Ekstrand 1952. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000222)

Kvarteret Ardennern 1, Stora Backegatan. Ritat av Sven-
ivar Ekstrand 1953. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000222)

Kvarteret Angorageten 17, gårdsfasad. Ritat av Svenivar
Ekstrand 1950. (Foto: Malmö Kulturmiljö  000222)

Kvarteret Angorageten 16, gårdsfasad. (Foto: Malmö Kul-
turmiljö 000222)
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utformning. De kännetecknas av vissa särpräglade detaljer och utan att vara
formrika finns en återhållen lekfullhet.

Några av husen i området har dock en något större uttrycksfullhet än
vanligt, särskilt det vid Sandvångsgatan i kvarteret Angorageten. Här har
gatufasaden en kraftfull artikulering genom ett växelspel mellan framskju-
tande burspråk och långt indragna balkonger. Takfoten veckas genom att
den följer de utskjutande partierna. Alla hus har fyra trapphus med tre lä-
genheter per trapphusplan, företrädesvis två rum och kök.

Kvarteret Hussvalan
Kvarteret består av tre lamellhus, placerade som ett U, därmed bildande en
långsträckt gård. Husen ritades av Boo D:son Widén år 1948 för BGB och
förvaltas numera av MKB.

De i huvudsak tidstypiska husen med fasader i gult tegel och flacka sadel-
tak, har en takbeläggning av röd papp vilket är relativt ovanligt. Fasaderna
är uppbrutna genom indragna och utskjutande partier, till exempel de delvis
indragna balkongerna. Trapphusen markeras genom att fasadytan där dra-
gits in en halv sten och vartannat tegelskift ytterligare något.

Det södra huset består av två delar som är något förskjutna i förhållande
till varandra. Den norra längan avslutas i öster av en envåningsdel som inne-
håller en läkarmottagning. Fasaden har här fått en annorlunda utformning
med tegel ställt på högkant indelat i rätvinkliga fält. Mot Västanväg finns
butikslokaler mot gatan i hela bottenvåningen som är klädd med plattor av
terrazzo.

Detta hus har bevarade eleganta skärmtak av koppar vid entréerna. På
de övriga har dessa ersatts då man 1983 byggde ut soprum jämte entré-
porten. De spaljéer som också tillkommit vid entréerna är främmande för
dessa hus. Husen har för övrigt även fått nya fönster och nya balkongfronter.

Lamellhuset som ligger intill Västanväg har en tydlig framsida mot gatan
med butiker, entréer och balkonger, och en utpräglad baksida mot gården.
De båda andra husen har däremot vänts efter väderstrecken med entréer
mot norr och balkonger mot söder: det ena har således entréer från gården
och det andra från gatan. Lägenheterna består främst av två rum och kök,
ofta tre per trapphus vilket gör att en lägenhet blir enkelsidig.

Kvarteren Ladusvalan och Törnskatan
HSB uppförde i kvarteren Törnskatan och Ladusvalan nio lamellhus, place-
rade ömsom i nord-sydlig, ömsom i öst-västlig riktning, i enlighet med Bülow-
Hübes stadsplan. Husen ritades år 1948 av HSB:s arkitektkontor i Malmö i
samarbete med Thorsten Roos.

Fasaderna är antingen i rött eller gult tegel, i likhet med flertalet tegelhus
i området murade med så kallat blixtmunkförband. De har vid varje trapp-
hus dekorerats med en stjärna murad i avvikande kulör.

Byggnaderna är enkla volymer i stort sett utan utskjutande eller indragna
partier vilket ger dem en karaktär av block, som byggklossar. Detta intryck
förstärks av det minimala taksprånget och att taket möter gavlarna utan
överkragning, och dessutom av att fasaderna delvis har stora tegelytor utan
fönster.

Husen är typiska, såväl i sin ursprungliga utformning som genom de för-
ändringar de genomgått: nya balkonger (i kvarteret Ladusvalan förstorade
och i flera fall inglasade) och nya fönster. De stora nya balkongerna har i
viss mån förändrat husens karaktär av geometriskt enkla block. Däremot är
planlösningen något ovanlig för sin tid med företrädesvis två trerums-
lägenheter per trapphus.

Husens placering skapar inga tydliga gårdsrum. Den upplösta rumsligheten
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Kvarteret Törnskatan 3, gatufasad mot Sveagatan. Ritat av
HSB arkitektkontor i Malmö och Thorsten Roos 1948.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000222)

Kvarteret Törnskatan 3, butiker vid Västanväg. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 000222)

Kvarteret Ladusvalan 1. Ritat av HSB arkitektkontor i
Malmö och Thorsten Roos 1948. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000208)

Kvarteret Ladusvalan 1, Västanväg. (Foto: Malmö Kultur-
miljö 000208)

Kvarteret Hussvalan 2 från gården. Ritat av Boo D:son
Widén 1948. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000208)

Kvarteret Hussvalan 3,  från gården. Tandläkarmottagning
i den låga byggnaden. Ritat av Boo D:son Widén 1950.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000208)
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förstärks av en otydlig gårdsplanering; gräsytor delas till synes godtyckligt
upp av gångar, häckar och buskage.

Punkthus i kvarteret Skogsmården
Området består av fem i princip likadana punkthus i tre våningar, belägna i
en svagt sluttande backe. Husen uppfördes av HSB 1953–54 och ritades av
Thorsten Roos och ingår alla i bostadsrättsföreningen Skogsmården.

Kvarteret planerades ursprungligen för villabebyggelse, men på grund av
det ökande behovet av lägenheter beslöts att bygga flerbostadshus. Kvarte-
ret är beläget mellan äldre villakvarter och kvarter som något tidigare be-
byggts med flerbostadshus av lamellhustyp. För att göra övergången mjuk
mellan de olika byggnadstyperna valde man att bebygga kvarteret med punkt-
hus.

Husen är placerade som solitärer på jämna avstånd och ligger inte paral-
lellt med gatan utan har vinklats något. De karakteriseras av de symmetris-
ka fasaderna i gulgrönt räfflat tegel och de skarptecknade pyramidtaken
med rött enkupigt taktegel. Entréfasaderna mot gatan och baksidorna mot
trädgården har partier av gråvit grov puts med ett rätvinkligt mönster av
tegel. Balkongerna hade ursprungligen ett mönster av runda prickar vilket
gav husen en udda uppsyn.

Husen har fått nya balkongfronter, nya portar och fönstren har nya ytter-
bågar. Däremot är de ursprungliga hängrännorna och stuprören i koppar
bevarade, vilka med sin ärggröna färg kontrasterar vackert mot de röda
taken. Utemiljön består av en sammanhängande något sluttande gräsyta.
Här finns mot gatan nyplanterade rönnar och på baksidan fruktträd, pilar,
ett par bersåer och en rad odlingslotter.

Varje våningsplan har fyra tvårumslägenheter och två enkelrum med kok-
vrå. Sammanlagt finns 95 lägenheter i husen. Hiss installerades år 1987.

Låga punkthus är en ovanlig hustyp i Malmö, dock uppfördes några lik-
nande hus kring Ängdalavägen i Dammfri vid samma tid.

Förändringar, förnyelse, förtätning
I kvarteret Kanariefågeln har de största förändringarna av husen skett, ge-
nom inklädnad med plåt. För övrigt har merparten av byggnaderna i områ-
det fått nya fönster eller nya ytterbågar. Flera hus har fått nya balkong-
fronter och vissa inglasade balkonger. Nya soprum har byggts till vid trapphus-
entréerna i några fall. Någon förtätning av bebyggelsen har inte skett sedan
utbyggnadsåren i slutet av 1940-talet och början av 50-talet.

Kvarteret Uroxen 18, Linné-
gatan 64, gatufasad. Arkitekt:

Axel Carlsson 1955. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 000417)
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Kvarteret Skogsmården 13, längs Rabygatan. Arkitekt: Thor-
sten Roos 1952. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000208)

Kvarteret Skogsmården 13, huset längst i öster, från Älg-
gatan. Jämför bild på sidan 69 med originalbalkonger. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 000208)

FASTIGHET ADRESS BYGGHERRE ARKITEKT ÅR
ANGORAGETEN 16 Älggatan 48 Per Wall Svenivar Ekstrand 1952
ANGORAGETEN 17 Stora Backegatan 15 Per Wall Svenivar Ekstrand 1950
ANGORAGETEN 18 Sandvångsgatan 3 Per Wall Svenivar Ekstrand 1953
ANGORAGETEN 19 Linnégatan 70 Byggnads AB Nils Gustafsson Axel Carlsson 1952
APAN 3 Linnégatan 72 Erik R Ohlsson Axel Carlsson 1946
ARDENNERN 1 Stora Backegatan 17 Oscar Mårtensson Svenivar Ekstrand 1953
ARDENNERN 3 Västanväg 63 Gösta Olson Gösta Olson 1954
DOMHERREN 14 Östra Ansgarigatan 96–98 Byggnads AB O P Wihlborg & son Byggnads AB O P Wihlborg & son 1965
HUSSVALAN 2 Rabygatan 75 BGB Boo D:son Widén 1948
HUSSVALAN 2 Älggatan 24 BGB Boo D:son Widén 1948
HUSSVALAN 3 Rabygatan 77 MKB Boo D:son Widén 1950
HUSSVALAN 3 Västanväg 51 MKB Boo D:son Widén 1950
HUSSVALAN 3 Östra Ansgarigatan 120 MKB Boo D:son Widén 1950
HÖNAN 13 Idrottsgatan 17 Magnus Jönsson Bror Thornberg 1959
KANARIEFÅGELN 3 Högerudsgatan 14 BGB Boo D:son Widén 1946
KANARIEFÅGELN 3 Västanväg 45–49 BGB Boo D:son Widén 1946
KANARIEFÅGELN 3 Älggatan 16–20 BGB Boo D:son Widén 1946
LADUSVALAN 1 Sveagatan 98–100 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1948
LADUSVALAN 1 Västanväg 53–55 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1948
LADUSVALAN 1 Älggatan 26 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1948
LÄDERLAPPEN 2 Högerudsgatan 16–18 BGB Boo D:son Widén 1947
LÄDERLAPPEN 2 Rabygatan 70 BGB Boo D:son Widén 1947
LÄDERLAPPEN 2 Älggatan 17–19 BGB Boo D:son Widén 1947
NÖTVÄCKAN 3 Geijerskolan Malmö Stad Ludvig Nilsson & Clas Almquist 1950
SILJAN 22 Linnégatan 46–56 Henning Persson Byggnads AB Thorsten Roos arkitektkontor, Kurt Hultin 1970
SKOGSMÅRDEN 13 Rabygatan 65–73 HSB Thorsten Roos 1952
TÖRNSKATAN 2 Älggatan 36 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist 1955
TÖRNSKATAN 3 Stora Backegatan 26–28 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1948
TÖRNSKATAN 3 Sveagatan 103 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1948
TÖRNSKATAN 3 Västanväg 57 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Hans Wollmer, Thorsten Roos 1952
TÖRNSKATAN 3 Västanväg 59 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1948
TÖRNSKATAN 4 Stora Backegatan 22–24 HSB Joel Lundeqvist 1947
UROXEN 15 R F Bergsgatan 48 Gustav Hansson Svenivar Ekstrand 1951
UROXEN 16 Stora Backegatan 13 Gösta Olson Gösta Olson 1952
UROXEN 17 Älggatan 47 Nils Nilsson Svenivar Ekstrand 1953
UROXEN 18 Linnégatan 64 Byggnads AB EN-GE Axel Carlsson 1955
UROXEN 19 Linnégatan 60 A Strand Thorsten Roos 1950
VAKTELN 10 Linnégatan 36 Nils Tenje Rune Welin 1959
VAKTELN 19 Linnégatan 34 Malmström & co Nils Einar Eriksson arkitektkontor, Göteborg 1973

ANNETORP (se även under Sibbarp)
DROMEDAREN 9 Linnégatan 69–71 Erik R Ohlsson Axel Carlsson 1949
GETEN 2 Linnégatan 61 Limhamns folkets hus FHR arkitektkontor Stockholm  J Windell 1953
HACKSPETTEN 6 Östra Bernadottesgatan HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1943
HACKSPETTEN 10 Linnégatan 29 Byggnads AB O P Wihlborg & son Fritz Jaenecke & Sten Samuelson 1967
KALKONEN 8 Prinsgatan Hugo Åberg Thorsten Roos & Sven Grönqvist 1938
TJUREN 11 Linnégatan 63 Erik R Ohlsson Axel Carlsson 1944
TJUREN 2 Linnegatan 65 Erik R Ohlsson Axel Carlsson 1944
TJUREN 3 Linnégatan 67 Erik R Ohlsson Axel Carlsson 1945
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KIRSEBERG
De delar av Kirseberg som bebyggdes under efterkrigstiden präglas av frilig-
gande lamellhus i en saklig funktionalistisk arkitektur. Området har en öp-
pen karaktär på grund av att flera kvarter endast i två väderstreck har hus
med långsidan mot gatan. Det skiljer sig därmed från vissa andra områden,
till exempel Dammfri.

Förutom delar av den äldre bebyggelsen på Kirseberg pekas kvarteren
Remmen, Spännet, Kroken, Kanten och Stubbamöllan ut som särskilt kul-
turhistoriskt värdefull miljö i översiktsplanen över Malmö enligt PBL.

Kirsebergsstaden är belägen i de norra delarna av Malmö, cirka tre kilome-
ter från centrum. Kirsebergsstaden inbegriper, förutom det egentliga Kirseberg,
även Beijers Park i öster, ett långsträckt område mellan Stockholmsvägen
och Lundavägen i nordväst och ett spårområde som huvudsakligen utnyttjas
av SJ i söder. Området längs Lundavägen omfattar ett par kvarter bostads-
hus i fem våningar (kvarteren Viadukten, Almedal m fl) huvudsakligen upp-
förda under 1930-talet och ett par kvarter (kvarteret Skjutsstallslyckan m fl)
med handels- och verkstadsföretag, främst inom bilbranchen. Norr om
Kirseberg ligger egnahemsområdet Rostorp som byggdes under 1920-talet.

Kirseberg är beläget på en höjd och är den enda stadsdelen i Malmö som
är kuperad och benämns i folkmun ”Backarna”. Det är mer än någon annan
del av Malmö en fristående enhet i sig själv, med en lång egen historia.

Historik, före 1945
Namnet Kirseberg är belagt åtminstone sedan 1500-talet, men betydelsen är
oklar. En utbredd tolkning hävdar att namnet uppkommit för att backen var
rikligt bevuxen med körsbärsträd (danskans Kirsebær = körsbär). I början
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Kvarteret Huggaren från Vattenverksvägen i början av 1950-
talet. Arkitekt: Fritz Jaenecke 1945. (Foto: tillhör fj arki-
tekter AB)

Kvarteret Huggaren i början av 1950-talet. Arkitekt: Fritz
Jaenecke 1945. (Foto: tillhör fj arkitekter AB)

Kvarteren Kroken, Kanten och Remmen med flera i östra
delarna av Kirseberg i början av 1950-talet. (Foto: Malmö
Stadsbyggnadskontor)

Kvarteret Kanten från Vattenverksvägen på 1950-talet. Ar-
kitekt: Bror Thornberg 1951. (Foto: HSB)

Kvarteret Kroken, Södra Bulltoftavägen 54, i början av
1950-talet. Arkitekt: Fritz Jaenecke 1949. (Foto: tillhör fj
arkitekter AB)

Kvarteret Musköten, 1950-talet. Ritat av HSB arkitektkon-
tor i Malmö 1949. (Foto: HSB)
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av 1800-talet fanns ett tiotal mindre jordbruk på Kirsebergsvången. 1800-
talets ägostruktur kan fortfarande delvis avläsas i stadsdelens plan.

Kirseberg fick tidigt dåligt rykte. Flera negativa företeelser har associe-
rats med platsen. Höjden norr om staden användes under 1500-talet till
häxbål och hade också fått tjäna som galgbacke. Här har också funnits
garnisons- och fängelsekyrkogård och 1914 byggdes Malmös nya fängelse
omedelbart norr om bebyggelsen på Kirseberg.

Den äldsta bevarade bostadsbebyggelsen härstammar från 1860- och 70-
talen. Kirseberg var en av de arbetarförorter som vid den här tiden växte
upp på olika ställen utanför Malmö. I Kirseberg bodde många av de allra
fattigaste, då de inte hade råd att bosätta sig inom stadens gränser.

1879 byggdes ett vattentorn i Kirseberg. Tornet var i bruk som vatten-
torn fram till mitten av 1910-talet, då det byggdes om till bostäder. 1883
fick stadsdelen en folkskola, ritad av John Smedberg. Skolan, som revs 1955,
var belägen mellan Lundavägen och Norra Bulltoftavägen och den komplet-
terades 1914 med ytterligare byggnader ritade av Salomon Sörensen. I bör-
jan av 1950-talet tillkom ytterligare byggnader ritade av Ludvig Nilsson och
Clas Almquist. Nilsson ritade ett par år senare även Bulltoftaskolan i stads-
delens västligaste del.

Sedan 1901 ligger Mölledals kvarn, en stubbamölla, i östra Kirseberg.
Den byggdes ursprungligen vid Södervärn, och har flyttats tre gånger, till
nuvarande Kungsparken 1667 och till platsen för Värnhemstorget 1805.

Under bostadsbristens år efter första världskriget lät staden bygga nöd-
bostäder, ofta i de östra stadsdelarna. Vid Södra Bulltoftavägen byggdes
Östergård efter August Ewe & Carl Melins ritningar. Det var ett för tiden
stort bostadskomplex med 192 smålägenheter. Genom byggandet av Öster-
gård befästes Kirsebergs karaktär av arbetarförstad. Längre fram i tiden har
mer eller mindre medvetna lokaliseringar ytterligare bidragit till att befästa
det dåliga rykte som Malmös östra delar och särskilt Kirseberg haft.
Mentalsjukhuset Östra Sjukhuset etablerades i anslutning till stadsdelen på
1930-talet och en alkoholistanstalt inrymdes i slutet av 1940-talet i en bygg-
nad söder om Södra Bulltoftavägen. I kvarteret Ryggen byggde Kockums
under 1950-talet arbetarbostäder för invandrade varvsarbetare.

1927 uppfördes en kyrka vid Vattenverksvägen. Den ritades av domkyrko-
arkitekten Theodor Wåhlin. 1970 byggdes ett församlingshem i anslutning
till kyrkan, ritat av Erik Månsson och Kenneth Neil.

I Kirseberg har två av Malmös viktigaste förlagsverksamheter funnits.
När Hemmets Journal AB 1925 flyttade till Malmö förlades verksamheten
till Kirseberg och lokaler i kvarteret Ryggen. 1940 byggdes nya kontors-
lokaler och fastigheten har därefter, särskilt under 1950-talet fått en rad ny-
och tillbyggnader av bland annat marketenteri (ritat av Tage Møller 1953)
och tryckerilokaler. Hemmets Journal har ännu år 2000 sin verksamhet för-
lagd till Kirseberg. 1932 startade Allhems förlag. Förlaget byggde 1936 ett
stort förlagshus i kvarteret Sporren på Kirseberg. Arkitekt var Dan Nilsson
från Limhamn. Större tillbyggnader skedde 1942 och 1952 med Carl-Axel
Stoltz respektive August Stoltz som arkitekter. Verksamheten vid Allhems på
Kirseberg upphörde i början av 1980-talet och byggnaderna har därefter
använts för olika verksamheter, bland annat har Teater 23 utnyttjat delar av
anläggningen. Det fungerar nu som företagshotell med småföretag av olika
slag, till exempel bageri och gym.

Bebyggelse efter 1945
Stadsplaner, utbyggnadshistoria
Under 1930-talet och början av 1940-talet byggdes endast ett fåtal hus i
Kirseberg. De uppfördes av privata byggherrar och det är anmärkningsvärt
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Kirsebergsskolan. Ritad av Ludvig Nilsson och Clas Alm-
quist 1951. (Foto: Malmö Kulturmiljö jan 2000)

Bulltoftaskolan. Ritad av Ludvig Nilsson 1955. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 000210)

Solgatan och kvarteret Värjan. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000127)

Kvarteret Ryggen 20, från Södra Bulltoftavägen. Kockums
bostadshus. Ritat av Sture Kelfve 1956–60. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 000121)

Kvarteret Lågan 3 vid Solgatan. Ritat av HSB arkitektkon-
tor i Malmö och Thorsten Roos 1947. (Foto: Malmö Kul-
turmiljö  991220)

Kvarteret Lågan 2, Vattenverksvägen 15. Arkitekt: Sven-
ivar Ekstrand 1959. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000127)
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hur låg standard vissa av dessa hyreshus fick. Många lägenheter var mycket
små, saknade balkonger och en del lägenheter hade inte ens egna toaletter.

Direkt efter andra världskriget startade en omfattande byggnadsverksam-
het som pågick ett par år in på 1950-talet. Byggandet utgick från en stads-
plan som Erik Bülow-Hübe utformat 1936. Området fick ett traditionellt
gatunät, men samtidigt föreskrev planen att bebyggelsen skulle vara frilig-
gande lamellhus i tre våningar placerade omväxlande i nord-sydlig och öst-
västlig riktning. För vissa kvarter har planen förändrats senare, till exempel
kvarteret Musköten där en rad ”stjärnhus” byggdes i mitten av 1950-talet.
För stora delar av stadsdelen gällde dock planen fortfarande år 2000.

Under 1960-talet var byggverksamheten på Kirseberg liten. Visserligen
uppfördes nya hus vid Kirsebergs torg men för övrigt närmast ingenting.
Under 1980-talet skedde en hel del kompletteringsbebyggelse på Kirseberg,
särskilt i kvarteren närmast Lundavägen.

Bostäder och boende
Från 1961 till 1981 minskade invånarantalet i Kirsebergsstaden från 8 600
till 3 800. Därefter ökade befolkningen och 1998 var invånarna drygt 4 600
personer. Stadsdelen hade i slutet av 1990-talet en befolkningstruktur som i
stort sett överensstämde med hela Malmös.

1977 konstaterades i Dispositionsplanen för Kirseberg att lägenhets-
fördelningen, som nästan uteslutande var lägenheter om ett och två rum och
kök, medfört en sned befolkningsfördelning och en ganska gles befolkning-
struktur vilket i sin tur försämrat områdets närservice. Byggnationen under
1980-talet har bidragit till att andelen större lägenheter blivit högre men
fortfarande är hälften av alla lägenheter tvårummare.

Under 1970-talet startade ett engagemang bland befolkningen på Kirseberg
som bland annat syftade till bevarande av den äldre bebyggelsen. Områdets
dåliga rykte har också efterhand förändrats. Kirseberg har ett levande
föreningsliv och här ordnas årligen återkommande arrangemang, som till
exempel ”Backakarnevalen” och ”Backanatten”. Bakom arrangemangen står
kulturföreningen ”Vi på Backarna”.

Arkitekter och byggherrar
Den dominerande byggherren under tiden 1946–52 var HSB som uppförde
drygt 750 bostadsrättslägenheter. Det motsvarar omkring två tredjedelar av
allt som byggdes i Kirseberg de här åren och drygt en fjärdedel av hela det
nuvarande bostadsbeståndet i stadsdelen. HSB:s lägenheter fördelades på
sju olika bostadsrättsföreningar, varav Brf Huggaren är den största med över
250 lägenheter. Arkitekten Fritz Jaenecke var den som anlitades oftast, såväl
av HSB som av några privata byggherrar.

Service
I många av husen som uppfördes under perioden 1945–55 etablerades små
affärslokaler, till exempel bröd-, mjölk- och speceributiker i bottenvåningar-
na. Flertalet av dessa lokaler har fått nya funktioner. I samband med etable-
ringen av byggnaderna runt Kirsebergs torg på 1960-talet, vilka bland annat
innehöll en stor varuhall, torde verksamheterna i specialbutikerna ute i stads-
delen efterhand ha upphört. Några närlivsbutiker finns dock kvar ute i om-
rådet, men handeln är koncentrerad kring torget.

Bebyggelsekaraktär
Kirseberg ligger avskilt från resten av staden med järnväg och trafikleder
som gräns och har karaktären av liten stad snarare än förort. Miljön präglas
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Kvarteret Kyllret 1 mot N Bulltoftavägen. Ritat av Fritz
Jaenecke 1950. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000202)

Kvarteret Kyllret 4 mot Rantzowsgatan. Ritat av Fritz
Jaenecke 1948. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000127)

Kvarteret Bardisanen 6 mot Rantzowsgatan. Ritat av Fritz
Jaenecke 1947. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000121)

Kvarteret Kanten 1 från nordost. Ritat av Bror Thornberg
1951. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000210)

Kvarteret Kanten 1, gården. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000210)

Kvarteret Hillebarden 2 vid Allhemsgatan. Ritat av Jacobs-
son & Tullberg. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000202)
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av mångfald och kontrastrikedom. Det finns en blandning av bostäder, verk-
samheter och handel som motsvarar en småstad. Området skiljer sig från
övriga Malmö genom de relativt stora nivåskillnaderna.

Bebyggelsen har en mycket blandad karaktär. Här finns gatuhus av lant-
lig form från 1860-talet, flerbostadshus från såväl sekelskiftet 1900 som
från 1920-tal, 1960-tal och 1980-tal och därtill radhus från 1980-talet.
Omkring hälften av lägenheterna i stadsdelen är uppförda under slutet av
1940-talet och början av 1950-talet. Särskilt de östra delarna av Kirseberg
domineras av bebyggelse från denna tid, det vill säga lamellhus i tre vå-
ningar ofta med fasader i gult tegel och sadeltak belagt med taktegel.

Bostadsrättsföreningen Huggaren
I den norra delen av Kirseberg ligger tio bostadshus som ingår i Bostadsrätts-
föreningen Huggaren. Föreningen omfattar alla husen i kvarteren Huggaren
och de övriga ligger i kvarteren Dolken, Kyllret och Hjälmen. De ingår i den
funktionalistiska  stadsplan som Erik Bülow-Hübe formade för hela Kirseberg
år 1936, sammanlagt tio huskroppar.

I en sluttning med cirka sex meters nivåskillnad på 100 meter ligger la-
mellhus i tre våningar grupperade ömsom i nord-sydlig riktning, ömsom i
öst-västlig. Huskropparna bildar inga tydliga gårdsrum, något som förstärks
av sluttningen och frånvaron av stora träd eller andra rumsskapande plante-
ringar. Husen har ljusa fasader, antingen putsade eller med gult räfflat tegel,
något som ger en lätt karaktär. Detta understryks av de minimala taksprången,
de släta pappklädda taken och det distinkta mötet mellan tak och gavel. De
olika husen har samma grundform med smärre variationer.

Husens stil är en modifierad form av funktionalism. Fritz Jaenecke var en
tysk arkitekt inflyttad till Malmö före andra världskriget. Han var skolad i
funktionalismens anda, vilket märks i hans hus på Kirseberg. Dock har den
renodlade funkisen med platta tak och endast putsade fasader övergetts.

Husen uppfördes av BGB (Malmö Byggmästares Gemensamma byggnads-
förening u p a) som överlät dem till HSB. I ett avtal mellan BGB och HSB
hade överenskommits att BGB skulle bygga en viss andel av HSB:s hus mot
att BGB inte själva startade bostadsrättsföreningar som konkurrerade med
HSB. När husen var nya var sammansättningen av de boende relativt blan-
dad, men jämfört med till exempel HSB:s bostadsrättslägenheter i Mellan-
heden i västra Malmö var andelen industriarbetare högre och andelen utbil-
dade mindre.

Husen har genomgått ombyggnader som delvis har förändrat deras ka-
raktär. Balkongerna har gjorts större och för att möjliggöra detta fått utan-
påliggande bärning av betongpelare och konsoler. Dessutom har många bal-
konger glasats in. Alla husen har fått nya entrépartier, en utbyggnad som
bland annat innehåller soprum. Därtill har de ursprungliga fönstren bytts ut
mot nya med bågar i naturfärgad aluminium.

Kvarteret Remmen och Spännet
Området ligger i östra delen av Kirseberg och begränsas av Musketörsgatan,
Ryttaregatan och Vattenverksvägen. Det är en del av den funktionalistiska
stadsplan som Erik Bülow-Hübe formade för hela Kirseberg år 1936. Det
omfattar fyra i princip likadana lamellhus i tre våningar grupperade på två
sidor om en allmän grönyta, Ryttarehagen. Husen ritades 1946 av Fritz
Jaenecke och byggdes av BGB (Malmö Byggmästares Gemensamma bygg-
nadsförening u p a). Därefter såldes husen till privata fastighetsägare.

Husen är uppförda i gult tegel och har ett flackt sadeltak som är belagt
med papp. Det minimala taksprånget tillsammans med de lätta balkongerna
ger husen deras distinkta karaktär. Fasaderna delas upp genom att balkong-

Plan, kvarteret Dolken 10.
Arkitekt Fritz Jaenecle.
Skala 1:300
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Kvarteret Remmen. Husen ritade av Fritz Jaenecke 1946.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000127)

Kvarteret Spännet. Ritat av Fritz Jaenecke 1946. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 000127)

Kvarteret Dolken 10 från norr. Ritat av Fritz Jaenecke 1945.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000210)

Kvarteret Hjälmen 3, Rantzowsgatan 8. Ritat av Fritz
Jaenecke 1945.  (Foto: Malmö Kulturmiljö 000127)

Kvarteret Huggaren 8 från Vattenverksvägen. Ritat av Fritz
Jaenecke 1945. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000202)

Kvarteret Huggaren 8 från Sperlingsgatan. Ritat av Fritz
Jaenecke 1945. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000127)
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erna mot väster har dragits in en knapp halvmeter i fasaden, dessutom är
husen bredare i ändarna. Subtila förkjutningar i fasad och sektion samspelar
med asymmetriska fönsterindelningar och ger tillsammans med ursprung-
liga detaljer husen deras speciella karaktär. De har en hög arkitektonisk klass
och skiljer därmed ut sig från merparten av de liknande hus som byggdes i
stor mängd i Malmö vid den här tiden. Att de dessutom befinner sig i mer
eller mindre i originalskick förstärker intrycket.

Husen innehåller i likhet med det övriga byggnadsbeståndet på Kirseberg
endast små lägenheter, omkring hälften är enrummare och hälften är två-
rummare. Standarden är relativt hög med väl tilltagna kök, stora garderober
och balkonger i alla lägenheter.

I ett av husen ut mot Musketörsgatan fanns ursprungligen en mjölkbutik.
Denna har sedan utökats genom att en mindre lägenhet byggts om och fun-
gerar sedan slutet av 1980-talet som pizzeria.

Kirsebergs torg
Det obebyggda området mellan Vattenverksvägen, Maltgatan, Kejsargatan
och Källargatan benämns sedan 1945 Kirsebergs torg. Torget omges på tre
sidor av byggnader från 1960-talet medan Vattenverksvägen bildar gräns
mot norr.

Vid platsens södra sida låg sedan början av 1880-talet Mattsonska bryg-
geriet. Bryggeriet och övriga äldre byggnader som omgav torgbildningen
revs i slutet av 1950-talet och i mitten av 1960-talet.

En ny stadsplan för kvarteret Blosshögen, öster om torget, fastställdes
1958. Här byggdes 1961–64 en telestation ritad av arkitekten Per-Olof Ols-
son, verksam i Stockholm. I byggnaden har sedan den var färdig funnits ett
postkontor i bottenvåningen och sedan 1991 finns här också ett apotek. De
övre våningarna är mycket slutna till följd av husets funktion. Till den slutna,
tunga karaktären och något fästningslika intrycket bidrar det mörka, bruna
teglet.

Ett nytt planförslag för kvarteret Mjödet, utformat av Gabriel Winge,
förelåg i maj 1965. Under hösten samma år revs de äldre byggnaderna i
kvarteret och nya projekterades av Thorsten Roos Arkitektkontor. Den nya
planen fastställdes 20 december 1965, men redan en vecka tidigare hade
byggnadsnämnden beviljat bygglov. Byggherre för detta stora sammanhäng-
ande byggnadskomplex, som planerades ligga i sluttningen från torget till
Södra Bulltoftavägen, var Henning Perssons Byggnads AB.

Mot torget placerades en varuhall i en våning. Varuhallen omfattar 1 250
kvadratmeter butiksyta och där inryms år 2000 en Konsumbutik och en
video- och tobaksaffär.

Vinkelrätt mot torget, i kvarteret Mjödets östra del, byggdes ett skivhus i
sju våningar med 54 lägenheter fördelade på två trapphus. Huset har fasa-
der i gult tegel och en distinkt enkel form som förstärks av de enhetligt
utformade kvadratiska fönsterna. Även balkongernas placering, indragna i
längsfasaderna och utbredda över gavlarna, framhäver den enkla formen.

Närmast Södra Bulltoftavägen placerades två parallella fyravåningshus
med bostäder i de två övre våningarna. Gårdsplanen mellan dessa lades i
nivå med Kirsebergs torg, vilket genom nivåskillnaden mellan torget och
Södra Bulltoftavägen innebar att det var möjligt att under hela detta gårds-
plan inrymma lokaler för handel, lager och garage i två våningar. Fasaderna
i de södra delarna av byggnadskomplexet är av betongelement.

Även byggnaden i kvarteret Vårdkasen på torgets västra sida uppfördes
1965 av Henning Persson Byggnads AB, efter ritningar av Thorsten Roos
Arkitektkontor. Huset har fyra våningar mot torget och hela fasaden täcks
av balkonger. Väggar och bjälklag av betong bildar ett rutmönster över hela
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Kvarteret Mjödet 11 vid Kirsebergs torg. Ritat av Thorsten
Roos arkitektkontor 1965. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000127)

Kvarteret Mjödet 11 mot Södra Bulltoftavägen. Ritat av
Thorsten Roos arkitektkontor 1965. (Foto: Malmö Kultur-
miljö 991220)

Telefonstation i kvarteret Blosshögen vid Kirsebergs torg.
Ritad av Per-Olof Olsson 1964. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000127)

Kvarteret Vårdkasen mot Kirsebergs torg. Ritat av Thor-
sten Roos arkitektkontor 1967.  (Foto: Malmö Kulturmiljö
991220)

Kvarteret Remmen 3. Ritat av Fritz Jaenecke 1946. I bak-
grunden kvarteret Kroken 2. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000210 )

Kvarteret Kroken 2 mot Ryttaregatan. Ritat av Bror
Thornberg 1951. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000210)
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fasaden, ett tema som även återfinns på skivhusets gavelfasader. Husets en-
tréer ligger på gavlarna och mot Torngatan har huset två våningar.

Torget, som lutar svagt mot norr, omges på alla fyra sidorna av träd,
gamla och nyplanterade. Torget delas i två delar, dels en asfalterad parke-
ringsplats i söder närmast Konsumbutiken, dels en grusad yta i norr, när-
mast Vattenverksvägen. Det har en informell karaktär som dels beror på den
anspråkslöst grusade ytan, dels att bostadshuset i väster har hela sin fasad
täckt av balkonger mot torget. Samtidigt känns torget något ödsligt genom
avsaknaden av bostadsentréer mot torget och slutenheten i telestationen. På
den grusade ytan finns en bronsskulptur på en stensockel av Bengt Gate från
1977.

Beijers park
Det viktigaste grönområdet i Kirseberg är Beijers park. Parken är belägen
öster om stadsdelen. År 1885 arrenderade bröderna Gottfried och Lorens
Beijer området för att i filantropisk anda etablera en park. Den tänktes mot-
svara Kungsparkens roll inne i staden. När Gottfried Beijer dog 1901 över-
togs området av staden. Dåvarande stadsträdgårdsmästaren Isberg fick i
uppdrag att färdigställa parken och 1904 öppnades den för allmänheten.

 Den utvidgades 1911–15 och även då svarade Isberg för gestaltningen,
vilken även omfattade förändringar i den äldre delen. Syftet var att skapa
enhetlighet och att förbereda området för en planerad och utökad naturpark
mot Segeå, vilken dock aldrig realiserades. I början av 1930-talet ändrades
parken åter då stadsträdgårdsmästare Myllenberg slopade äldre gångsystem,
utvidgade dammen och gräsytorna. Han förstärkte genom detta karaktären
av engelsk landskapspark. Parken har utvecklats mot att bli en miljö-
pedagogisk park med ekologiska stationer som används i skolbarns natur-
undervisning.

Förändring, förtätning, förnyelse
En stor del av 1940- och 50-talens bebyggelsen på Kirseberg har genomgått
förändringar. Detta har särskilt skett under 1980-talet. Nästan samtliga hus
har på ett eller annat sätt fått nya eller ombyggda soprum. Många har fått
byten av fönster och entrépartier och i några fall har balkonger förstorats
och glasats in. Särskilt stjärnhusen i kvarteret Musköten har byggts om på
ett sätt som avsevärt förändrat deras ursprungliga karaktär. Några byggna-
der i originalskick finns dock, till exempel i kvarteren Bardisanen, Remmen
och Spännet. De byggnader som inte har byggts om eller fått nya fönster är
företrädesvis ägda och förvaltade av enskilda privata fastighetsägare.

Kvarteret Musköten 5. Ritat av HSB arkitektkontor
i Malmö 1949. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000210)

Kvarteret Musköten 5, från sydväst. Arkitekt: Boo
D:son Widén 1950. Balkongerna inglasade 1987.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000210)
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FASTIGHET ADRESS BYGGHERRE ARKITEKT ÅR
BARDISANEN 5 Rantzowsgatan 14 John Holmström Axel Carlsson 1948
BARDISANEN 6 Rantzowsgatan 12 BGB Fritz Jaenecke 1947
BLOSSHÖGEN 1 Kirsebergs torg 11–15 Kungliga Byggnadsstyrelsen Per-Olof Olsson 1964
BRYNJAN  3 Rantzowsgatan 4 Fastighetsföreningen Brynjan Ossian Lindqvist 1943
BRYNJAN  4 Rantzowsgatan 2 Byggnads AB Tage A Nilsson Jacobsson & Tullberg arkitektbyrå 1949
DOLKEN  7 Floragatan 12 Henry Svensson Thorsten Roos 1942
DOLKEN  8 Floragatan 10 Henry Svensson Thorsten Roos 1942
DOLKEN 10 Sandbackegatan 5 BGB för HSB Fritz Jaenecke 1945
DOLKEN 11 Sandbackegatan 7 BGB för HSB Fritz Jaenecke 1945
DOLKEN 12 Floragatan 8 Elin Hansson Ossian Lindqvist 1942
HILLEBARDEN 2 Allhemsgatan 5 Tage A Nilsson Jacobsson & Tullberg arkitektbyrå 1950
HILLEBARDEN 3 Allhemsgatan 7 Fastighetsför. Hillebarden nr 3 Jacobsson & Tullberg arkitektbyrå 1951
HJÄLMEN 3 Sandbackegången 3 BGB för HSB Fritz Jaenecke 1945
HJÄLMEN 4 Rantzowsgatan 6 Fastighetsföreningen Hjälmen Ossian Lindqvist 1943
HUGGAREN 8 Sandbackegatan 6–10 BGB Fritz Jaenecke 1945
HUGGAREN 8 Sperlingsgatan 5–7 BGB Fritz Jaenecke 1945
HUGGAREN 8 Sperlingsgatan 9 BGB Fritz Jaenecke 1946
HUGGAREN 8 Vattenverksvägen 36 BGB Fritz Jaenecke 1946
KANTEN 1 Stubbamöllegatan 2–4 HSB Bror Thornberg 1951
KAPELLET 12 Vattenverksvägen 23 Svenska kyrkan Erik Månsson & Kenneth Neil ark byrå Malmö 1970
KIRSEBERGSSKOLAN 2 Kirsebergsskolan Malmö Stad Ludvig Nilsson 1959
KIRSEBERGSSKOLAN 2 Kirsebergsskolan Malmö Stad Ludvig Nilsson & Clas Almquist 1951
KIRSEBERGSTORNET  4 Högamöllegatan 6 Söderbostäder Fritz Jaenecke arkitektgrupp, Pål Olson 1978
KIRSEBERGSTORNET 11 Högamöllegatan 2–4 Söderbostäder Fritz Jaenecke arkitektgrupp, Pål Olson 1978
KOGRET  2 Rantzowsgatan 3 Tage A Nilsson Rune Welin 1944
KOGRET  3 Floragatan 17 Tage A Nilsson Rune Welin 1944
KOGRET  8 Solgatan 18 Byggnads AB A J B, Malmö Ossian Lindqvist 1944
KOGRET  9 Solgatan 16 Per Wall Ossian Lindqvist 1947
KOGRET 10 Vattenverksvägen 28 Harald Nilsson AB Svenivar Ekstrand 1978
KROKEN 1 Södra Bulltoftavägen 54 HSB Fritz Jaenecke 1949
KROKEN 1 Södra Bulltoftavägen 56 BGB Fritz Jaenecke 1949
KROKEN 2 Ryttaregatan 3 HSB Bror Thornberg 1951
KRUSET 1 Södra Bulltoftavägen 18 Hyreshus i Malmö AB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönquist, Thorsten Roos 1946
KRUSET 1 Vörtgatan 1 Hyreshus i Malmö AB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönquist, Thorsten Roos 1946
KYLLRET 1 Norra Bulltoftavägen 45 HSB Fritz Jaenecke 1950
KYLLRET 4 Rantzowsgatan 10 BGB Fritz Jaenecke 1948
LÅGAN 2 Vattenverksvägen 15b N G Nihlén o Åke  Nihlén Svenivar Ekstrand 1959
LÅGAN 3 Solgatan 27 Hyreshus i Malmö AB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönquist, Thorsten Roos 1947
MJÖDET 11 Kirsebergs torg 7 Henning Perssons Byggnads AB Thorsten Roos Arkitektkontor 1965
MJÖDET 11 Kirsebergsgatan 33–35 Henning Perssons Byggnads AB Thorsten Roos Arkitektkontor 1965
MJÖDET 11 Södra Bulltoftavägen 16 Henning Perssons Byggnads AB Thorsten Roos Arkitektkontor 1965
MUSKÖTEN 5 Musketörsgatan 4 BGB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönquist 1949
MUSKÖTEN 5 Norra Bulltoftavägen 67–73 HSB Boo D:son Widén 1950
MUSKÖTEN 5 Vattenverksvägen 48–52 BGB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönquist 1949
PISTOLEN 4 Norra Bulltoftavägen 22 William Engfeldt Axel Carlsson 1950
REMMEN 1 Ryttaregatan 2 BGB Fritz Jaenecke 1946
REMMEN 2 Ryttaregatan 4 BGB Fritz Jaenecke 1946
REMMEN 3 Ryttaregatan 6 BGB Fritz Jaenecke 1946
RYGGEN  5 Musketörsgatan Erik Nilsson Jacobsson & Tullberg arkitektbyrå 1947
RYGGEN 17 Musketörsgatan 11–13 Nils G Grahn & Erik Grahn Jacobsson & Tullberg arkitektbyrå 1949
RYGGEN 17 Musketörsgatan 9 Nils G Grahn & Erik Grahn Jacobsson & Tullberg arkitektbyrå 1951
RYGGEN 17 Södra Bulltoftavägen 50 Nils G Grahn & Erik Grahn Jacobsson & Tullberg arkitektbyrå 1952
RYGGEN 18 Vattenverksvägen 27–33 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönquist 1955
RYGGEN 19 Södra Bulltoftavägen Hemmets Journal August Stoltz 1946
RYGGEN 19 Södra Bulltoftavägen Hemmets Journal Victor Månsson (Carl Mattsson) 1955
RYGGEN 19 Södra Bulltoftavägen 46 Hemmets Journal Tage Møller 1953
RYGGEN 20 Sperlingsgatan 12—22 Kockums Mek Verkstads AB Sture Kelfve 1956
RYGGEN 20 Sperlingsgatan 24 Kockums Mek Verkstads AB Sture Kelfve 1960
SANDBACKEN 1 Solgatan 28 Hyreshus i Malmö AB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönquist, Thorsten Roos 1946
SANDBACKEN 1 Vattenverksvägen 17 Hyreshus i Malmö AB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönquist, Thorsten Roos 1946
SANDBACKEN 13 Södra Bulltoftavägen 20 Hyreshus i Malmö AB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönquist, Thorsten Roos 1949
SPÄNNET 1 Ryttaregatan BGB Fritz Jaenecke 1946
STUBBAMÖLLAN 1 Bulltoftaskolan Malmö  Stad Ludvig Nilsson 1955
VÅNGKARLALYCKAN 1 Gerlachsgatan 2–4 Byggnads AB Tage A Nilsson Jacobsson & Tullberg arkitektbyrå 1968
VÅRDKASEN 2 Kirsebergs torg Henning Perssons byggnads AB Thorsten Roos Arkitektkontor 1967
VÄRJAN  3 Solgatan 5 Tage A Nilsson Jacobsson & Tullberg arkitektbyrå 1963
VÄRJAN  4 Solgatan 9–11 Robert Nilsson Svenivar Ekstrand 1960
VÄRJAN  6 Solgatan 15–17 Henry Svensson Thorsten Roos 1941
VÄRJAN 34 Norra Bulltoftavägen 35 Elin Hansson Ossian Lindqvist 1943
YXAN 1 Vattenverksvägen 10 H Christoffersson Ture Andersen ark MAA 1959
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KRONBORG
Kronborg präglas av läget mellan trafikerade gator och Pildammsparken och
är ett mellanting mellan sluten kvartersbebyggelse och öppen lamellhus-
bebyggelse. Kontrasten mellan den slutna ”framsidan” mot trafiklederna och
de lugna gatorna och öppna gårdarna mot parken är stor. Området har en
omväxlande skala men viss enhetlighet i utformningen. Även byggnader från
1960-talet har utformats med 1950-talets inslag av traditionella former, till
exempel sadeltak. I arkitektoniskt avseende avviker de så kallade ”Boggivagna-
rna” i kvarteret Kronborg med sitt mer modernistiska formspråk.

Flera av husen har genomgått stora förändringar särskilt i form av
fönsterbyten och förstorade och inglasade balkonger. Detta har påtagligt för-
ändrat delar av områdets karaktär.

Hela Kronborg är i översiktsplanen för Malmö utpekat som en särskilt
kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö enligt PBL.

Kronborg är beläget i utkanten av centrala Malmö, mellan Kronborgsvägen
/ Köpenhamnsvägen och Pildammparken. Området har uppkallats efter det
danska slottet Kronborg. Danska orter har också fått ge såväl gatorna som
kvarteren namn. Här redogörs även för delområdet Teatern beläget norr om
Kronborg.

Historik, före 1945
Marken där Kronborg är beläget utnyttjades tidigare i huvudsak för stor-
skalig grönsaksodling, jordbruk och mulbete. 1874 lades järnvägen Malmö-
Ystad ut där nuvarande Carl Gustafs väg ligger. Banan togs ur bruk 1955. I
stadsingenjör Anders Nilssons planer för Malmös utbyggnad från början av
1900-talet fanns planer för sluten kvartersbebyggelse, vilken dock aldrig
kom att genomföras. Vid Baltiska utställningen 1914 togs delar av området
i anspråk för jordbruksutställningen. Till minne av utställningen anlades
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Kvarteret Kronborg 9, Köpenhamnsvägen.
Ritat av Fritz Jaenecke & Sten Samuelson
1962–63. (Foto: Dan Segerfeldt, tillhör fj-
arkitekter AB)

Kvarteret Roskilde från nordväst i mitten av 1950-talet.
(Foto: Malmö Stadsbyggnadskontor)

Kvarteret Kronborg 9, Köpenhamnsvägen. Ritat av Fritz
Jaenecke & Sten Samuelson 1962–63. (Foto: Dan Segerfeldt,
tillhör fj-arkitekter AB)

Kvarteret Kronborg 7, vid mitten av 1950-talet. Bostadsrätts-
föreningen Valby. Ritat av HSB arkitektkontor i Malmö och
Thorsten Roos 1948. (Foto: HSB)

Kvarteret Odense, i mitten av 1980-talet, före ombyggnad
av bland annat balkonger.  (Foto: HSB)

Kvarteret Kronborg 8 från Köpenhamnsvägen vid mitten
av 1950-talet. Arkitekt: Fritz Jaenecke & Sten Samuelson
1951. (Foto: MKB)
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Bobergsängen, uppkallad efter utställningsarkitekten Ferdinand Boberg.
I anslutning till Rönneholmsvägen låg en del äldre småhusbebyggelse och

i kvarteret Teatern låg Malmö Barnsjukhus, ritat 1885 av John Smedberg.
Den äldre befintliga bebyggelsen avsågs inte att sparas och i stadsplanen
från 1943 föreskrevs lamellhus. Den sista villan, som användes som kyrka,
revs i mitten av 1960-talet och ersattes av en ny samlingslokal (Advent-
kyrkan) för samfundet, vilken byggdes på ungefär samma plats.

I kvarteret Teatern kom barnsjukhuset under 1900-talets lopp att om-
vandlas ett flertal gånger till olika typer av vårdinstitutioner för att slutligen
rivas. Här uppfördes istället en kontorsbyggnad för CARDO (tidigare Socker-
bolaget) under senare delen av 1980-talet. Den intilliggande Malmö Stads-
teater, uppfördes 1944 och ritades av arkitekterna Sigurd Lewerentz, David
Helldén och Erik Lallerstedt.

Bebyggelse efter 1945
Stadsplaner, utbyggnadshistoria
1943 upprättades en stadsplan av stadsingenjör Erik Bülow-Hübe. Planen
omfattade stora delar av Pildammsstaden, Slottsstaden och en del av Västra
Förstaden. Kronborg planerades för bostadsbebyggelse i tre till fem våningar.
En centralt belägen tomt var reserverad för en offentlig byggnad och där
uppfördes Kronborgsskolan 1959–60.

I stadsplanen föreslogs elva punkthus i kvarteret Falster, men eftersom de
ansågs för kostsamma kom de aldrig att uppföras. (Liknande hus kom dock
att uppföras vid Ängdalavägen i Dammfri.) Planen kom istället att ändras
till lamellhus. För övrigt fullföljdes planen från 1943 i stort sett. Merparten
av husen uppfördes på 1940- och 50-talen.

Mindre justeringar av stadsplanen har gällt hushöjder. Så uppfördes två
högre hus, åtta respektive tretton våningar, under 1960-talet. Den snart sex-
tio år gamla stadsplanen är till stor del fortfarande gällande.

Själlandstorget, som ligger mellan Kronborgsskolan och kvarteret
Roskilde, är en parkeringsyta. Till skillnad från platsbildningar som nor-
malt brukar benämnas torg förekommer här ingen kommersiell verksamhet
och platsen är heller inte en mötesplats då gående är hänvisade till en enkel
trottoar. Själlandstorget är snarare en fortsättning på Margaretavägen, som
sträcker sig genom Pildammsparken. Torget delas i mitten av en rad buskar
och består delvis av en parkeringsplats för Kronborgsskolan. Vilket det ur-
sprungliga syftet med platsen kan ha varit framgår inte i planen från 1943;
den är endast angiven som allmän plats.

Bostäder och boende
I Kronborg finns sammanlagt 1 287 bostäder, samtliga i flerbostadshus. Den
vanligaste upplåtelseformen är bostadsrätter, men här finns även hyresrätter,
varav MKB innehar en femtedel.

Nästan hälften av bostäderna är på två rum och kök, följt av tre rum och
kök. I husen från 1960-talet finns även större lägenheter om fem till sex rum
och kök. Sedan 1961 har folkmängden i området nästan halverats och här
bor nu knappt 1 800 personer fördelade på 1 175 hushåll. Ensamboende
dominerar stort; här finns 659 pensionärshushåll men endast 60 barnhushåll.

Arkitekter och byggherrar
Många byggherrar och arkitekter finns representerade trots att Kronborg är
ett relativt begränsat bostadsområde. Antalet privata byggherrar är stort,
men bostadsrättsföreningar inom HSB står för merparten av lägenheterna.
MKB har endast ett fåtal hus inom området. Bland arkitekterna anlitades
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Kvarteret Odense 1, hörnet Kronborgsvägen och Mariedals-
vägen. Ritat av HSB arkitektkontor i Malmö och Thorsten
Roos 1945. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000112)

Kvarteret Själland 1, Mariedalsvägen 62. Ritat av Fritz Öster-
lind 1945. Balkonger inglasade 1988. (Foto: Malmö Kul-
turmiljö  000112)

Kronborgsvägen med kvarteret Hälsingör 10 med flera. Hu-
set närmast i bilden ritat av Svenivar Ekstrand 1964. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 000112)

Kvarteret Roskilde 1 från Roskildevägen. Ritat av HSB ar-
kitektkontor i Malmö och Thorsten Roos 1944. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 000112 )

Kvarteret Roskilde 1 från Kronborgsvägen. (Foto: Malmö
Kulturmiljö  000112)

Kvarteret Hälsingör 6. Ritat av HSB arkitektkontor i Malmö
1946. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000112)
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ofta HSB arkitektkontor i Malmö med Thorsten Roos som arkitekt för fasa-
derna. Bland de övriga arkitekterna märks Fritz Jaenecke och Sten Samuel-
son samt Axel Carlsson.

Trafik
Biltrafik är ett betydande inslag i Kronborgs gatubild på grund av att
Köpenhamnsvägen och  Kronborgsvägen utgör en viktig led från Malmös
västra delar mot Triangeln och stadens östra delar. På områdets västsida
ligger den likaledes starkt trafikerade Mariedalsvägen som löper från
Ribersborg i norr till Kroksbäck i söder. Flera fastigheter i området har un-
derjordiska garage men även markparkering förekommer, dels på gårdarna,
dels längs gatorna. De allmänna kommunikationsmedlen är väl utbyggda och
var redan etablerade då Kronborg började bebyggas under 1940-talet.

Service
Längs Kronborgsvägen, Köpenhamnsvägen och delvis Mariedalsvägen finns
ett stort antal butikslokaler. Serviceutbudet är relativt stort med matvaru-
affärer och detaljhandel samt kaféer och kvarterskrogar. Ursprungligen be-
stod affärsutbudet främst av mindre butiker med dagligvaruhandel men också
av visningshallar för bilar och av affärer för andra kapitalvaror.

Bebyggelsekaraktär
Bebyggelsen på Kronborg är av relativt blandad karaktär, med de främsta
skillnaderna i hushöjder. Merparten är dock stilmässigt lika: en nyrealism
med tegelbelagda sadeltak, ofta tegel i fasaderna. En del hus, särskilt i kvar-
teren Roskilde och Hälsingör, har en ganska rik fasadartikulering där sär-
skilt balkongernas utformning ger uttrycket. Andra delar av området, till
exempel kvarteret Odense, har en mer saklig framtoning. Helt avvikande är
husen i den norra delen av kvarteret Kronborg, ett högt punkthus och de så
kallade ”Boggivagnarna”.

De slutna fasaderna åt gatorna (Mariedalsvägen och Köpenhamnsvägen)
ger stadga och gör området till en mellanform mellan sluten kvartersstad
och renodlad lamellhusbebyggelse. Inåt Pildammsparken får grönskan fort-
sätta in i de halvöppna gårdarna.

Kvarteren Falster, Själland och Odense
Området sydväst om Kronborgsskolan, i kvarteren Falster, Själland och
Odense, består av tre- och fyravåningshus med gårdar öppna ut mot Roskilde-
vägen och därmed mot Pildammsparken. Mot Mariedalsvägen och Kron-
borgsvägen bildar bebyggelsen däremot en sluten fasad. Bebyggelsen utgörs
främst av lamellhus. Trots en stor enhetlighet i utformningen har flera olika
arkitekter ritat husen: Axel Carlsson, Per Nilsson, Fritz Österlind, och Thor-
sten Roos. De olika fastigheterna är uppförda av såväl Malmö Stads Fastig-
hetskontor, olika bostadsrättsföreningar inom HSB som privata byggherrar.
Husen är byggda i slutet av 1940-talet.

Fasadmaterialet är främst gult och rött tegel. Kvarteret Själland har dock
putsade fasader. Alla husen har sadeltak med röda tegelpannor. Gemensamt
är också en stram och saklig utformning.

Flertalet fasader har förändrats under slutet av 1980-talet och fått större,
inglasade balkonger, samt nya fönster och entrédörrar. Dessa ingrepp har
påtagligt förändrat husens utseende och gett hela området ett nytt utseende.
Här och var kan man dock upptäcka ursprungliga detaljer som ger vägled-
ning till hur husen har sett ut. Till exempel har Falster 5 kvar sina njurformade
skärmtak över entréerna även om själva entrédörren ersatts med en av alu-
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Entréparti i kvarteret Falster, Mariedalsvägen 68. Ritat av
Åke Sjöberg 1947. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000111)

Kvarteret Odense 1, mot gården, Mariedalsvägen 60. Ritat
av HSB arkitektkontor i Malmö och Thorsten Roos 1945.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000112)

Kvarteret Hälsingör 11. Ritat av HSB arkitektkontor i
Malmö 1962. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000112)

Kvartetet Falster 2, Roskildevägen 39.  Ritat av Axel Carls-
son 1947. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000112)

Kvarteret Falster 1, gårdsfasad. Ritat av Carl Nordström
1948.  (Foto: Malmö  Kulturmiljö  000112)

Kvarteret Haga 6 och 4. Ritat av Axel Carlsson 1963 re-
spektive 1958. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000112)
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Plan  kvarteret Kronborg 8,
skala 1:500.

minium. Endast fastigheten Falster 1 har kvar ursprungliga fönstersnickerier,
balkonger och entréer.

De öppna gårdarna mot Pildammsparken har i kvarteren Falster och
Själland i stort en bevarad trädgårdsanläggning, ritad av W Nersing, medan
kvarteret Odenses markplanering förnyades 1986. Här har stor vikt lagts på
offentlig konst med konstnärer som Fred Åberg, Jens Evald Hansen och
Anders Olsson.

Kvarteret Kronborg
I södra delen av kvarteret Kronborg ligger fyravånings flerbostadshus från
slutet av 1940-talet med tegelbelagda sadeltak och fasader i rött eller gult
tegel. De har en relativt traditionell utformning i nyrealismens anda. De är
ritade av Thorsten Roos i samarbete med HSB arkitektkontor i Malmö.

1952–53 uppförde MKB, vid Köpenhamnsvägen och Mariedalsvägen,
ett hus som fick benämningen ”Boggivagnen” på grund av sin tågvagnslika
form. Det har en påtagligt mer progressivt modernistiskt uttryck än husen i
kvarterets södra del. Huset var ett av de första som arkitektparet Jaenecke
& Samuelson ritade tillsammans, men endast Jaenecke har signerat ritning-
arna. När huset stod klart flyttade de in sitt arkitektkontor i översta vå-
ningen. Arkitekterna hade ambitionen att ge sina byggnader en egen identi-
tet, vilket här ledde till den ovanliga takform som gav huset dess namn. I
likhet med arkitekternas andra hus från samma tid är betongkonstruktionen
synlig i fasaden. Facken mellan dessa är fyllda med rött maskinslaget stav-
tegel från Veberöd, vilket kan föra tankarna till korsvirkeshus. Det har stap-
lats utan förband för att markera dess karaktär av beklädnad.

Genom att omväxlande förlägga lägenheternas kök och vardagsrum mot
gata respektive gård har man undvikit att huset fått baksida. Planlösningen
med mörka trapphus och två stora trerumslägenheter och två minimala
enrumslägenheter per trapphus var relativt ovanlig för tiden. I vinkel mot
byggnaden finns en envåningsbyggnad med läkarmottagning. Den har också
betongkonstruktionen synlig men i facken ut mot gatan finns en mosaik-
konst utförd av konstnären Ingvar Engdal.

Tio år efter det första huset upprepade arkitekterna formen i ett liknande
femvåningshus. Detta byggdes samman med en bilhall i ett plan och ett punkt-
hus i tretton våningar. Byggnaderna uppfördes med samma fasadstruktur
som huset från 1953. Byggherre var liksom tidigare MKB.

”Boggivagnarna” ligger indragna från Köpenhamnsvägen och avskär-
mas av buskage och en parkeringsplats. Inne på gården finns ett underjor-
diskt garage. På gårdssidan finns arkader längs första våningen.

Kvarteren Roskilde, Haga och Hälsingör
I den norra delen av Kronborg, närmast staden ligger kvarteren Roskilde,
Hälsingör och Haga vilka karakteriseras av en högre och tätare bebyggelse.

Husen ansluter sig formmässigt till den övriga bebyggelsen längs
Roskildevägen, med rektangulära planer, öppna gårdar mot Pildammarna
och Gamla Idrottsplatsen, slutna fasader med butiker mot Kronborgsvägen,
gult eller rött tegel samt sadeltak med tegelpannor. Utmärkande för bebyg-
gelsen är våningshöjden, som varierar mellan fem och åtta våningar.
Utbyggnadstiden sträcker sig från 1944 till 1966. Trots spännvidden i tid
och att husen är ritade av ett flertal olika arkitekter, som Axel Carlsson,
Ludvig Nilsson, Svenivar Ekstrand och Thorsten Roos, är arkitekturen rela-
tivt likartad. Byggherrar var en rad olika aktörer som olika HSB-föreningar,
MKB, Malmö Byggnadsgille, AB Skånebyggen och en rad mindre, privata
byggherrar. Husen och miljön är förhållandevis välbevarad. Visserligen har
många balkongfronter, entréer och fönster bytts ut men få balkonger har
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Kvarteret Haga 8 och 9,  i förgrunden Adventkyrkan. Ritat
av Axel Carlsson 1964. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000112)

Kronborgsskolan, mot gården. Ritad av Ludvig Nilsson
1959. Fönster utbytta 1992. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000112)

Kvarteret Haga 2 från Östra Rönneholmsvägen. Ritat av
Axel Carlsson 1956. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000112)

Kvarteret Haga 9, Adventkyrkan. Ritat av Axel Carlsson
1964.  (Foto: Malmö Kulturmiljö 000112)

Kvarteret Kronborg 8, Köpenhamnsvägen. Arkitekt: Fritz
Jaenecke & Sten Samuelson 1951. (Foto: Malmö Kultur-
miljö 000111)

Kvarteret Kronborg 7,  från Kronborgsvägen. Ritat av HSB
arkitektkontor i Malmö och Thorsten Roos 1948. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 000111)
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glasats in och helhetsintrycket är att förändringarna är mindre än i den södra
delen av Kronborg. Gårdsmiljöer domineras av underjordiska garage. Mer-
parten av deras tak har gräsmattor. Enstaka större träd finns men vegetatio-
nen i stort utgörs främst av buskage.

Adventkyrkan
I kvarteret Haga finns Adventkyrkan, uppförd 1966. Adventisterna, som
kyrkans trosbekännare kallas, är en protestantisk frikyrka med rötter främst
i metodismen och baptismen. Kyrkan ritades, liksom samtliga hus i kvarte-
ret Haga, av Axel Carlsson. Kyrkobyggnaden, som är sammanbyggd med
det intilliggande flerbostadshuset, är i rött tegel och har sadeltak.

Kronborgsskolan
Kronborgsskolan, som ligger mitt i området vid Själlandstorget, var ursprung-
ligen Kronborgs mellan- och högstadieskola. Den är på tidstypiskt sätt
funktionsuppdelad, vilket innebär att gymnastiksal, matsal, samlingsal, och
lektionssalar för mellan- respektive högstadium särskiljdes. Skolan består av
åtta olika byggnadskroppar. Skolan ritades av Ludvig Nilsson och uppför-
des 1959. Den utgör ett sammanhängande byggnadskomplex men upplevs
likväl som enskilda byggnadskroppar genom variation av gult fasadtegel,
gult hålkälstegel, olika höjd, djup och bredd samt i fönstersättning. Skolans
samlande punkt utgörs av entrén som fått en särskild artikulering i hörnet
vid Kronborgsvägen och Själlandstorget.

1995 uppfördes en ny del in mot gården och denna följer mönstret i fråga
om material och höjd. Dess tegelkulör skiljer sig dock något från de äldre
byggnadernas. I slutet av 1990-talet var skolans platsbrist stor och en ba-
rack placerades på den yttre gården mot Roskildevägen. Denna finns kvar
och minskar gårdsutrymmet väsentligt. Denna gård avskärmas från gatan
av buskage och är anlagd med asfalt, betongsten och gräs. Den inre gården,
som omfamnas av skolans U-form, utgörs av en enkel utemiljö med gräs-
plan, enstaka träd och buskar samt asfalterade gångar.

Förändringar har inte enbart skett genom tillbyggnader utan även ge-
nom att fönster och dörrar har bytts ut. Fönstren hade ursprungligen en luft
men ersattes 1992 av spröjsade tvålufts, vilket på ett markant sätt förändrat
husets karaktär.

Redan vid Kronborgsskolans uppförande var elevunderlaget litet och läs-
året 1980–81 övertog Kommunala Vuxenskolan (Komvux) lokalerna, efter
att ha hyrt in sig i några lokaler i skolan under något år. Grundskolan stan-
nade kvar under en övergångsperiod, fram till 1982, i några få lokaler. År
2000 är skolan en av Malmös största kommunala vuxenskolor men inrym-
mer även särskolan Parkskolan.

Bobergsängen
Själva Kronborgsområdet saknar större grönytor, vilket naturligtvis kom-
penseras av närheten till Pildammsparken. Mellan kvarteren Falster och Själ-
land ligger Bobergsängen, som en förlängning av en av axlarna i Pildamms-
parken. I öster avslutas siktlinjen med Pildammsparkens vattentorn och i
väster skorstenen på Limhamns värmekraftverk.

Förändringar, förnyelse, förtätning
Bebyggelsen i Kronborg har till stor del förändrats genom utbyte av fönster,
entréer och balkonger. Området har dock inte förtätats utan har bevarat
sina öppna gårdar ut mot parken.
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FASTIGHET ADRESS BYGGHERRE ARKITEKT ÅR

KRONBORG
FALSTER 1 Mariedalsvägen 66 Gustav Kvist Carl Nordström 1948
FALSTER 2 Roskildevägen 39 H Christoffersson Axel Carlsson 1947
FALSTER 3 Roskildevägen 41 Oscar Nordström Axel Carlsson 1947
FALSTER 4 John Ericssons väg 53 Algot Andersson Per Nilsson 1948
FALSTER 5 John Ericssons väg 55 Anton Jönsson Åke Sjöberg 1947
HÄLSINGÖR 2 Kronborgsvägen 4 Esbjörn Göransson Axel Carlsson 1960
HÄLSINGÖR 6 Roskildevägen 11 HSB HSB arkitektkontor Malmö, S Westberg 1946
HÄLSINGÖR 8 Kronborgsvägen 8 MKB Axel Carlsson 1958
HÄLSINGÖR 9 Roskildevägen 9 HSB HSB arkitektkontor Malmö 1962
HÄLSINGÖR 10 Carl Gustafs väg 19 AB Skånebyggen Svenivar Ekstrand 1962
HÄLSINGÖR 10 Kronborgsvägen 6 AB Skånebyggen Svenivar Ekstrand 1962
HÄLSINGÖR 11 Carl Gustafs väg  21 HSB HSB arkitektkontor Malmö 1962
KRONBORG 7 Kronborgsvägen 11–15 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1948
KRONBORG 7 Mariedalsvägen 56 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1948
KRONBORG 8 Köpenhamnsvägen 6 MKB Fritz Jaenecke 1951
KRONBORG 9 Köpenhamnsvägen 2–4 MKB Fritz Jaenecke & Sten Samuelson 1962
ODENSE 1 Kronborgsvägen 18–20 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1945
ODENSE 1 Mariedalsvägen 60 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1945
ODENSE 1 Ribevägen 1 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1945
ODENSE 1 Roskildevägen 25–29 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1945
ODENSE 2 Ribevägen 3 Malmö Stad Rune Wellin 1945
ODENSE 4 Kronborgsskolan Malmö Stad Ludvig Nilsson 1959
ROSKILDE 1 Kronborgsvägen 12 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1944
ROSKILDE 1 Roskildevägen 17 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1944
ROSKILDE 2 Kronborgsvägen 10 Folke Larsson Aage Schoug 1946
ROSKILDE 3 Tuborgsgången 3 Malmö Stad Rune Wellin 1945
ROSKILDE 4 Roskildevägen 13 Malmö Byggnadsgille Clas Almquist &  Ludvig Nilsson 1947
ROSKILDE 5 Roskildevägen 15 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1944
SJÄLLAND 1 Mariedalsvägen 62 Malmö Stad Fritz Österlind 1945
SJÄLLAND 1 Roskildevägen 31–35 Malmö Stad Fritz Österlind 1945

TEATERN
TEATERN 3 Östra Rönneholmsvägen CARDO SAMARK 1987
TEATERN 4 Malmö Stadsteater Malmö Stad Sigurd Lewerentz, David Helldén, Erik Lallerstedt 1944
HAGA 2 Östra Rönneholmsvägen 26 Erik R Ohlsson Axel Carlsson 1956
HAGA 4 Roskildevägen 3 Erik R Ohlsson Axel Carlsson 1958
HAGA 6 Carl Gustafs väg 18 Erik R Ohlsson Axel Carlsson 1963
HAGA 8 Carl Gustafs väg 16 Erik R Ohlsson Axel Carlsson 1964
HAGA 9 Östra Rönneholmsvägen 28 Erik R Ohlsson Axel Carlsson 1964

FÅGELBACKEN
ADJUTANTEN 1 Krutmeijersgatan 2 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Thorsten Roos 1958
ELISEFARM 1 Västra Rönneholmsvägen 44 BGB Ludvig Nilsson 1950
ELISEFARM 2 Västra Rönneholmsvägen 42 Nils Nilsson Svenivar Ekstrand 1955
FREDENSBORG 4 Edward Lindahlsgatan 20 BGB Mogens Mogensen 1944
FREDENSBORG 4 Köpenhamnsvägen 5 BGB Mogens Mogensen 1944
FREDENSBORG 4 Örsholmsgången 4 BGB Mogens Mogensen 1944
HERMANSTORP 5 Västra Rönneholmsvägen 48–50 BGB Ludvig Nilsson & Clas Almquist 1947
HERMANSTORP 7 Edward Lindahlsgatan 18 Gösta Olson Ludvig Nilsson & Clas Almquist 1948
HERMANSTORP 8 Törnskärsgatan 6 Stig Åke Wermén Ludvig Nilsson & Clas Almquist 1950
MARIBO 1 Kronborgsvägen 1 Esbjörn Göransson Tage Møller 1948
NYHEM 7 Fågelbacksgatan Hugo Åberg Thorsten Roos 1937
NYHEM 7 Fågelbacksgatan Hugo Åberg Thorsten Roos 1937
NYHEM 7 Västra Rönneholmsvägen 51–55 Hugo Åberg Thorsten Roos 1937
ROSENBORG 1 Mariedalsvägen 50 BGB Mogens Mogensen 1946
ROSENBORG 2 Törnskärsgatan 9 BGB Thorsten Roos 1946
ROSENBORG 3 Köpenhamnsvägen 7 BGB Mogens Mogensen 1946
RYTTMÄSTAREN 15 Krutmeijersgatan 4-16 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Thorsten Roos 1943
RYTTMÄSTAREN 16 Västra Rönneholmsvägen 43 W Wihlborg för MKB Börge Glahn & Ole Helweg 1954
RYTTMÄSTAREN 17 Västra Rönneholmsvägen 39–41 Rowa förmedling AB Fritz Jaenecke & Sten Samuelson 1968
TUBORG 1 Kronborgsvägen 5 Malmö Mek Tricotfabrik Aage Schoug 1945
TUBORG 2 Västra Rönneholmsvägen 36 Folke Larsson Aage Schoug 1944
TUBORG 3 Kronborgsvägen 3 Folke Larsson Sture Kelfve 1947
VAPENSMEDEN 2 Fågelbacksgatan 14 Lars Andersson August Stoltz 1947
VAPENSMEDEN 3 Törnskärsgatan 1 Hugo Åberg Thorsten Roos 1937
VILHELMSTORP 1 Västra Rönneholmsvägen 52 Esbjörn Göransson Tage Møller 1953
VILHELMSTORP 2 Törnskärsgatan 7 B & S Ellerström Sture Kelfve 1957
VILHELMSTORP 3 Mariedalsvägen 48 Tore Wermén Fritz Jaenecke & Sten Samuelson 1954
VÄBELN 2 Eriksrogatan 4 Anton Jönsson Åke Sjöberg 1939
VÄBELN 3 Västra Rönneholmsvägen 59 Hugo Åberg Thorsten Roos & Sven Grönqvist 1937
VÄBELN 3 Törnskärsgatan 3 Hugo Åberg Thorsten Roos & Sven Grönqvist 1937
ÖRSHOLM 3 Köpenhamnsvägen 3 Ev lutherska missionssällskapet August Stoltz 1952
ÖRSHOLM 4 Kronborgsvägen 7 MKB Thorsten Roos 1953
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MELLANHEDEN
Mellanheden är ett område som präglas av en omsorgsfull gestaltning från
stadsplan till husdetaljer. Stadsplanen ger Mellanheden dess särprägel och är
en av stadsplanechefen Gunnar Lindmans mest intressanta. Den represente-
rar det tidiga 1950-talets provande av nya hustyper. Planen har ett väl avvägt
samspel mellan byggnader och grönområden och är typisk för Lindmans
sätt att variera stadsplanen så att sekvenser av gårdsrum och parkrum av
olika karaktär skapas. Den centralt belägna parken förgrenar sig in bland
husen och binder samman de olika delarna.

Husen är uppförda i en följd under det tidiga 1950-talet och skulle stil-
mässigt kunna hänföras till så kallad funktionell tradition eller nyrealism.
Stilen är besläktad med samtida dansk arkitektur, vilket är särskilt märkbart
i husen på ömse sidor om Köpenhamnsvägen. Det finns en för 1950-talet
typisk lekfullhet i formspråket, till exempel fönsterformer och mönster-
murningar. Delvis är bebyggelsen välbevarad, särskilt stjärnhusen har kvar
sin ursprungliga karaktär.

Med undantag för egnahemskvarteren är Mellanheden i översiktsplanen
för Malmö utpekat som en särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse-
miljö enligt PBL.

Mellanheden är beläget i västra Malmö och delområdet avgränsas i admi-
nistrativt hänseende av Mellanhedsgatan, Erikslustvägen, Bellevuevägen och
John Ericssons väg. När Mellanheden planerades ingick även området på
ömse sidor om Köpenhamnsvägen, vilket idag tillhör delområdena Rönne-
holm och Dammfri. Eftersom dessa delar ingår i Mellanhedens arkitekto-
niska sammanhang omfattas även dessa områden i den här redogörelsen.
Mellanheden gränsar till flera villaområden, såsom Västervång, Solbacken
och Nya Bellevue.

SKALA 1:10 000

0 100 200 300 mN
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Kvarteret Flöjten, omkring 1951. (Foto: Malmö Stadsbygg-
nadskontor)

Kvarteret Flöjten vid Börringegatan och Bellevuevägen i bör-
jan av 1950-talet. Till höger ett av Solidars tidiga snabb-
köp. (Foto: Bernt Johnsson. Malmö Museer)

Köpenhamnsvägen och Kvarteren Pukan från norr, omkring
1953. I bakgrunden MKB:s område. (Foto: Malmö Stads-
byggnadskontor)

Köpenhamnsvägen mot öster. (Foto: Emy Norberg, 1959.
Malmö Stadsbyggnadskontor)

Köpenhamnsvägen. (Foto: Emy Norberg, sept 1954. Malmö
Stadsbyggnadskontor)

Butikslänga vid Erikslust plan (kvarteret Trumman). (Foto:
HSB)
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Historik, före 1945
Namnet Mellanheden hänger samman med att området var en vång belägen
mellan Västervång och Vångkarlevången.

Mellanheden var länge i princip obebyggt. Marken ägdes av staden och
hade tidigare använts för odling och innefattade både jordbruksmark och,
från 1900-talets början, ett koloniområde. Kvarteren i den sydöstra delen
bebyggdes på 1920-talet med villor och egnahem. I ett stadsplaneförslag
från början av 1930-talet av Erik Bülow-Hübe avsågs att området i sin hel-
het skulle bebyggas med egnahem och radhus. Bülow-Hübe gjorde därefter
flera olika orealiserade stadsplaner innan man i slutet av 1940-talet beslöt
att använda marken för en omfattande byggnation med hög exploaterings-
grad.

Bebyggelse efter 1945
Stadsplaner, utbyggnadshistoria
Stadsplanen för villakvarteren, samt intilliggande Nya Bellevue, fastlades
först 1941. Man beslutade även att den stora grönyta som idag utgör mitt-
punkten i Mellanheden skulle anläggas mellan Svaneholmsgatan och Bör-
ringegatan. Den sistnämnda gatan motsvarar nu ett bilfritt promenadstråk,
Gyllebogången, som går genom parken.

Stadsplanen som till största delen styrt Mellanhedens utbyggnad är från
1949 och signerad av dåvarande stadsplanechefen Gunnar Lindman. Områ-
det var ett av de sista centralt belägna som blev stadsplanelagt. Den plane-
rade byggnationen var med tidens mått storskalig och med de drygt 2 000
bostäder som skulle uppföras var det en väsentligt större samlad byggnation
än vad som hade varit vanligt under decennierna före.

Behovet av lägenheter med högre standard nära stadskärnan var stort,
vilket föranledde ett relativt högt exploateringstal, det vill säga relationen
mellan total lägenhetsyta och markyta. Genom att bygga på höjden kunde
kraven på solljus, frisk luft och gröna utemiljöer tillgodoses på ett begränsat
utrymme. Stadsplanerarna förordade tio byggnader i 6,5 våningar på ömse
sidor om Köpenhamnsvägen. I den östra delen, vid Bellevuevägen,
Köpenhamnsvägen och Mellanhedsparken,  planerades tre kvarter med la-
mellhus i tre våningar. Längs Erikslustvägen skulle sammanbyggda stjärn-
hus med vindskyddade gårdar uppföras.

I områdets mitt, intill parken, reserverades tomtmark för ett läroverk
(gymnasium), en folkskola (grundskola), ett daghem och ett ålderdomshem.
Butiker och andra verksamheter skulle dels spridas i området, dels samlas i
ett centrum. Man strävade också efter att trafikseparera området genom att
leda motortrafiken längs de större omgivande gatorna och enbart tillåta pro-
menad- och cykelgångar i de centrala delarna. Ytor för parkering och under-
jordiska garage lades in i stadsplanen. En spårvagnshållplats skulle ligga i
korsningen mellan Erikslustvägen och Köpenhamnsvägen.

Planen vittnar om de stadsplaneideal som var tongivande under efter-
krigstiden. Idéerna från den tidiga funktionalismen som förordade hus i park
med riklig tillgång på ljus och luft finns kvar. En skillnad är dock den med-
vetna strävan efter större variation i bebyggelsen och en ökad rumslighet.
Viktiga aspekter var också trafikdifferentieringen och grannskapstanken, som
kan sägas utgöra ett kännetecken för Gunnar Lindmans arbete.

Mellanheden bebyggdes under tidigt 1950-tal enligt föreliggande stads-
plan, med undantag för centrumanläggningen och barndaghemmet. Bostads-
husens utformning, höjd och placering följer stadsplanen till punkt och pricka.
Detta faktum pekar på det nära samarbetsklimat som rådde mellan kom-
mun, planerare, arkitekter och förvaltare.
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Kvarteret Basunen 2, Nordlinds väg. Ritat av HSB arkitekt-
kontor Malmö, 1954. (Foto Malmö Kulturmiljö 000131)

Kvarteret Basunen 2, Nordlinds väg. Ritat av HSB arkitekt-
kontor Malmö, 1954. (Foto Malmö Kulturmiljö 000131)

Mellanheden, nybyggt i början av 1950-talet. (Foto: Malmö Stadsbyggnadskontor)
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Bostäder och boende
I Mellanheden finns drygt 2 000 bostäder varav 60 % är HSB:s bostads-
rätter och 40 % är hyresrätter förvaltade av MKB. Hälften av lägenheterna
består av två rum och kök, medan en tredjedel består av tre rum och kök.

I 1955 års adresskalender framgår det att bostadsrätterna främst köptes
av manschettarbetare och tjänstemän. Enligt uppgift från boende i Stjärn-
husen var det inte ett självklart val att flytta så långt ut och dessutom betala
insats. Några av lägenheterna förblev osålda och hyrdes ut av stadens so-
ciala myndighet under de första åren.

I Stjärnhusen bodde också flera som på 1950-talet var aktiva vid Malmö
Stadsteater, däribland regissören Ingmar Bergman. Till MKB-husen längs
Bellevuevägen flyttade enligt adresskalendern en blandning av medelklass
och arbetarklass. Man hittar yrken som svetsare, golvläggare, telefonist, sjö-
kapten och journalist.

Antalet invånare i Mellanheden har halverats under de senaste fyrtio åren.
Åldersfördelningen var 1998 jämnt spridd, med en viss dominans av grup-
pen 75–80 år. Enligt MKB pågår en generationsväxling för närvarande och
fler yngre barnfamiljer flyttar in.

Arkitekter och byggherrar
Det omfattande utbyggnadsprojektet genomfördes med HSB och MKB som
byggherrar. Mellanheden var för övrigt MKB:s andra stora byggnadspro-
jekt. Gunnar Lindman och Thorsten Roos framstår som de viktigaste i ge-
staltandet av området, även om HSB arkitektkontor, med Sven Grönqvist
som huvudansvarig, också stått för en del av arbetet.

Trafik
I 1949 års stadsplan för Mellanheden förberedde man sig för den ökade
bilismen. En aktuell princip inom planering var trafikseparering, något som
man valde att tillämpa på Mellanheden. Den tyngre trafiken leddes på de
större omgivande gatorna: Erikslustvägen, Bellevuevägen, Mellanhedsgatan,
Köpenhamnsvägen samt John Ericssons väg (som avslutar det egentliga
Mellanheden). Inom området anlades två säckgator, Börringegatan och
Övedsgatan, utöver de redan befintliga smågatorna i villakvarteren.

Ytor för parkering och underjordiska garage reserverades också i planen.
Parken, skolområdet och bostadsgårdarna korsas i övrigt enbart av gång-
och cykelleder. Vid Köpenhamnsvägen byggde man medvetet bort den ome-
delbara närheten till gatan genom lägre murar och pergolor på norra sidan
och butikslängorna på södra sidan. Längs Erikslustvägen gick spårvagns-
linje 4 med regelbundet utplacerade hållplatser.

Verdexa lät på 1960-talet uppföra en bilhall vid Erikslust. I kvarteret
Oboen vid Major Nilssonsgatan byggdes en bensinstation vars elegant böjda
skärmtak år 2000 döljs av en sarg.

Service
Servicenivån i Mellanheden var redan i stadsplanen väl genomtänkt. Butiks-
lokaler och andra serviceinrättningar skulle i stor utsträckning finnas inom
området – helt i enlighet med de grannskapsidéer som präglade 1940-talets
stadsplanering. Det grannskapscentrum man reserverat plats för i kvarteret
Valthornet blev dock aldrig utfört. Tanken var att det skulle ligga café, buti-
ker och en biograf samlade i en byggnad med en platsbildning framför. Här
uppförde Verdexa på 1960-talet en bilhall, som idag ändrat funktion och
rymmer snabbköp och läkarmottagning. I nära anslutning ligger även en
bensinstation.
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Kvarteret Cellon 2, servicehem ritat av Thorsten Roos &
Bror Thornberg 1965. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000131)

Kvarteret Cellon 2 från Mellanhedsparken. Servicehemmet
byggdes om och till på 1990-talet. (Foto: Malmö Kultur-
miljö 000131)

Kvarteret Tuban 1, Nordlinds väg 96–98. Ritat av HSB ar-
kitektkontor Malmö och Thorsten Roos 1951. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 000131)

Kvarteret Erikslust 10. Ritat av Eric Sigfrid Persson 1956.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000131)

Kvarteret Valthornet 4, Erikslustvägen 24. Ritat av Tage
Møller 1951. (Foto: Malmö Kulturmiljö  000131)

Mellanhedsparken mot norr. (Foto: Malmö Kulturmiljö
 000131)
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Butikslängorna vid Köpenhamnsvägen med service i form av specerier,
konditori, skräddare, frisör, blomsterhandel etcetera är i stort oförändrade.
Nytillskott är pizzeria och dataaffär. Längst ned i ett av höghusen, på andra
sidan vägen, finns en rad lokaler som bland annat innehåller två banker,
frisör och tobaksaffär.

Alla kvarter försågs ursprungligen dessutom med mjölkbutiker och lik-
nande i bostadshusens bottenvåningar. Idag används dessa till funktioner
som konditori, frisör, tapetserare och begravningsentreprenör. I stjärnhusen
fanns även ett postkontor, som numera är utvidgat. Ytterligare komplement
till områdets närservice är några kiosker. På andra sidan Erikslustvägen finns
ytterligare servicefunktioner, till exempel försäkringskassa och en stor ICA-
hall, i en uttrycksfull 50-talsbyggnad uppförd av byggmästare Eric Sigfrid
Persson.

Bebyggelsekaraktär
Området ramas in av den slingrande raden av stjärnhus, lamellhusen i tre
våningar samt de högre husen vid Köpenhamnsvägen. Bebyggelsen är grup-
perad kring en vidsträckt grönyta som bidrar till områdets öppenhet. Väster
om parken är Mellanhedsskolan och Slottstadens skola placerade, åtskilda
av en idrottsplats. Skolorna och bostadshusen vid Bellevuevägen får en mjuk
inramning av grönskan. Då lamellhusen bildar öppna gårdar vända inåt blir
övergången mellan bostadsgård och park glidande.

Karaktäristiskt för området är den omsorgsfullt gestaltade utemiljön och
variationen av hustyper. Villakvarteren i sydöst skapar en egen miljö med
intilliggande områden präglade av traditionell småhusbebyggelse.

Flervåningshusen är ritade omkring 1950, efter stadsplanekontorets an-
visningar, av arkitekter knutna till HSB arkitektkontor i Malmö. Flera av
bostadshusens fasader är utformade av arkitekten Thorsten Roos och upp-
visar en stor materialverkan och effektfulla detaljer. Ursprungligen prägla-
des arkitekturen av färgrika putsade fasader (Klaveret, Flöjten, Fagotten,
Violinen) och tegel i ljusgult och rött (Pukan, Trumman). Gemensamt var
även fantasifulla balkongfronter, entrépartier och fönsteromfattningar som
ytterligare skapat variation utan att störa helheten.

Idag är lamellhusen inte längre röd- respektive grönputsade med vita par-
tier, utan inklädda med tegel i rött och terrakotta med plåtdetaljer. Detta har
inneburit en stor förändring i upplevelsen av bebyggelsens karaktär. Här har
även balkonger, fönster och entréer ersatts utan nämnvärd respekt för origi-
nalet. Stjärnhusen har däremot under tidigt 1990-tal återfått sina intensiva
färger i blått, gult och rött, efter att de ursprungliga kulörerna bleknat till
grått. Höghusen i kvarteren Pukan och Trumman präglas fortfarande av sitt
hålkälstegel med tydliga fogar och sina individuellt utformade balkonger.

Egnahemskvarteren
Bebyggelsen i Mellanhedens sydöstra del, nuvarande kvarteren Algunnen,
Hallingen och Stråken, utgörs av småskalig villa- och egnahemsbebyggelse.
Fastigheterna mot Svaneholmsgatan domineras av relativt stora tvåvånings-
villor medan den övriga bebyggelsen företrädesvis består av mindre enfa-
miljshus i 1,5 plan.

Majoriteten av byggnaderna är uppförda under 1920-talet men det före-
kommer ett flertal villor från 1944–45 i framförallt kvarteret Stråken. En-
staka villor från 1970-talet finns också spridda i kvarteren. Genom bestäm-
melserna i stadsplanen från 1941, vilken tog sin utgångspunkt i den då be-
fintliga bebyggelsen, kom nytillskotten från 1940-talet att få en utformning
som till stora delar samspelar med 1920-talsarkitekturen. Inte minst har den
branta takvinkeln kommit att prägla stora delar av områdets bebyggelse.
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Kvarteret Klaveret, Stjärnhusen. Gård mot Gyllebogången.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000113)

Kvarteret Klaveret, Stjärnhusen. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000113)

Kvarteret Klaveret, Stjärnhusen. Ritade av HSB arkitekt-
kontor Malmö och Thorsten Roos 1952. (Foto: Malmö Kul-
turmiljö 000113)

Kvarteret Klaveret, Stjärnhusen. Gård mot Erikslustvägen.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000113)

Egnahemskvarter. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000131) Kvarteret Klaveret, Stjärnhusen. (Foto: Malmö Kulturmiljö
april 2000)
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Stjärnhusen
Stjärnhus är ett bra exempel den innovativa och variationsrika arkitektur
som kom att prägla delar av 1950-talets bebyggelse i Sverige, och som även
uppmärksammades internationellt. De första stjärnhusen uppfördes 1946 i
Gröndal i Stockholm, ritade av Leif Reinius och Sven Backström, vilka också
kom att rita det mest kända stjärnhusområdet i Sverige, Rosta i Örebro. Det
huvudsakliga syftet med stjärnhus var att skapa möjligheter till variation i
bebyggelsen och skapa intima, men öppna gårdar. En fördel var också att
man fick tre lägenheter med ljusinsläpp från minst två väderstreck per trapp-
plan. Utformningen och byggnadskropparnas placering var varierad, ibland
ligger stjärnhusen separata, ibland sammankopplade till slingor eller ”vax-
kakemönster”.

Stjärnhusen på Mellanheden uppfördes 1951–53, och ligger som en
meanderliknande slinga ut med Erikslustvägen i Mellanhedens västra del.
De är uppförda av HSB och ansvarig arkitekt var Thorsten Roos och
stadsplanechef Gunnar Lindman. Byggnaderna är tre våningar höga och har
sadeltak. In mot gårdarna är fasaderna spritputsade medan de fasader som
vetter mot gata och park har gult räfflat tegel. Gårdarna längst i söder och
norr har en varm röd kulör medan de övriga fyra gårdarna har omväxlande
blå och persikofärgade fasader. De delvis indragna balkongerna har väggfält
i en ljus, nästan vit slätputs. Fasadernas trapphuspartier är något utskju-
tande och har en ljus slätputs. I vissa trapphus finns sexkantiga fönster, det
vill säga samma form som gårdarna.

Det förekommer två typer av trapphus. Dels de som via en entré mitt på
huskropparna leder till våningsplan med fyra lägenheter på var plan, dels de
som i hörnen leder till triangulära, lanterninförsedda trapphus med tre lä-
genheter per lägenhetsplan. Allt från ett till fem rum och kök finns represen-
terat i lägenhetsbeståndet, med en övervikt på treor.

Stjärnhusens utformning och placering skapar en tydligt urskiljbar miljö
i stadsbilden. Med sina sexkantiga gårdar är bebyggelsen intim, samtidigt
som husen ger ett tillgängligt intryck med gårdar som öppnar sig mot Mellan-
hedsparken och Erikslustvägens allégrönska. Även gårdsmiljön är omsorgs-
fullt utformad. Huvuddelen av gårdsytorna består av gräsmatta eller lek-
platser men det finns även gott om planteringsytor. Vid gårdsöppningarna
bildar uppvuxna träd en fond mot parken i öster respektive gatan i väster.
Stjärnmönstret från byggnadskropparna återkommer på flera sätt i gårds-
miljön, exempelvis  i  rabatter och lekytor.

Vid slutet av 1980-talet stod stjärnhusen inför ett mer eller mindre akut
upprustningsbehov. Under projekteringen – vilken inledningsvis syftade till
en mycket omfattande renovering – uppstod ett boendeengagemang för att
bevara husens ursprungskaraktär. Efter flera års diskussioner, där kulturvård-
ande myndigheter var inkopplade, begränsades renoveringen till att omfatta
omputsning av fasader, byte av fönster samt nya balkongfronter i form av
kopior av de ursprungliga. Portar och blomlådor finns kvar i original och
även utemiljön har behandlats förhållandevis varsamt.

Husen längs Köpenhamnsvägen
Byggnaderna i kvarteren Trumman och Pukan är mycket  karaktärsfulla och
dominerar visuellt gatubilden. Huskropparna vänder gavlarna mot gatan
och är placerade på ömse sidor om Köpenhamnsvägen.

Kvarteren uppvisar i jämförelse med resten av Mellanheden en större
stadsmässighet. Detta beror delvis på att de är grupperade kring en tydlig
gatumiljö som är en fortsättning på innerstadens mer slutna kvarter. Täthe-
ten och intensiteten i trafik och affärsverksamhet bidrar också till stads-
mässigheten. Söder och norr om dessa tio höghus i sex och ett halvt plan
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Entréparti, Köpenhamnsvägen 41, kvarteret Trumman 1.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000119)

Balkong, kvarteret Pukan 1. (Foto: Malmö Kulturmiljö
 000131)

Köpenhamnsvägen mot öster med kvarteret Trumman till
vänster och kvarteret Pukan till höger. (Foto: Malmö Kul-
turmiljö 000119)

Butikslänga vid Erikslustplan, kvarteret Trumman 1. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 000131)

Kvarteret Trumman 1, ritat av HSB arkitektkontor Malmö
och Thorsten Roos 1950. (Foto: Malmö Kulturmiljö)

Kvarteret Pukan 1, ritat av HSB arkitektkontor Malmö och
Thorsten Roos 1951. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000119)
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ligger lägre lamellhusbebyggelse, som knyter an till de övriga i material och
detaljer.

De för tiden ovanligt höga husen i Lindmans plan från 1949 motiverades
av den rådande bostadsbristen. Byggnadsstyrelsen ställde sig först tveksam
till hushöjderna men trots detta uppfördes byggnaderna, som under tidigt
1950-tal upplevdes som relativt storskaliga. HSB arkitektkontor i Malmö
med Hans Wollmer och Sven Grönqvist som huvudansvariga, stod för plan-
lösningarna medan Thorsten Roos utformade fasaderna. De tio höga husen,
men även i viss mån de lägre lamellhusen, uppvisar en stor enhetlighet. Ge-
mensamt för husen är höjden, byggnadskroppens utskjutande partier och
det karaktäristiska hålkälsteglet i rött och ljust gult. Upprepningen innebär
dock inte någon monoton arkitektur, då varje byggnad fått individuellt ut-
formade detaljer. Balkongernas form, dekor och placering varierar och ger
det enskilda huset en identitet. Kombinationen mellan det röda och det gula
teglet, dekorer i form av mönstermurning, och entrépartier är andra exem-
pel på lekfulla detaljer som bryter ned den stora skalan.

Mellan huskropparna bildas öppna gårdar, som dock sluts mot gatan
med låga murar och pergolor i kvarteret Trumman och med envåningslängor
innehållande butiker i kvarteret Pukan. Tanken var att skapa intimitet och
hindra barn från att rusa ut i gatan. Bostadsgårdarna med lek- och sittplat-
ser kompletteras i båda fall med större gemensamma grönytor, Lekängen
och Pjättängen. Trädgårdsarkitekt Erik Östh gestaltade utemiljön strax efter
husens uppförande.

Varje byggnad har tre trappuppgångar. Kring varje trapplan finns fyra
lägenheter i varierande storlekar, från ett till fem rum och kök. Vanligast är
två- och trerummare och samtliga lägenheter är försedda med balkong. To-
talt finns 800 lägenheter i de höga husen kring Köpenhamnsvägen.

I kvarteret Pukan har byggnaderna genomgått en begränsad upprustning
under 1990-talet. Balkongfronterna ersattes av nya 1993. Fönstren är ut-
bytta mot nya i omålad aluminium. På andra sidan vägen, i kvarteret Trum-
man, är byggnaderna i ursprungligt skick. De karaktäristiska balkongerna i
50-tals stil är här intakta, likaså de för helheten viktiga entrépartierna.

MKB-området
I kvarteren Fagotten, Flöjten och Violinen finns närmare 600 av de 830
lägenheter som uppfördes av MKB i Mellanheden. MKB:s resterande del
ligger i kvarteret Trumpeten, norr om John Ericssons väg.

Fasaderna till husen ritades av Thorsten Roos medan HSB arkitektkon-
tor ansvarade för planerna. Några av husen är fristående, medan andra är
sammankopplade med en förskjutning så att de snarast uppfattas som en-
skilda byggnadskroppar. Byggnadernas placering skapar en relativt marke-
rad avgränsning mot Bellevuevägen, medan gårdarna öppnar sig ut mot den
angränsande Mellanhedsparken. Tillfart till fastigheterna sker via säckgator
från Bellevuevägen.

Byggnaderna uppfördes med lättbetong och hade ursprungligen putsade
fasader, som varierade i grönt och rött med ljusa  fönsteromfattningar och
balkongpartier. Entrépartierna fick en burspråksliknande utformning med
en vit, räfflad eller profilerad betongyta.

Hälften av lägenhetsbeståndet utgjordes av tvåor medan den andra hälf-
ten bestod av ungefär lika antal ettor och treor samt ett fåtal fyror. Vidare
utformades ett antal ettor och tvåor på ett sätt som syftade till att möjlig-
göra sammanslagning av dessa till treor med två separata ingångar.

Området planlades för att kunna upprätthålla en god kommersiell ser-
vice. I bottenvåningarna ut mot Bellevuevägen förlades till exempel mjölk-
butik, charkuteri, kemtvätt och tobaksaffär. I kvarteret Flöjten byggdes en
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Kvarteret Flöjten 1, gård med nedgång till centraltvätt. Ri-
tat av HSB arkitektkontor Malmö och Thorsten Roos, 1950.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000131)

Kvarteret Violinen 1. Ritat av HSB arkitektkontor Malmö
och Thorsten Roos, 1950. Inklätt med tegel 1983. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 000616)

Kvarteret Flöjten 1, Börringegatan och Övedsgatan. Ritat
av HSB arkitektkontor Malmö och Thorsten Roos, 1950.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000616)

Kvarteret Fagotten 1 från John Ericssons väg. Ritat av HSB
arkitektkontor Malmö och Thorsten Roos, 1951. Inklätt
med tegel 1983. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000131)

Balkong, kvarteret Trumman 1. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000131)

Balkong, kvarteret Trumman 1. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000131)
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lekskola, fritidslokaler och en centraltvättstuga, vilken var gemensam för de
tre kvarteren.

Under 1980-talet genomgick området en större renovering, vilken i stort
sett  kom att forma områdets nuvarande utseende. Husen har blivit tilläggs-
isolerade med rött och terrakottafärgat tegel och de tidigare putsade parti-
erna vid trapphus och balkonger har klätts med plåt. Entrépartierna har
byggts om och försetts med soprum vid entrén. I samband med renoveringen
av husen genomgick även gårdsmiljön en omfattande upprustning. Under år
2000 genomfördes fönsterrenoveringar.

De djupa fönsternischer och minimala takutsprång som uppkommit i sam-
band med tilläggsisoleringen samt materialval till fasader och entré-
ombyggnader har medfört att byggnadernas ursprungliga karaktär har gått
förlorad.

Skolor
Slottsstadens skola ritades 1952 av Bror Thornberg. Byggnaden består av
flera sammankopplade byggnadskroppar i ett och två våningsplan. Den
komplexa planen är asymmetriskt grupperad kring en vidsträckt asfaltbe-
lagd gård. Husen har fasader i gult och rött tegel, sågtak med överbelysning
samt långsträckta skärmtak uppburna av tunna pelare som bildar tak över
förbindelsegångarna mellan klassrumslängorna. Ett par partier är försedda
med konstnärlig utsmyckning i form av nonfigurativ mosaik, som kontras-
terar mot tegelfasaden. Idén att planera skolbyggnaden efter principen med
låga friliggande längor kom från kontinenten och fick vid den här tiden sitt
genombrott i Sverige. Miljön med genomgående envåningshus ansågs vara
lämplig för de små barnen, men Slottsstadens skola motsvarade dagens gym-
nasium vilket gjorde planen mer ovanlig.

År 2000 används den så kallade Slottis som högstadieskola med hela
Slottstaden som upptagningsområde. De förändringar som skett består främst
av utbytta fönster och entrédörrar under 1990-talet.

Mellanhedsskolan  stod färdig år 1955, ett par år efter områdets huvud-
sakliga utbyggnad. Skolan ritades av Lundaarkitekten Hans Westman. Det
var den första i en rad skolor som Westman utformade i Skåne. Skolan be-
står av flera sammanlänkade byggnadskroppar som uppvisar en rik varia-
tion. Westman har laborerat med olika former, våningshöjder och material
och har skapat en omväxlande miljö utan hierarkisk ordning. Karaktäris-
tiska drag är den regionala anknytningen i form av rött tegel, allusion på
korsvirke och partier av gråstensmur med vita fogar. Exteriören är tydligt
uppdelad och ger intrycket av en sammansatt bebyggelse eller en ”skolstad”
som arkitekten själv kallade det. Flyglarna, som accentuerats av högre, glasade
trapphus, öppnar sig inåt den stora asfalterade skolgården. Bortsett från en
kraftfullt markerad entré som vetter mot kvarteret Klaveret med sina stjärn-
hus är den yttre fasaden sluten, med små, närmast gluggliknande fönster.

Förändring, förtätning, förnyelse
Helhetsintrycket av Mellanheden är att bebyggelsen är relativt välbevarad.
Balkongerna, som i andra områden ofta fått nya fronter och glasats in, har
här i stort sett lämnats orörda, något som i hög grad bidrar till att byggna-
derna bibehållit sina ursprungliga uttryck. Man finner prov på både original-
skick och varsam renovering med respekt för husens karaktär. Exempel på
detta finner man i kvarteren Trumman, Pukan och Klaveret. Undantaget är
husen i kvarteren Fagotten, Flöjten och Violinen, som har genomgått en mer
genomgripande förändring.



113MELLANHEDEN

FASTIGHET ADRESS BYGGHERRE ARKITEKT ÅR
BASUNEN 2 Nordlinds väg 100 HSB HSB arkitektkontor Malmö 1954
BASUNEN 3 Erikslustvägen 20 Seniorgården AB Uulas arkitektkontor, Kristianstad 1992
CELLON 1 Mellanhedsskolan Malmö Stad Hans Westman 1953
CELLON 2 Mellanhedsgatan 26 Malmö Stad Thorsten Roos & Bror Thornberg 1965
ERIKSLUST 10 Erikslustvägen 17 Eric Sigfrid Persson Eric Sigfrid Persson 1956
FAGOTTEN 1 Bellevuevägen 27 MKB HSB arkitektkontor Malmö, Hans Wollmer, Thorsten Roos 1951
FAGOTTEN 1 Övedsgatan 1–5 MKB HSB arkitektkontor Malmö, Hans Wollmer, Thorsten Roos 1951
FLÖJTEN 1 Börringegatan 1–5 MKB HSB arkitektkontor Malmö, Hans Wollmer, Thorsten Roos 1950
FLÖJTEN 1 Övedsgatan 2–6 MKB HSB arkitektkontor Malmö, Hans Wollmer, Thorsten Roos 1950
GAMBAN 2 Major Nilssonsgatan 15 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist 1953
GAMBAN 2 Nordlinds väg 94 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist 1953
KLARINETTEN 1 Slottsstadens skola Malmö Stad Bror Thornberg 1952
KLAVERET 1 Erikslustvägen 26–46 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Hans Wollmer, Thorsten Roos 1952
OBOEN 1 Major Nilssonsgatan 19 Bilägarnas inköpsförening HSB, Rune Wikström 1951
PUKAN 1 Köpenhamnsvägen 40–48 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1951
SIGNALHORNET 1 John Ericssons väg 94 Svenska Gulf AB Svenska Gulf AB, Åke Holmquist 1971
TRUMMAN 1 Köpenhamnsvägen 41–49 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1950
TRUMPETEN 2 Bellevuevägen 3 MKB HSB arkitektkontor Malmö, Hans Wollmer, Thorsten Roos 1952
TRUMPETEN 2 John Ericssons väg 83–87 MKB HSB arkitektkontor Malmö, Hans Wollmer, Thorsten Roos 1952
TUBAN 1 Nordlinds väg 96–98 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Thorsten Roos 1951
VALTHORNET 4 Erikslustvägen 24 Verdexa Tage Møller arkitektbyrå 1961
VIOLINEN 1 Bellevuevägen 31 MKB HSB arkitektkontor Malmö, Hans Wollmer, Thorsten Roos 1950
VIOLINEN 1 Börringegatan 2–6 MKB HSB arkitektkontor Malmö, Hans Wollmer, Thorsten Roos 1950
VIOLINEN 1 Skabersjögatan 6–8 MKB HSB arkitektkontor Malmö, Hans Wollmer, Thorsten Roos 1950

Slottsstadens skola. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000616)Slottsstadens skola. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000616)

Mellanhedens skola, från sydöst. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000616)

Mellanhedens skola från Gyllebogången. (Foto: Malmö Kul-
turmiljö sep 2000)
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PERSBORG
Persborg utgör ett tidstypiskt område från mitten av 1950-talet; ett exempel
på en grannskapsenhet enligt riktlinjerna i Bostadssociala utredningen. Med
den helt genomförda utifrånmatningen av trafiken – den första i Malmö –
visar området på Gunnar Lindmans stora intresse för trafikseparering. Pers-
borg är också en exponent för Lindmans påtagligt rumsliga stadsplaner.

Området har emellertid genomgått så omfattande förändringar att bety-
dande delar av dess ursprungligen stora arkitektoniska kvaliteter har gått
förlorade. Samtidigt speglar förändringarna 1970- och 80-talens förvaltning
av 1950-tals bebyggelse.

Persborg är ett väl avgränsat bostadsområde i Malmös östra delar. Det be-
gränsas i öster av järnvägen (Kontinentalbanan), i väster av Västra Kattarps-
vägen och i söder av Jägersrovägen. Nordost om Persborg ligger Rosengård
och administrativt tillhör området Rosengårds stadsdelsförvaltning.

I denna rapport betraktas Persborg tillsammans med delar av Hindby
och Västra Kattarp (kvarteren Hästhoven och Tulpanen) som en samman-
hängande bebyggelsemiljö.

Det egentliga Persborg består av kvarteren Persborg och Solrosen och är
en homogen bostadsbebyggelse uppförd under 1950-talet.

Historik, före 1945
Namnet Persborg har ingen historisk hävd utan området namngavs i sam-
band med den stora bostadsutbyggnaden som skedde vid mitten av 1950-
talet. Marken ägdes av Malmö Stad och sedan drygt 20 år tillbaka hade det
funnits koloniträdgårdar i det område intill järnvägen som idag motsvaras
av kvarteren Persborg, Solrosen och Hästhoven. De flesta kolonilotterna

SKALA 1:10 000
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Det nybyggda Pers-
borg. (Foto: MKB)

Persborg i början av 1950-talet. (Foto: MKB)

Persborg i början av 1950-talet. (Foto: Malmö Stadsbygg-
nadskontor)

Persborg i början av 1950-talet. (Foto: Malmö Stadsbygg-
nadskontor)
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avvecklades vid utbyggnaden men några lotter finns fortfarande kvar i en
remsa utmed banvallen i öster.

Bebyggelse efter 1945
Stadsplaner, utbyggnadshistoria
Bostadsbristen var fortfarande stor när man beslutade att uppföra knappt
tusen bostäder på markytan vid Kontinentalbanan. För stadsplanen från 1953
svarade stadsplanechef Gunnar Lindman, som trogen rådande grannskaps-
ideal planerade närmare 1 000 lägenheter för uppskattningsvis 3 500 invå-
nare i kvarteren Persborg och Solrosen. Bebyggelsens meanderliknande for-
mation var troligen inspirerad av Baronbackarna i Örebro, ritat 1951 av
Per-Axel Ekholm och Sidney White. Liksom i de tidigare utbyggda
grannskapsenheterna Augustenborg och Mellanheden planerades en hög ser-
vicenivå, goda kommunikationer och trafikseparering.

Bebyggelsen kom att närmast klämmas in mellan Kontinentalbanan i ös-
ter och spårområdet för Malmö–Ystad-banan i söder. Inte minst märks det i
kvarteret Tulpanen, som placerades inom ett stycke mark som uppkommit i
och med Malmö–Ystad-banans ändrade spårdragning. Att på detta vis ut-
nyttja tillgänglig och central mark var helt i linje med andra utbyggnadsom-
råden i Malmö vid den här tiden, då Lindman förespråkade en tät och sam-
manhållen stadsbild.

Bostäder och boende
I kvarteren Persborg, Solrosen, Hästhoven och Tulpanen finns sammanlagt
cirka 1 200 bostäder. 750 av lägenheterna är hyresrätter förvaltade av MKB,
medan övriga är Riksbyggens bostadsrätter. Lägenheterna består främst av
två respektive tre rum och kök.

I 1957 års adresskalender går det att utläsa att invånarna i kvarteren
Persborg och Solrosen vid tiden för uppförandet huvudsakligen tillhörde
arbetarklassen med yrken som till exempel järnarbetare och cykelreparatör.
I kvarteret Hästhoven var situationen inte helt olik, men man märker en
tendens till mer kvalificerade yrkeskategorier och inte sällan i förmansställ-
ning.

Invånarantalet har under åren kontinuerligt sjunkit för att idag motsvara
omkring hälften av de ursprungliga 3 500 i kvarteren Persborg och Solrosen.
Ålderssammansättningen är tämligen jämnt spridd, med en viss överrepre-
sentation på små barn, och motsvarar ungefär den genomsnittliga för Malmö
stad. De senaste decennierna har omflyttningen varit stor i kvarteret Pers-
borg och var 1998 närmare 20 %.

Arkitekter och byggherrar
Byggherre för utbyggnaden av kvarteren Persborg och Solrosen var det kom-
munala bostadsbolaget MKB. Persborg var en av företagets största satsningar
sedan starten 1946. Byggnaderna ritades 1954 av Svenska Riksbyggens Ar-
kitektkontor i Stockholm, i likhet med MKB:s första projekt Augustenborg.

De följande åren uppfördes bebyggelsen i kvarteren Hästhoven och
Tulpanen av Svenska Riksbyggen i form av bostadsrätter. Även här stod
deras eget arkitektkontor för ritningarna.

Trafik
Persborg trafikseparerades enligt dåtidens stadsplaneideal. Allt fler invånare
hade blivit bilburna och en anpassning till motortrafiken var nödvändig. De
stora omgivande gatorna kompletterades med Persborgsgatan som sträcker
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Kvarteret Persborg 12, innergård. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000209)

Västra Kattarpsvägen mot söder. Till vänster Kattarps egna-
hemsområde, till höger Persborg. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000209)

Vy över Persborg mot Rosengård. (Foto: Malmö Kultur-
miljö 000203)

Vy över Persborg mot öster. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000203)

Kattarpstorget. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000211) Kattarpstorget. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000211)
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sig mellan bostadshusen och banvallen. Fyra säckgator ledde därifrån in i
bebyggelsen. Den centrala grönytan fick enbart gång- och cykelstråk. Vid
Persborgs torg finns dock biltrafik genom att  infarten till området passerar
precis förbi torget – och fortsätter under en byggnad. Parkering anordnades
dels i anslutning till säckgatorna, dels i underjordiska garage.

Service
Vid tillblivelsen av grannskapsenheten Persborg förlades ett stort antal af-
färs- och serviceverksamheter till området. Kring torget placerades flertalet
verksamheter, till exempel snabbköp, frisersalong och sybehörsaffär, men
även offentlig service som post, bibliotek och barnavårdscentral. Ett snabb-
köp förlades centralt i området i ett av bostadshusens bottenvåning. Detta
är numera ombyggt och används för andra funktioner. I kvarterets norra del
planerades mjölkbutik, bageri och konditori. Numera ryms ett bageri i loka-
lerna. När området var nybyggt fanns både en egen värmecentral och central-
tvätt.

I källarvåningen i ett av husen förlades provisoriska skollokaler för de
nyinflyttade barnen. Genom åren har butiks- och verksamhetslokalerna ge-
nomgått förändringar i såväl användning som utformning. Vid inventerings-
tillfället uppvisar torget en tämligen hög och varierad servicenivå med allt
ifrån videobutik till läkarmottagning, vilket tillsammans med bil- och gång-
trafik skapar en relativt livfull offentlig miljö.

Kattarpstorget i kvarteret Hästhoven hade från början också ett rikt ut-
bud av service med charkuteri, mjölkaffär, fiskaffär, tobak, frisersalong,
blomsteraffär, trikåaffär, konditori och färghandel. Våren år 2000 begrän-
sas utbudet till restaurang, charkuteri, tobak samt frisör.

Bebyggelsekaraktär
Bebyggelsen i kvarteren som alla gränsar till Lönngatan respektive Jägersro-
vägen är uppförda på smala tomter och upplevs som kilar in i den övriga
bebyggelsen. Området hukar sig bakom spårvallen och omges i övrigt av
kvarter med småskalig bebyggelse som egnahem och radhus. Lönngatan,
som ändrar namn till Jägersrovägen, är en livligt trafikerad genomfartsled,
vilket innebär en stor rörelse genom eller snarare förbi områdets delar. Det
egentliga Persborg med sitt grannskapstorg är från vägen nästan dolt och
sträcker sig inåt i syd-nordlig riktning. Bostadskvarteren Hästhoven och
Tulpanen ligger längs med trafikleden och upplevs mer som traditionell
landsvägsbebyggelse. I den västra delen av Hästhoven ligger en rest av äldre
bebyggelse.

Typiskt för områdena är de sammanlänkade trevåningshusen i meander-
liknande slingor. Placeringen av byggnaderna ger en stor rumslighet, samti-
digt som grönytorna får breda ut sig. Mellan huskropparna ligger halvöppna
gårdar med skyddade lek- och sittplatser. I kvarteret Persborg vetter går-
darna även mot en långsträckt grönyta. Länkarna mellan husen består av
överbyggnader. Under dessa leder passager mellan gårdarna. Passagerna ska-
pade ursprungligen effektfulla siktlinjer som betonade bebyggelsens växel-
spel mellan öppenhet och slutenhet, en effekt som gått förlorad genom tegel-
inklädnad och soprumsutbyggnader.

Kvarteret Persborg
Området består av 25 huskroppar placerade på den långsträckta tomtytan.
Merparten av husen är sammankopplade med länkar och bildar tillsam-
mans en meanderformad slinga som följer järnvägens sträckning. Längs
Västra Kattarpsvägen ligger två långa lamellhus som utgör en mur mot det
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Persborg. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000209)

Kattarpstorget. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000207)

Kvarteret Persborg, vy utmed gångväg. (Foto: Malmö Kul-
turmiljö 000209)

Persborgsgatan mot Persborgs torg. (Foto: Malmö Kultur-
miljö  000211)

Frisörskylt i kvarteret Tulpanen. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000207)

Kvarteret Persborg 13, hörnet Västra Katt-
arpsvägen och Persborgsgatan. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 000209)
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angränsande egnahemsområdet. Gunnar Lindmans stadsplan reglerade inte
husens placering i detalj men byggnationen följde nära hans illustrations-
plan från 1953.

I områdets mitt ligger en park som ramas in av de två husgrupperna. Det
bildas på så sätt ett växelspel mellan meanderslingans skyddade gårdar och
det öppna grönområdet. Gårdarna har vindskyddade sittplatser, lekplatser,
cykelförråd samt blomsterrabatter. Landskapsarkitekt var Åke Steen. Service-
utbudet samlades på Persborgstorget.

Infart till den västra delen av området sker genom fyra säckgator via
Persborgsgatan. En cykel- och gångbana går genom parken i nord-sydlig
riktning. Man kan också röra sig från en gård till nästa genom de passager
som länkarna mellan husen skapar.

Byggnaderna är i tre respektive fyra våningar och kröns av sadeltak. Ur-
sprungligen var husen putsade i grått, med undantag för lamellhusen vid
Kattarpsvägen som uppfördes i gult räfflat tegel. Fönstersnickerier och
balkongfronter var vita. Vissa balkongerna är indragna andra utanpålig-
gande. De 964 lägenheterna hade varierat antal rum och planlösningar. 57
% bestod av tvårummare och 19 % av trerummare. Här fanns även ett
flertal ettor med kokvrå samt större lägenheter med upp till 5 rum och kök.
Några bostäder var handikappanpassade, då kallade invalidlägenheter. I
källarplan fanns bland annat samlingslokaler, hobbyutrymmen och bastu.

I början av 1980-talet var bostadshusen nedslitna med stora skador på
exempelvis balkongerna. Lägenheterna hade förhållandevis låg standard och
omflyttningen var hög. Det fanns ett stort behov av upprustning. Omkring
1985 beslutade MKB att utföra renoveringar etappvis under de närmaste
åren. Ombyggnaden var så omfattande att den kan nästan liknas vid nypro-
duktion.

De putsade husen tilläggsisolerades och kläddes i två nyanser tegel. Län-
karna kläddes i plåt. Balkongerna och fönstren byttes ut. Entréerna utvidga-
des, vilket fört med sig att siktlinjen genom passagerna försvunnit. Lägenhets-
planer förändrades genom sammanslagningar. De 964 lägenheterna mins-
kade till 751 efter ombyggnaden, fördelade på 60 % med två rum och kök
eller mindre samt 40 % med tre rum och kök eller större. Gårdarna fick ny
utformning och försågs med nya lekredskap, sittplatser och så vidare. Bostä-
derna på bottenplan försågs med inhägnade uteplatser.

Persborgs torg
Persborgs torg, i kvarteret Solrosen, ligger förhållandevis undanskymt i stads-
bilden, delvis beroende på frånvaron av markörbyggnad och tydlig byggnads-
silhuett. Ett par skyltar på fasaderna mot Västra Kattarpsvägen respektive
Jägersrovägen och Lönngatan är det enda som upplyser förbipasserande om
stadsdelscentret.

Byggnaderna som inramar det asymmetriska torget består av trevånings-
hus med verksamhetslokaler företrädesvis lokaliserade till bottenvåningen.
Alla fyra byggnaderna är ritade av Svenska Riksbyggens arkitekt Svante
Blom 1954.

De tre sammankopplade byggnaderna i torgets norra del, har fasader i
gult räfflat tegel med bottenvåningar klädda med kalksten. Byggnaderna
har valmade sadeltak med röda tegelpannor.

Huset närmast Jägersrovägen har fasader i gult räfflat tegel och botten-
våning klädd med travertin. Fasaderna har utskjutande partier som idag är
plåtinklädda, men som ursprungligen hade en porfyritputs. Byggnaden kröns
av ett pappklätt motfallstak.

Lägenheterna kring torget varierar i storlek och utformning i likhet med
i resten av Persborg. Här finns allt från ettor till fyror.
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Persborgs torg. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000211) Persborgs torg. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000211)

Passage under hus. Tegelinklädnad från 1980-talet. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 000209)

Persborg, vy utmed gångväg. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000209 )

Kvarteret Persborg. Grönytan från sydväst. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 000209)

Kvarteret Persborg 13, passage under hus mot Persborgs-
gatan. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000209)
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Den genomgripande renovering som ägde rum vid slutet av 1980-talet
och början av 1990-talet medförde bland annat att fönster, dörrar och
balkongfronter byttes ut.

Torgets utemiljö präglas till stor del av att torget fungerar som genomfarts-
gata för tillfart till kvarteret Persborg samt genomgående gångtrafik till och
från busshållplatsen vid Lönngatan. Den egentliga torgytan är belagd med
betongplattor och mönsterlagd smågatsten. Centralt på torget finns en
mosaikklädd fontän utformad av Ture Thörn.

Kvarteret Hästhoven
Sydost om Persborgs torg ligger de två kvarteren Tulpanen och Hästhoven.
Området genomkorsas av den livligt trafikerade Jägersrovägen men uppfat-
tas trots det som en i stadsbilden tydligt urskiljbar och enhetlig bebyggelse-
miljö.

Bebyggelsen består av tre- och fyravånings bostadshus med en del butiks-
lokaler, främst placerade runt Kattarps torg. Husen ligger i direkt anslutning
till varandra. I likhet med Persborg är de är sammankopplade med länkar
och slingrar sig meanderlikt genom kvarteren. Därmed skapas tydligt defi-
nierade gårdsrum och effektfulla siktlinjer. Byggnadernas och passagernas
placering är förmodligen också resultatet av en medveten strävan att skapa
ett öst-västligt rörelsemönster genom gårdsrummen för att undvika att de
närliggande gaturummen används.

Kvarteret Hästhoven är beläget norr om Jägersrovägen och ritades av
Svenska Riksbyggens arkitekter Erik Vestergren och Cyril Marcus 1954.
Bebyggelsen består av nio sammankopplade trevåningshus som bildar två i
stort sett slutna gårdsrum och däremellan det U-formade Kattarpstorget som
öppnar sig mot Jägersrovägen. Torget är beläget där Kattarps gård en gång
låg. I de mosaikklädda bottenvåningarna på de östra och västra byggnads-
kropparna som flankerar torget finns butiker och serviceinrättningar.
Lägenhetsdispositionen är varierande. Generellt återkommer tvåspännare
med två tvårummare och trespännare med tre trerummare.

Kvarteret genomgick en större renovering 1976. Fasaderna som ursprung-
ligen var putsade i en grå kulör kläddes med trapetskorrugerad fasadplåt i
huvudsakligen två kulörer. De östra och västra byggnaderna fick gul plåt
medan de tre byggnaderna som inramar Kattarpstorget fick sandfärgad plåt.
De asymmetriska sadeltaken är belagda med röda tegelpannor. Länkarna
mellan husen är försedda med röd plåt. Fönster och balkonger renoverades
vid mitten av 1980-talet. Under 1990-talet blev alla entrédörrar ersatta av
nya i bruneloxiderad aluminium. Ett flertal av gavelbalkongerna har under
senare år blivit inglasade.

Gårdarna består av gräsmattor med buskage och lekplatser. Gångbanorna
är asfaltsbelagda. Gårdsyta och planteringar gestaltades vid uppförandet av
William Nersing.

Kvarteret Tulpanen
Husen i kvarteret Tulpanen, som är beläget söder om Jägersrovägen, ritades
1956 av Svenska Riksbyggens arkitektkontor. Bebyggelsen består av elva
fyravåningshus. Byggnadernas disposition ger tillsammans med passagerna
en uppbruten karaktär med halvöppna gårdsrum och växlingsrika vyer.

Mot söder öppnar sig gårdarna mot ett grönområde som tydligt avgrän-
sas från det gamla spårområdet (nu cykelväg) av en sammanhållen fond av
lövträd. I grönområdet är även kvarterets lekplatser placerade, varav flera
har de ursprungliga lekutrustningarna kvar.

Mot Jägersrovägen uppfattas bebyggelsen som mer sluten. Till stor del
beror detta på att byggnaderna som vetter mot Jägersrovägen har garage i
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Kvarteret Tulpanen 1. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000211) Kvarteret Tulpanen från Jägersrovägen. (Foto: Malmö Kul-
turmiljö 000207)

Kvarteret Hästhoven. (Foto: Malmö Kulturmiljö  000207) Kvarteret Hästhoven. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000207)

Kvarteret Hästhoven. (Foto: Malmö Kulturmiljö  000207) Kvarteret Tulpanen. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000211)
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Lönngården.
Ovan: vy över kvarteret Häcken från punkthuset i kvarte-
ret Pyramiden. Till höger: punkthuset i kvarteret Pyramiden.
Ritat 1952 av Svenska Riksbyggens arkitektkontor i Stock-
holm. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000131)

bottenvåningen samt den körbana som fungerar som tillfart till fastigheten.
Gårdsrummen mot Jägersrovägen är främst avsedda för parkering.

Byggnaderna vilar på en gulmålad sockelvåning i betong. De ursprungli-
gen ljust gråputsade fasaderna med tegelmurade hörn är sedan 1976, då en
omfattande renovering skedde, klädda med gul trapetskorrugerad plåt med
fält i avvikande kulörer vid trapphus och länkar. Fönster och balkonger är
renoverade och de senare har blivit inglasade. Byggnaderna kröns av flacka
sadeltak. Trapphusen är företrädesvis trespännare med ettor, tvåor och
trerumslägenheter.

De egentliga gårdarnas ytor är till större delen asfaltsbelagda men har
mindre gräsytor samt planteringar med lågt klippta buskar. Gårdsrummen
är utformade av trädgårdsarkitekt Erika Kiesling.

Både kvarteret Hästhoven och Tulpanen genomgick omfattande renove-
ringar under 1970-talet vilket medfört att det ursprungliga arkitektoniska
uttrycket till stora delar förändrats. Bevarade delar inskränker sig förutom
placering och volym till enstaka detaljer vid till exempel butikslokalerna
samt lekutrustningen.

Förändring, förtätning, förnyelse
I stort sett alla områdets bostadshus har under 1970- och 80-talen blivit
tilläggsisolerade och präglas idag av inklädnader. Kvarteren Tulpanen och
Hästhoven, på ömse sidor om Jägersrovägen, får sitt karaktäristiska utse-
ende genom sina företrädesvis gula plåtfasader. De putsade husen i kvarteret
Persborg har försetts med tegel i två nyanser, vilket markant har förändrat
det ursprungliga uttrycket. I samband med den omfattande renoveringen
byttes alla balkonger och fönster ut. De exteriöra soprum som byggts till vid
entréerna har inneburit en förvanskning av en viktig grundtanke, då siktlinjer-
na mellan gårdsrummen försvunnit.

Ombyggnaden av Persborg var ett inslag i bomässan Bo86 som 1986
arrangerades i Malmö. I tre olika trapphus visades dels lägenheter i ursprungs-
skick, dels pågående byggnadsarbete, dels färdiga, ombyggda lägenheter.
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Lönngården. Kvarteret Häcken, bild från mitten av 1950-
talet. Uppfört av MKB efter ritningar av Svenska Riksbygg-
ens arkitekontor i Stockholm. (Foto: MKB)

FASTIGHET ADRESS BYGGHERRE ARKITEKT ÅR

PERSBORG
PERSBORG 12 Björneborgsgatan 1–3 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1954
PERSBORG 12 Olofsborgsgatan 1–3 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1954
PERSBORG 12 Persborgsgatan 3–15 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1954
PERSBORG 12 Sveaborgsgatan 1–3 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1954
PERSBORG 12 Viborgsgatan 1–3 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1954
PERSBORG 13 Persborgsgatan 17–19 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1954
PERSBORG 13 Västra Kattarpsvägen 6–10 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1954
SOLROSEN 3 Persborgsgatan 1 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1954
SOLROSEN 3 Persborgsgatan 2 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1954

DEL AV VÄSTRA KATTARP
HÄSTHOVEN 8 Botildenborgsvägen 9–13 Riksbyggen Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1954
HÄSTHOVEN 8 Jägersrovägen 10–18 Riksbyggen Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1954
HÄSTHOVEN 8 Poppelgatan 28 Riksbyggen Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1954

DEL AV HINDBY
TULPANEN 1 Gullregnsgatan 2 Riksbyggen Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1956
TULPANEN 1 Jägersrovägen 3–19 Riksbyggen Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1956
TULPANEN 1 Poppelgatan 18 Riksbyggen Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1956

LÖNNGÅRDEN
HÄCKEN 1 Norra Grängesbergsgatan 34 Malmö Stads fastighetskontor August Ewe & Bengt Ewe 1952
HÄCKEN 2 Lönngatan 62–70 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1952
HÄCKEN 2 Uddeholmsgatan 29 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1952
OBELISKEN 5 Lönngatan 36 Malmö Stad Carl-Axel Stoltz 1934
OBELISKEN 6 Lönngatan 38 Malmö Stad Carl-Axel Stoltz 1934
OBELISKEN 7 Lönngatan 40 Malmö Stad Carl-Axel Stoltz 1934
OBELISKEN 8 Lönngatan 42 Malmö Stad Carl-Axel Stoltz 1934
PYRAMIDEN 2 Uddeholmsgatan 30–36 Riksbyggen Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1952
RABATTEN 5 Lönngatan 44 Malmö Stad Carl-Axel Stoltz 1935
RABATTEN 6 Lönngatan 46 Malmö Stad Carl-Axel Stoltz 1935
RABATTEN 7 Lönngatan 48 Malmö Stad Carl-Axel Stoltz 1936
RABATTEN 8 Lönngatan 50 Malmö Stad Carl-Axel Stoltz 1937
RADEN 6 Lönngatan 52 Malmö Stad Carl-Axel Stoltz 1935
RADEN 7 Lönngatan 54 Malmö Stad Carl-Axel Stoltz 1935
RADEN 8 Lönngatan 56 Brf Dannemora Carl-Axel Stoltz 1937
RADEN 9 Lönngatan 58 Brf Rosengården Eric Nordgren &  Carl-Axel Stoltz 1943
RADEN10 Lönngatan 60 Brf Grängeshus Ludvig Nilsson & Clas Almquist 1944

Lönngården. Bostadshus från 1930-talet, uppförda av
Malmö Stad efter Carl-Axel Stolz ritningar. (Foto: Emy
Norberg 1963, Malmö Stadsbyggnadskontor)
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R IBERSBORG
Ribersborgsområdet kan inordnas under beteckningen öppen kvartersstad.
Det präglas av den tydliga och anslående stadsplanen där husens gruppering
i kombination med storskaligheten och det traditionellt utformade gatunätet
ger området dess unika karaktär. Ribersborgs särdrag förstärks av husens
mångskiftande och formrika arkitektur där de stora och ofta kraftfullt arti-
kulerade byggnadsvolymerna längs havsfronten dominerar. Många av husen
har påtagligt stora fönsterytor. En relativt hög andel av husen i området är
välbevarade, ibland i det närmaste i originalskick.

Området är relativt tättbefolkat och har ett förhållandevis stort kommer-
siellt utbud, vilket bidrar till områdets stadsmässighet. Även de kvarvarande
bensinmackarna utgör ett värdefullt inslag i gatubilden.

 I översiktsplanen för Malmö 2000 utpekas hela Ribersborgsområdet som
ett av kommunens särskilt kulturhistoriskt värdefulla områden enligt PBL.

Ribersborg är helt och hållet präglat av flerbostadshus och är beläget mellan
Malmöhus slott och Fridhems villastad, mindre än en kilometer från cent-
rum. I norr avgränsas området av Öresundsparken och Ribersborgsstranden
och i söder bildar Regementsgatan gräns mot Rönneholm.

Historik, före 1945
Ribersborgsområdet var fram till 1900-talets början fortfarande landsbygd
med gårdar som Ribersborg, Mariedal och Erikstorp. Till gårdarna hörde
även torp, till exempel Petterstorp som kom att ge namn åt kvarteret Peters-
torp. Områdets namn härstammar från handlanden Jöran Riber (född 1704
i Malmö S:t Petri, död där 1763), vars lantställe och landeri hade uppkallats
efter sin ägare.

SKALA 1:10 000

0 100 200 300 mN
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Kvarteret Stegeborg 13, Gustaf Rydbergsgatan 9.  Arkitekt:
Adolf Andersson 1945. (Foto: Malmö Kulturmiljö 991228)

Kvarteret Krageholm från öster 1954. (Foto: Malmö Stads-
byggnadskontor)

Kvarteren Hammarshus och Stjärneborg under uppförande.
(Foto: Malmö Stadsarkiv)

Kvarteret Fräkne vid Nils Forsbergs plats från Regements-
gatan vid mitten av 1950-talet. Arkitekt: Axel Carlsson.
(Foto: MKB)

Kvarteret Peterstorp, Ribershus, omkring 1940. (Foto: Mal-
mö Stadsbyggnadskontor)

Roslins väg mot havet. Närmast till vänster kvarteret In-
land 2, ritat av Elof Andersson 1929. (Foto: Bernt Johns-
son, Malmö Museer)
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Norr om området, längs havet, gick sedan länge vägen till Limhamn och
1889 lades järnvägen mellan Malmö och Limhamn parallellt med denna.
Vid samma tid byggdes Malmö Saltsjöbad, eller Ribersborgs kallbadhus som
det senare kom att kallas. Landeriet Ribersborg, som fortfarande återfinns i
områdets nordvästra del, fick sitt nuvarande utseende vid 1800-talets mitt.

Bebyggelse efter 1945
Stadsplaner, utbyggnadshistoria
En första stadsplan för området ritades kring sekelskiftet 1900 av dåva-
rande stadsingenjören major Anders Nilsson. Planen var tidstypisk och – i
likhet med flera av Nilssons stadsplaner – inspirerad av den österrikiske
stadsplaneraren Camillo Sitte. Planen kännetecknades av svängda gator, ore-
gelbundna kvarter och platsbildningar och har sina motsvarigheter i de stads-
planer Albert Lilienberg och Per Hallman gjorde i flera svenska städer. Kvar-
teren i Ribersborgs sydöstra del, Asker, Mariedal och Stegeborg kom i prin-
cip att bebyggas efter major Nilssons plan.

En ny stadsplan, präglad av funktionalismens ideal om ljus och luft, upp-
rättades 1936 av stadsingenjör Erik Bülow-Hübe med assistans av Hans
Westman. Kvarteren i de sydöstra delarna av området hade redan börjat
uppföras med sluten bebyggelse, men i övrigt domineras planen av nord-
sydligt orienterade lamellhus. De L-formade husen söder om Tessins väg
placerades så att man i lägenheterna åt norr skulle få utsikt mot Ribersborgs-
stranden och Öresund i siktlinjen mellan de höga skivhusen. Planen kom i
princip att fullföljas, bortsett från att kvarteret Ribersborg inte bebyggdes
med punkthus. I stort gäller samma plan ännu år 2000. En nybyggnad skedde
dock 1997 i kvarteret Krageholm på platsen för en tidigare bensinstation.

Två kvarter i Bülow-Hübes plan var avsatta för offentliga byggnader,
dels kvarteret Vreta där Ribersborgsskolan byggdes, dels ett triangulärt kvar-
ter mellan Ola Hanssonsgatan och Tessins väg. Någon byggnad uppfördes
aldrig där och kvarteret sparades som en liten park, Tessinparken, områdets
enda grönyta. Ribersborg gränsar däremot till parker i både norr och öster.
Även om området är planerat som ”hus i park” inskränker sig grönytorna
till gräsplaner. Större träd och buskar saknas i stor utsträckning mellan hus-
kropparna, då merparten av marken där upptas av underjordiska bilgarage.

Bostäder och boende
I området finns omkring 5 400 bostäder, samtliga i flerbostadshus, varav
majoriteten är hyresrätter i privatägda hus. Här finns även en mindre del
bostadsrätter, mest HSB, och ett fåtal lägenheter i hus byggda och ägda av
MKB. Variationen i bostadsstorlekar är stor, från ett rum med kokskåp till
sex rum och kök. Tvårumslägenheterna är den mest förekommande, följt av
trerumslägenheter.

1998 bodde 7 800 personer på Ribersborg, vilket innebar nästan en halv-
ering sedan 1960. Området är likväl ett av Malmös mest tätbefolkade med
167 invånare per hektar. Hushållen domineras av ensamboende, medan
barnfamiljerna är få.

Arkitekter och byggherrar
Det första flerbostadshuset som byggdes i området uppfördes av en bostads-
förening för anställda vid Kockums. Arkitekter var August Ewe och Carl
Melin. Den fortsatta utbyggnaden skedde huvudsakligen med privata bygg-
mästare som byggherrar. Av dessa är den mest kände Eric Sigfrid Persson,
som lät uppföra de första husen i nio våningar, Ribershus.

Persson anlitade namnkunniga arkitekter som Nils Einar Eriksson från

Stadsingenjör major Anders
Nilssons plan för Ribersborg.
Omkring 1900.
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Kvarteret Örehus 2, Limhamnsvägen 20.  Ritat av Svenivar
Ekstrand 1958. (Foto: Malmö Kulturmiljö dec 1999)

Kvarteret Örehus från Limhamnsvägen. (Foto: Malmö Kul-
turmiljö 011009)

Kvarteret Mariedal 2 från Mariedalsvägen. Arkitekt: Au-
gust Stoltz 1954. (Foto: Malmö Kulturmiljö dec 1999)

Kvarteret Krageholm 5, Tessins väg 20. Ritat av Tage Møller
1944. (Foto: Malmö Kulturmiljö 010926)

Nils Forsbergs plats från Regementsgatan. Till vänster kvar-
teret Fräkne. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000104)

Nils Forsbergs plats från Erikstorpsgatan. (Foto: Malmö Kul-
turmiljö 000104)
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Göteborg och David Helldén och Stig Dranger från Stockholm. För övrigt
kom husen att ritas av olika Malmöarkitekter, till exempel Carl-Axel Stoltz,
Axel Carlsson, Svenivar Ekstrand och Thorsten Roos.

Under 1940- och 50-talen uppfördes enstaka hus av HSB och MKB. HSB
anlitade dels sitt arkitektkontor i Malmö, dels andra lokala arkitekter. Vid
Nils Forsbergs plats byggde MKB tre hus i början av 1950-talet, samtliga
ritade av Axel Carlsson.

Trafik
Bostadsområdet Ribersborg har ett traditionellt gatusystem med hög till-
gänglighet för bilar. Trafikseparering förekommer inte. Underjordiska bil-
garage finns i anslutning till de flesta hus och det är inte långt mellan
bensinstationerna. Under 1990-talet har de dock börjat avvecklas.

Service
Ribersborg hade från början ett rikt utbud av småbutiker. De var främst
koncentrerade kring Tessins väg, men det fanns också mjölkbutiker i varje
kvarter. Butikerna har till stor del ändrat funktion och många lokaler har
slagits samman till större närbutiker. Några mindre fackbutiker kvarstår
dock. Inne i området finns det även några kaféer och restauranger. Den stora
kommersen sker dock främst längs Regementsgatan och i det intilliggande
Kronprinsens köpcentrum.

Bebyggelsekaraktär
Ribersborg är högt exploaterat och mycket tättbebyggt, men har genom sitt
havsnära läge blivit ett av Malmös mest attraktiva bostadsområden. Områ-
det byggdes ut under en lång period, från det sena 1910-talet till 1960-talet
och det finns huvudsakligen tre bebyggelsetyper: i de sydöstra delarna sluten
kvartersbebyggelse med enhetlig takfotshöjd, i kvarteren närmast havet höga
skivhus och, mot söder, öppen gårdsbebyggelse i lägre skala. Skivhusen är
nio våningar mot havet och Öresundsparken, medan höjderna trappas ner
inåt land mot Regementsgatan.

I de äldsta delarna dominerar ett klassicistiskt formspråk. Under 1930-
talet blir det vanligt med övergångsformer i gränslandet mellan klassicism
och funktionalism.

Arkitekturen från 1950- och 60-talen dominerar området och den präg-
las av den relativt stora skalan i kombination med en ganska stor formrike-
dom och ibland även viss lekfullhet. Fasaderna är företrädesvis i tegel och
karakteriseras av väl tilltagna balkonger och stora perspektivfönster.

Ribershus
Byggmästaren Eric Sigfrid Perssons funktionalistiska bostadsområde i kvar-
teren Peterstorp och Beritsholm kallas Ribershus och byggdes mellan åren
1938 och 1940. Namnet hade tillkommit efter en namntävlan utlyst i dags-
pressen.

Ribershus blev berömt och uppskattat och bland annat utnämnt till ”Sve-
riges modernaste bostadsanläggning”. Det var inte de första renodlat
funktionalistiska husen i Malmö men området har kommit att framstå som
den främsta representanten för Malmös funkis. Husen har en utpräglat mo-
dernistisk karaktär med stora fönsterytor, vitputsade fasader och platta tak.
Niovåningshusen fick stora, smäckra balkonger och indragna takvåningar
som avslutades med stora skärmtak. De kom att bli stilbildande för de föl-
jande husen längs Limhamnsvägen.
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Kvarteret Peterstorp 3. Arkitekt: Stig
Dranger & David Helldén 1937.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 010927)

Ribershus, kvarteret Peterstorp 1  från Tessins väg. Ritat av
David Helldén 1937. (Foto: Malmö Kulturmiljö 011009)

Kvarteret Beritsholm 1 från Tessins väg. Arkitekt och bygg-
herre: Eric Sigfrid Persson 1937. (Foto: Malmö Kulturmiljö
010927)

Kvarteret Peterstorp från Tessin parken. Huset till vänster
ritat av Nils Einar Eriksson 1937. (Foto: Malmö Kultur-
miljö 010927)Kvarteret Beritsholm 7, gårdssida.

Arkitekt: David Helldén 1939.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 010927)

Bensinstation på Ernst Ahlgrensgatan, i bakgrunden kvar-
teret Stjärnehus. (Foto: Malmö Kulturmiljö 010926)
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Särkilt anmärkningsvärda är de mycket stora perspektivföntren, det vill
säga stora fönster utan poster och spröjsar. De var byggmästarens eget pa-
tent och i Riberhus användes de för första gången. Originalfönsterna har i
ett av husen under år 2001 ersatts med nya.

Höghuset närmast stadskärnan ritades av David Helldén och Stig Dranger,
huset i mitten av Nils Einar Eriksson och det tredje av Helldén. Byggmästare
Perssons stora projekt omfattade även det bakomliggande kvarterets lägre
bebyggelse som uppfördes efter Rune Welins ritningar.

Husens utformning har påverkats av läget vid havet och Öresundsparken.
Varje lägenhet skulle ha havsutsikt från balkongen och de stora perspektiv-
fönstren introducerades för att få både ett större ljusinsläpp och en ostörd
vy. Planlösningarna erbjöd en mängd olika möjligheter. Några lägenheter
var i etage med entresolplan för att utgöra ett alternativ till en villa.

Till Ribershus hörde en lägre bebyggelse som innefattade ett flertal buti-
ker samt en så kallad ”barnparkering”, dåtidens dagis. Även i dessa byggna-
der eftersträvades att ge alla havsutsikt, vilket resulterade i ett spel med
burspråk och balkonger.

I alla lägenheter genomfördes byggherrens idéer om det funktionalistiska
hemmet, allt från ett infällbart strykbord i städskåpet till en separat låda i
garderoben för herrns skjortknappar. I samband med invigningen av Ribershus
1938 hölls en bostadsutställning ”Vi bo på Ribershus”, arrangerad av Svenska
slöjdföreningen för att visa såväl lägenheter som finesser i det moderna bo-
endet.

1992 väcktes frågan om byggnadsminnesförklaring av Ribershus, det vill
säga de tre fastigheterna i kvarteret Petersborg. Detta avslogs dock av Läns-
styrelsen 1997. Motiveringen var bland annat att husen genomgått så stora
förändringar att de till en del har förlorat sitt kulturhistoriska värde med
avseende på ursprunglighet.

Skivhus i kvarteren Örehus, Stjärneborg, Hammarshus m fl
Skivhusen i kvarteret Peterstorp kom att bli stilbildande för hela området
norr om Tessins väg. Typiskt för husen är, förutom den stora byggnads-
volymen, att de i allmänhet är tjockare vid gavlarna. De har balkonger i
anslutning till burspråk och flacka sadeltak som i gavlarna avslutas med
piskbalkonger eller ateljévåningar med stora skärmtak. Husen har omväx-
lande putsade fasader eller tegelfasader. De två största huslängorna, vid Ernst
Ahlgrensgatan, består av tre fastigheter. Varje fastighet är här individuellt
utformad.

Byggnaderna är främst gestaltade av lokala arkitekter, men ett hus i kvar-
teret Vittsjöborg är ritat av Stockholmsarkitekten Björn Hedvall. Han ritade
1959 även en bensinstation för Caltex vid Sergels väg (riven). De malmöitiska
arkitekterna representerades främst av Clas Almquist, Svenivar Ekstrand
och Thorsten Roos, som arbetade på uppdrag av privata byggherrar. Lägen-
heterna är förhållandevis stora. Treor dominerar men det finns även fyror
och femmor.

Kvarteret Ljungbyhus
I kvarteret byggdes åtta skivhus mellan åren 1950 och 1970. Trots den långa
utbyggnadstiden har husen en relativt likformig utformning. Husen uppför-
des av olika privata byggherrar och ritades av Svenivar Ekstrand och Axel
Carlsson. Dessa arkitekter anlitades ofta just av enskilda mindre byggmäs-
tare. Gösta Olson ritade huset på fastigheten Ljungbyhus 10, och han lät
också uppföra det i egen regi.

Husen är placerade i nord-sydlig riktning med ca 40 meters mellanrum
och följer Erik Bülow-Hübes funktionalistiska stadsplan från 1936. Fasa-
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Kvarteret Hammarshus 5, Ola
Hanssonsgatan 5. Arkitekt: Per
Nilsson, 1945. (Foto: Malmö Kul-
turmiljö dec 99)

Kvarteret Ljungbyhus 8, Henrik Wranérs-
gatan 1. Ritat av Svenivar Ekstrand 1961.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 010927)

Kvarteret Ljungbyhus 4, Tessins
väg 15. Ritat av Axel Carlsson
1950. (Foto: Malmö Kulturmiljö
010917)

Kvarteret Vittsjöborg 4, Ola Hanssonsgatan. Ritat av Thor-
sten Roos 1953. (Foto: Malmö Kulturmiljö dec 1999)

Kvarteret Stjärnehus 7. Arkitekt: Ludvig Nilsson 1952.
(Foto: Malmö Kulturmiljö dec  99)

Tessins väg mot sydväst med kvarteret Ljungbyhus till hö-
ger. (Foto: Malmö Kulturmiljö 991228)

Kvarteret Stjärnehus 1, Sergels väg. Arkitekt: Axel Carls-
son 1952. (Foto: Malmö Kulturmiljö dec 99)
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derna har antingen gult eller rött tegel. Fönsterna är stora och huvudsakli-
gen enlufts och kvadratiska. Ett par av husen har balkongfronter av vita
betongelement. I några fall är balkongfronterna av sinuskorrugerad koppar.
Mellan husen finns i flera fall underjordiska garage. Husen har sadeltak,
ibland något indragna så att takterasser skapats på olika sätt. Flertalet har
tegelklädda tak.

Det sist byggda huset avviker något från de övriga med sin något enklare
utformning, vilken föga skiljer det från miljonprogrammets bostadshus i ytter-
områdena.

Kvarteret är i likhet med hela Ribersborg högt exploaterat och präglas av
de kraftfulla och enkla byggnadsvolymerna vars storlek och relativa närhet
till varandra ger ett nästan överväldigande intryck. Flera av husen har ett
gediget och elegant detaljutförande och en del är så gott som i originalskick.

Kvarteren Krageholm och Hanaholm
I området mellan Tessins väg och Kilian Zollsgatan har husen fått L-for-
made planer med mindre hus inne på gårdarna, så att delvis öppna gårds-
bildningar skapas. Denna bebyggelse bildar ett slags övergång mellan
skivhusen norr om Tessins väg och den slutna kvartersbebyggelsen söder om
Kilian Zollsgatan. Ut mot Tessins väg ligger huskroppar längs gatan i sex
eller sju våningar. De bakomliggande husen, som mestadels är i fyra vå-
ningar, länkas samman med de högre genom butikslängor i ett plan. Lägen-
heterna i husen varierar från ettor till fyror.

Liksom i de höga skivhusen längs havsfronten förekommer olika fasad-
material, såväl puts som tegel. Husen präglas av en formrik lekfullhet i de-
taljer som fönsterformer och balkongfronter. Flertalet har sadeltak.

Kollektivhuset
I kvarteret Hanaholm uppfördes 1951 ett kollektivhus bestående av tre sam-
manbyggda huskroppar, ett grönputsat punkthus som en accent och två lägre
lamellhus i rött tegel. Tillsammans bildar byggnaderna en öppen gård mot
Kilian Zollsgatan.

Husen är ritade av arkitekterna Thorsten Roos och Bror Thornberg, vilka
båda under en period kom att ha sina kontor högst upp i punkthuset. Storle-
ken på lägenheterna låg ursprungligen från ett enkelrum utan kokvrå till tre
rum med kokvrå, vilket skulle ge underlag för olika boendekategorier. Hu-
sets invånare kom att representera ett stort antal yrkeskategorier som kon-
torist, kokerska, skådespelare och ingenjör.

Kollektivhusidén uppkom på 1930-talet i den socialistiska rörelsen med
makarna Myrdal i spetsen. Det var dock inte socialdemokraterna som kom
att stå bakom uppförandet av denna typ av boende utan privata byggherrar.
I Malmö stod BGB som byggherrar till projektet som initierats av stadsplane-
chefen Gunnar Lindman.

Kollektivhusen hade som avsikt att skapa en ny boendeform för såväl
den moderna människan som familjen. Tanken var att husets olika service-
institutioner skulle befria kvinnan från hemarbetet och därmed underlätta
för henne att komma ut i arbetslivet. Därför fanns såväl restaurang, tvätteri,
daghem och fritidshem för barnen som en motionshall för rekreationen i
byggnadskomplexet. Lägenheterna var enbart utrustade med kokvrå efter-
som måltiderna skulle intagas i någon av byggnadens restaurangmatsalar i
bottenplanet. Restaurangen, som gick under namnet ”Gyllene Tuppen”, var
inte avsedd enbart för de boende utan även för  allmänheten. Andra service-
funktioner var de butiker som låg i husets bottenplan. Butikslängan kom vid
öppnandet att rymma blomsterhandel, speceriaffär, mjölkbutik, hattaffär samt
en butik för färdiglagad mat.

Plan, kvarteret Ljung-
byhus 6. Arkitekt Axel
Carlsson. Skala 1:500.
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Kollektiv-
huset, kvarteret
Hanaholm 10.
(Foto: Malmö
Kulturmiljö dec
99)

Kvarteret Hanaholm 7 från Tessins väg. Ritat av Svenivar
Ekstrand 1954. (Foto: Malmö Kulturmiljö 010927)

Kvarteret Ljungbyhus 7. Arkitekt: Axel Carlsson 1956.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 010927)

Kvarteret Hanaholm 1, Sergels väg 5. Ritat av Thorsten Roos
1951. (Foto: Malmö Kulturmiljö dec 99)

Kvarteret Ljungbyhus10 Nicoloviusgatan 8
Ritat av Gösta Olson 1956. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 010926)

Kvarteret
Hanaholm 1.
(Foto: Malmö
Kulturmiljö
010926)
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Intentionen att nå en specifik boendegrupp kom inte att uppfyllas på
grund av den stora bostadsbristen i Malmö vid tidpunkten. De som flyttade
in var i många fall mer intresserade av att enbart finna en bostad än av det
speciella boende som kollektivhuset med sina små lägenheter och särskilda
gemensamma faciliteter erbjöd och därför kom huset inte att fungera som
det var tänkt. 1978 byggdes huset om till servicehem. Då infogades kök i
lägenheterna och de slogs även samman till större. Butikslokalerna, som
under årens lopp hade ändrat funktion, kom i ombyggnaden att omvandlas
till diverse hobbylokaler med bland annat vävning, keramik och porslins-
målning. In mot gården skedde en tillbyggnad som innehöll bibliotek, biljard-
rum och textilsal. Hit flyttades även en av matsalarna.

Kollektivhuset fick en utformning som ur flera aspekter avviker från
omgivningen. Punkthuset med sitt markanta pyramidtak och gröna fasad
framträder i gaturummet och de lekfulla formerna kring fönsteröppningar-
na förstärker ytterligare husets särprägel. Formrikedom och lekfullhet är
vanligt förekommande i det tidiga 1950-talets arkitektur, men har här ac-
centuerats. Den speciella arkitekturen motiverades av arkitekterna med att
dess särskilda funktion borde markeras i stadsbilden.

Ribersborgsskolan
Ribersborgskolan ligger centralt inne i Ribersborgsområdet, öster om Ser-
gels väg. Skolan är uppförd i gult tegel och har tegelbelagda sadeltak. Den
ritades av Ludvig Nilsson och Clas Almquist år 1945. Ribersborgsskolan
bestod ursprungligen av en separerad små- och folkskola samt en personal-
bostad, numera innehåller byggnaderna låg- och mellanstadieskola.

Småskole- och folkskolebyggnaderna placerades i vinkel mot varandra
och förbands med en högre centralbyggnad, vilken bland annat innehåller
aula. Denna markeras i fasaden med större fönster. 1964 byggdes en gym-
nastiksal som var planerad redan från början. Anläggningen består således
av tre byggnadskroppar med olika funktioner. De har grupperats på tre si-
dor av skolgården som öppnar sig mot söder. Att dela upp skolans olika
funktioner i separata byggnadskroppar var typiskt för tiden. Detta speglar
funktionalistiska ideal och det var ett sätt att skapa omväxlande och mindre
auktoritära skolmiljöer – jämfört med äldre tiders ofta monumentala och
respektingivande skolbyggnader i flera våningsplan.

På skolgården står sedan 1994 en mindre musikpaviljong. Samma år byt-
tes skolans fönster ut. De nya fönsterna har en indelning med poster som
avviker från de ursprungliga och fönsterbytet har därför på ett påtagligt sätt
förändrat byggnadernas karaktär.

Fridhemsskolan
I anslutning till Fridhemstorget ligger Fridhemsskolan. Byggnadskomplexet,
som är ritat av Thorsten Roos och Bror Thornberg 1957, uppfördes i rött
tegel med inslag av betong och har pulpettak.

Fridhemsskolan består av en L-formad byggnad som förbinds med ett
mindre hus för skolbespisning via ett skärmtak. Skolan uppfördes som kom-
binerad små- och folkskola och är numera låg- och mellanstadieskola. Sko-
lan innefattar en tvåvåningslänga, som ursprungligen var småskola och i
vinkel mot denna ligger den tidigare folkskolan, delvis i tre våningar. I an-
slutning till tvåplansbyggnaden finns gymnastiksalen. Skolgården omgärdas
på en tredje sida av församlingslokaler för S:t Andreas kyrka. 1990 uppställ-
des baracker för undervisning på skolgården och 1992 utbyttes fönster.
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Kvarteret Brahehus 1,  från Ribersborgsvägen. Ritat av Bror
Thornberg 1955. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000101)

Kvarteret Brahehus 1, kontorsdel mot Regementsgatan.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000104)

Kvarteret Beritsholm 6, fasad mot Tessins väg. Arkitekt:
Svenivar Ekstrand 1954.
(Foto: Malmö Kulturmiljö  010927)

St Andreas
kyrka.

Foto: Malmö
Kulturmiljö

010926)

Ribersborgsskolan. Ritad av Ludvig Nilsson & Clas Alm-
quist 1945. (Foto: Malmö Kulturmiljö dec 99)

Fridhemsskolan. Ritad av Bror Thornberg & Thorsten Roos
1955. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000104)
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Fridhemstorget och kvarteret Brahehus
Fridhemstorget, som bildar fond till Tessins väg, är områdets stadsdels-
centrum. Vid torget fanns, när det stod färdigt i slutet av 1950-talet, kyrka,
biograf, affärer, kontor och olika serviceinrättningar som bank och system-
bolag. Torgets funktion som kommersiellt centrum är år 2000 inte lika tyd-
lig. Affärslivet är i stor utsträckning istället lokaliserat till Regementsgatan
och i viss mån till Tessins väg.

Torget är omgärdat på tre sidor: i norr av S:t Andreas kyrka, i väster av
”Brahehus”, vilket är ett kombinerat affärs-, kontors- och bostadshus i sju
våningar, och i söder, det vill säga mot Regementsgatan, av en med ”Brahehus”
sammanbyggd kontorslänga, uppställd på betongpelare.

Bostadsdelen har gult tegel i fasaden och horisontella band av vitmålad
betong som visar bjälklagen. Detta förstärker den långsträckta byggnadens
horisontalitet. Horisontaliteten understryks ytterligare genom att den andra
våningen skjuter ut något och har ett avvikande fasadmaterial: blå eternit-
skivor i likhet med kontorsdelen mot Regementsgatan. Översta våningen är
indragen och huset har ett flackt sadeltak där kopparklädda hisstorn sticker
upp. Närmast S:t Andreas kyrka skjuter en sluten, något konvex byggnads-
volym ut. Den innehöll ursprungligen en biograf.

”Brahehus” har förändrats en del sedan 1950-talet. Här har genomförts
flera ändringar av affärs-, service- och kontorslokaler, biografen är nedlagd
och ombyggdes 1987 till övningsscen för teaterhögskolan, 1994 renovera-
des balkonger och 1996 sattes nya fönster in. Kontorslängan används i dag
som läkarmottagning.

S:t Andreas kyrka
S:t Andreas kyrka, med plats för 650 personer, invigdes 1959 och ritades av
arkitekterna Thorsten Roos och Bror Thornberg. Kyrkobyggnaden har en
tidstypisk arkitektur men anknyter också till äldre kyrkobyggande genom
att den har formen av en basilika. Huvudbyggnaden flankeras av en 41 me-
ter hög kampanil. Kyrkan är uppförd av betong och har en fasad klädd med
kalksten. Kampanilen är i betong. Kyrkobyggnaden är sammankopplad med
församlingslokaler, och de bildar tillsammans med Fridhemsskolan ett slutet
närmast klosterliknande komplex. De anslutande församlingslokalerna är
huvudsakligen uppförda i rött tegel. Här finns även en vinterträdgård.

Genom kyrkans placering i fonden av Fridhemstorget för den tankarna
till Sydeuropa, i synnerhet Italien. Detta förstärks av utformningen med den
dominerande gavelfasaden och den magnifika kampanilen. Denna koppling
kan ha sin förklaring i att Roos & Thornberg vid tiden hade en sydeuropeisk
arkitekt anställd. Kyrkan har en rektangulär grundform och fasta bänkkvarter
med mittgång fram till koret vilket speglar en traditionell tolkning av
kyrkorummets funktion.

Kyrkan har efter beslut av RAÄ fått samma skydd som äldre kyrkor en-
ligt kulturminneslagen.

Förändringar, förnyelse, förtätning
De yngre husen i området, det vill säga de byggda efter 1945, är i allmänhet
i gott skick, även om fönster är utbytta i en del fall. En del entréer har
förändrats och på vissa hus har ursprungliga balkongfronterna ersatts. Inget
av de yngre husen är tilläggsisolerat, vilket är fallet med enstaka äldre.

I kvarteren Krageholm skedde en förtätning med ett nytt bostadshus i
fem våningar under slutet av 1990-talet och i kvaretert Mo planeras bo-
stadsbebyggelse som ersättning för en bensinstation.

Exempel på välbevarade
entrépartier.
Överst i kv Erikstorp, i mit-
ten kv Krageholm och ne-
derst kv Stjärnehus.
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FASTIGHET ADRESS BYGGHERRE ARKITEKT ÅR
ASKIM 5 Carl Hillsgatan 4 Edvin Bennvid Axel Carlsson 1948
ASKIM 7 Erikstorpsgatan 7 Oscar Nordström Axel Carlsson 1955
BERITSHOLM  1 Tessins väg 2 Eric Sigfrid Persson Eric Sigfrid Persson & Carl Mattsson 1937
BERITSHOLM  2 Kilian Zolls gatan 1 Eric Sigfrid Persson Stig Dranger & David Helldén 1938
BERITSHOLM  3 Kilian Zolls gatan 3 Eric Sigfrid Persson P G Sandblom 1937
BERITSHOLM  6 Tessins väg 4 Harald Nilsson Svenivar Ekstrand 1954
BERITSHOLM  7 Kilian Zollsgatan 5 Eric Sigfrid Persson David Helldén 1939
BERITSHOLM  8 Kilian Zollsgatan 7 Eric Sigfrid Persson David Helldén 1939
BERITSHOLM  9 Kilian Zollsgatan 9 Algot Andersson Per Nilsson 1943
BERITSHOLM 10 Kilian Zollsgatan 11 William Engfelt Axel Carlsson 1943
BERITSHOLM 11 Roslins väg 17 Sigvard Persson Clas Almquist 1943
BERITSHOLM 12 Roslins väg 19 Fastighets AB brf Beritsholm S Gustafsson 1944
BOLLEBYGD 1 Regementsgatan 27 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist 1943
BOLLEBYGD 2 Regementsgatan 25 HSB Fritz Jaenecke & Sture Kelfve 1943
BRAHEHUS 1 Fridhemstorget BGB Bror Thornberg 1955
ERIKSTORP 4 Erikstorpsgatan 6 MKB Axel Carlsson 1954
ERIKSTORP 5 Erikstorpsgatan 4 MKB Svenivar Ekstrand 1957
ERIKSTORP 13 Regementsgatan 15 MKB Axel Carlsson 1954
ERIKSTORP 14 Nils Forsbergs plats 3 MKB Axel Carlsson 1953
FRÄKNE 1 Erikstorpsgatan 16 Fastighets AB Frans Suell Axel Carlsson 1946
FRÄKNE 8 Regementsgatan 17 MKB Axel Carlsson 1952
GUDHEM 1 Regementsgatan 33 Hugo Åberg Carl-Axel Stoltz 1939
GUDHEM 2 Regementsgatan 31 Hugo Åberg Carl-Axel Stoltz 1940
HAMMARSHUS 1 Tessins väg 7 HSB Rune Welin & Sven Grönqvist 1941
HAMMARSHUS 5 Ola Hanssons gatan 8 Fastighetsför. Hammershus 5 Per Nilsson 1945
HAMMARSHUS 8 Ernst Ahlgrensgatan 3 Frans Bergqvist Valter Ahlqvist 1954
HAMMARSHUS 9 Ernst Ahlgrensgatan 1 Fastighetsför. Hammarsfält Valter Ahlqvist 1956
HANAHOLM  1 Kilian Zollsgatan 21 Fastighetsför. Hanaholm 1 Thorsten Roos & Carl Nordström 1951
HANAHOLM  1 Sergels väg 5 Fastighetsför. Hanaholm 1 Thorsten Roos & Carl Nordström 1951
HANAHOLM  1 Tessins väg 12 Fastighetsför. Hanaholm 1 Thorsten Roos & Carl Nordström 1951
HANAHOLM  7 Tessins väg 8 Fastighets AB Onsjö Svenivar Ekstrand 1954
HANAHOLM  8 Roslins väg 14 Fastighets AB Onsjö Svenivar Ekstrand 1953
HANAHOLM  9 Kilian Zollsgatan 15 Fastighets AB Onsjö Svenivar Ekstrand 1953
HANAHOLM 10 Kilian Zollsgatan 17–19 MKB Thorsten Roos & Bror Thornberg 1950
HANAHOLM 10 Tessins väg 10 MKB Thorsten Roos & Bror Thornberg 1950
HISING 8 Nils Forsbergsgatan 8 Edvin Bennvid Helge Kronsell 1954
KRAGEHOLM 3 Kilian Zollsgatan 27 Fastighetsföreningen Kragehus HSB arkitektkontor Malmö, Hans Wollmer 1953
KRAGEHOLM 3 Sergelsväg 6 Fastighetsföreningen Kragehus HSB arkitektkontor Malmö, Hans Wollmer 1953
KRAGEHOLM 3 Tessins väg 14 Fastighetsföreningen Kragehus HSB arkitektkontor Malmö, Hans Wollmer 1953
KRAGEHOLM 5 Tessins väg 20 Fastighets AB Silverne Örn Tage Møller 1944
KRAGEHOLM 6 Tessins väg 18 John Holmström Axel Carlsson 1945
KRAGEHOLM 7 Tessins väg 16 Magnus Jönsson Ludvig Nilsson & Clas Almquist 1944
KRAGEHOLM 8 Tessins väg 16 Magnus Jönsson Ludvig Nilsson & Clas Almquist 1945
KRAGEHOLM 9 Kilian Zollsgatan 29 A Andersson Per Nilsson 1945
LJUNGBYHUS  4 Tessins väg 15 Gunnar Roth Axel Carlsson 1950
LJUNGBYHUS  6 Tessins väg 17 Gunnar Roth Axel Carlsson 1954
LJUNGBYHUS  7 Tessins väg 19 William Engfelt Axel Carlsson 1956
LJUNGBYHUS  8 Tessins väg 21 Fastighets AB Onsjö Svenivar Ekstrand 1961
LJUNGBYHUS  9 Nicoloviusgatan 10 William Engfelt Axel Carlsson & Eino Björck 1967
LJUNGBYHUS 10 Nicoloviusgatan 8 Gösta Olson Gösta Olson 1956
LJUNGBYHUS 11 Nicoloviusgatan 6 Fastighets AB Onsjö Svenivar Ekstrand 1957
LJUNGBYHUS 12 Nicoloviusgatan 2 Fastighets AB Onsjö Svenivar Ekstrand 1956
MACKEN 1 Ernst Ahlgrensgatan - Ole Bresch-Andersen 1953
MARIEDAL 2 Gustaf Rydbergsgatan 1 Hugo Svensson August Stoltz 1954
MO 1 Kilian Zollsgatan 24 - Helge Kronsell 1957
PETERSTORP 1 Peterstorpsvägen 6 Eric Sigfrid Persson David Helldén 1937
PETERSTORP 2 Peterstorpsvägen 4 Eric Sigfrid Persson Nils Einar Eriksson 1937
PETERSTORP 3 Peterstorpsvägen 2 Eric Sigfrid Persson Stig Dranger & David Helldén 1937
RIBERSBORG 3 Fridhemstorget Svenska Kyrkan Thorsten Roos & Bror Thornberg 1955
RIBERSBORG 4 Ribersborgsvägen 12 Malmö Stad Thorsten Roos & Bror Thornberg 1955
STEGEBORG  1 Kilian Zollsgatan 14 Magnus Jönsson Emil Svenow 1942
STEGEBORG  2 Kilian Zollsgatan 12 Algot Andersson Adolf Andersson 1943
STEGEBORG  3 Kilian Zollsgatan 10 Ernst lindström Adolf Andersson 1944
STEGEBORG  4 Kilian Zollsgatan 8 Byggnads AB Ambro Åke Sjöberg 1945
STEGEBORG  5 Kilian Zollsgatan 6 Magnus Jönsson Ludvig Nilsson & Clas Almquist 1944
STEGEBORG  6 Carl Hillsgatan 14 Magnus Jönsson Clas Almquist & Ludvig Nilsson 1944
STEGEBORG  7 Carl Hillsgatan 12 Magnus Jönsson Emil Svenow 1943
STEGEBORG  8 Carl Hillsgatan Magnus Jönsson Emil Svenow 1942
STEGEBORG  9 Gustaf Rydbergsgatan 7 Fastighets AB Onsjö Svenivar Ekstrand 1950
STEGEBORG 12 Roslins väg 11 Magnus Jönsson Emil Svenow 1942
STEGEBORG 13 Gustaf Rydbergsgatan 9 Ernst Lindström Adolf Andersson 1945
STJÄRNEHUS 1 Ola Hanssonsgatan 12 Gunnar Roth Axel Carlsson 1952
STJÄRNEHUS 3 Tessins väg 13 Albert Persson Svenivar Ekstrand 1953
STJÄRNEHUS 7 Ola Hanssonsgatan 10 BGB Ludvig Nilsson 1952
STJÄRNEHUS 8 Ernst Ahlgrensgatan 4 Fastighetsför. Stjärnehus 2 Ludvig Nilsson 1952
STJÄRNEHUS 9 Tessins väg 11 BGB Tage Møller 1952
SÄVEDAL 1 Roslins väg  10 Otto Norén Tage Møller, Adolf Andersson 1938
SÄVEDAL 5 Skvadronsgatan 6 Gunnar Roth Clas Almquist 1938
SÄVEDAL 6 Skvadronsgatan 4 Gunnar Roth Clas Almquist 1938
SÄVEDAL 7 Roslins väg 6 Otto Norén Tage Møller, Adolf Andersson 1937
VADSBO 1 Regementsgatan 29 HSB Carl-Axel Stoltz 1942
VITTSJÖBORG 1 Limhamnsvägen 14 BGB Ludvig Nilsson & Clas Almquist 1948
VITTSJÖBORG 2 Limhamnsvägen 12 Fastighetsför. Vittsjöborg 2 Björn Hedvall 1945
VITTSJÖBORG 3 Limhamnsvägen 10 Fastighetsför. Vittsjöborg 3 Thorsten Roos & Carl Nordström 1953
VITTSJÖBORG 4 Limhamnsvägen 8 Fastighetsför. Vittsjöborg 4 Thorsten Roos & Carl Nordström 1953
VRETA 1 Ribersborgsskolan Malmö Stad Ludvig Nilsson & Clas Almquist 1945
YDRE 1 Roslins väg 12 Esbjörn Göransson Tage Møller 1938
ÖREHUS 1 Limhamnsvägen 22 Henning Perssons byggnads AB Svenivar Ekstrand 1967
ÖREHUS 2 Limhamnsvägen 20 Fastighets AB Onsjö Svenivar Ekstrand 1958
ÖREHUS 3 Limhamnsvägen 18 Hugo Åberg Thorsten Roos & Bror Thornberg 1953
ÖREHUS 4 Limhamnsvägen 16 Henning Persson Thorsten Roos & Carl Nordström 1955
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RÖN NEHOLM
Rönneholm har en blandad bebyggelse från flera olika epoker och har där-
med en mycket heterogen prägel. Kvarteren i de västra delarna bebyggdes
främst under årtiondet efter 1945. De består främst av lamellhus, företrä-
desvis med gult eller rött tegel i fasaderna. Kvarteren väster om Major
Nilssonsgatan har en öppen karaktär medan de väster om gatan är mer slutna.
Många av husen från 1940- och 50-talen är välbevarade. Fönsterbyten har
visserligen skett i många fall men ofta är fasader, balkonger och entrépartier
i originalutförande.

Rönneholm är beläget mellan Regementsgatan och Köpenhamnsvägen.
Mariedalsvägen utgör gräns i öster. Kvarteren Trumman, Tuban, Gamban
och Basunen tillhör det delområdet Rönneholm men behandlas under Mellan-
heden, med vilket de har sitt arkitektoniska sammangang.

Historik, före 1945
Området utgjorde i äldre tid en del av stadens mulbeten, men inom området
låg även en större gård, Terningsholm, vilken är känd sedan 1600-talet. De
sista resterna av gården revs 1958. Längs den gamla landsvägen, idag  Rönne-
holmsvägen, låg de så kallade Magistratsvillorna. De var sommarhus åt sta-
dens förnämare borgerskap. I Rönneholmsparken ligger Rönneholmsgården.
Den byggdes 1798 som sommarviste åt borgmästare Carl Magnus Nordlindh.
Parken fungerade som ett populärt utflyktsmål för malmöborna under 1800-
talet.

Omkring sekelskiftet 1900 uppfördes hyreshus i områdets nordöstra del.
De var främst avsedda för anställda vid husarregementet som låg vid nuva-
rande Kronprinsen. I början av 1920-talet byggdes Hedbergska stiftelsen i
kvarteret Torsten – en välgörenhetsinstitution som lät bygga bostadshus i syfte
att ge fri bostad åt gamla och fattiga. Arkitekter var Ewe & Melin och huset
har en utpräglat nationaromantisk anda. Sedan stiftelsens verksamhet upp-
hört var huset rivningshotat men bevarades och byggdes om till kontor.

En stor del av områdets bebyggelse kom till under 1930-talets omfat-
tande bostadsbyggande i Malmö. Husen byggdes enligt en funktionalistisk
stadsplan av Erik Bülow-Hübe från 1935 och flertalet är renodlade funk-
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Kvarteret Bjäre 6. Ritat av Fritz Jaenecke & Sten Samuel-
son 1954.  (Foto: Malmö Kulturmiljö 011021)

Kvarteret Villand 13 från Västra Kristinelundsvägen. Ritat
av Thorsten Roos & Bror Thornberg 1939.  (Foto: Malmö
Kulturmiljö 011021)

Kvarteret Hildegard 4 från Major Nilssonsgatan. Ritat av
av Ludvig Nilsson & Clas Almquist 1944. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 010926)

Allbetonghuset i kvarteret Bornholm. Ritat av Fritz Jaenecke
& Sten Samuelson 1952. (Foto: Emy Norberg aug 1957,
Malmö Stadsbyggnadskontor)

Kvarteret Göinge från Regementsgatan. (Foto: Malmö Kul-
turmiljö 011021)

Kvarteret Albo från Regementsgatan. Riksbyggens första
hus i Malmö. Ritat av Svenska Riksbyggens arkitektkontor
i Stockholm 1944. (Foto: Malmö Kulturmiljö 011021)
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tionalistiska lamellhus med putsade fasader och platta tak, till exempel i
kvarteret Harjager (ritade 1938 av Birger Linderoth) och i kvarterret Bjäre
(ritat 1937 av Mogens Mogensen).

Bebyggelse efter 1945
Stadsplaner, utbyggnadshistoria
I slutet av 1940-talet och början av 1950-talet byggdes dels kvarteren längst
i väster och dels i söder mot Köpenhamnsvägen. I stort sett följdes då stads-
planen från 1935. Även i det inre av Rönneholm tillkom några byggnader
från den här perioden. Ytterligare kompletteringar har skett under 1970-
och 80-talen.

Bostäder och boende
1961 var invånarantalet 11 500 men det sjönk till nästan hälften 1991. Däref-
ter har det åter stigit något. Sammanlagt finns omkring 4 800 lägenheter i
Rönneholm, varav två tredjedelar från 1940- och 50-talen. Tre fjärdelar av
lägenheterna är privata hyresrätter och resterande är bostadsrätter.

Arkitekter och byggherrar
Flertalet byggherrar som var aktiva i området under efterkrigstiden var pri-
vata byggmästare. HSB lät uppföra husen längs Köpenhamsnvägen i kvarte-
ren Bornholm och Tomtebo. En lång rad olika arkitekter var engagerade, till
exempel Axel Carlsson, Thorsten Roos, Gösta Olson, Sture Kelfve och Fritz
Jaenecke & Sten Samuelson.

Service
Längs Mariedalsvägen och Regementsgatan finns ett omfattande kommersi-
ellt utbud. Även vid Köpenhamnsvägen närmast Mariedalsvägen finns i viss
mån butiker i bottenvåningarna. Inne i området finns enstaka butiker och
verksamheter, särskilt i den östra delen av området. Kvarteren i öster saknar
dock i stor utsträckning butikslokaler förutom längs Major Nilssonsgatan.

Trafik
Rönneholm avgränsas av starkt trafikerade gator. Inne i området finns ett
traditionellt gatunät. I de östra delarna har några gator stängts av så att
återvändsgator bildats, i syfte att förhindra genomfartstrafik. Parkering sker
dels längs gatorna dels i underjordiska garage som finns i många fastigheter.

Bebyggelsekaraktär
Rönneholms bebyggelse från årtiondet efter 1945 är varierad. Merparten av
husen är dock lamellhus i tre eller fyra våningar med flacka sadeltak. Från
de slutna kvarteren i Rönneholms nordvästra del sker en gradvis övergång
till de öppna och något glesare bebyggda kvarteren längst i öster.

Det vanligast förekommande fasadmaterialet är  gult tegel. Många av
husen består av skarpskurna byggnadskroppar med utanpåliggande, eller
något indragna balkonger. I kvarteren längst i öster, närmast Erikslustvägen,
är husen i tre våningar och flera har putsade fasader.

Kvarteret Bornholm
Husen längs Köpenhamnsvägen i kvarteret Bornholm uppfördes av HSB i
början av 1950-talet och ritades av HSB arkitektkontor i Malmö i samar-
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Kvarteret Järrestad 12 från Västra Stallmästaregtan. Ritat
av Sture Kelfve 1952. (Foto: Malmö Kulturmiljö 011021)

Kvarteret Järrestad 13 från Major Nilssonsgatan. Ritat av
Sture Kelfve 1953. (Foto: Malmö Kulturmiljö 010926)

Kvarteret Tärningholm 10 från Mariedalsvägen. Ritat av
Fritz Jaenecke & Sten Samuelson 1958. (Foto: Malmö Kul-
turmiljö 011021)

Kvarteret Bornholm 10, Allbetonghuset, gårdssidan. Ritat
av Fritz Jaenecke & Sten Samuelson 1952. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 011021)

Kvarteret Kil 1 från Major Nilssonsgatan. Ritat av Ludvig
Nilsson & Clas Almquist 1948. (Foto: Malmö Kulturmiljö
010926)

Kvarteret Bornholm mot Köpenhamnsvägen. Ritat av HSB
arkitektkontor i Malmö och Thorsten Roos 1952. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 011009)
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bete med Thorsten Roos. De anknyter i sitt formspråk till de högre husen
längs Köpenhamnsvägen i Mellanheden, ritade av samma arkitekter.

Husen har tydlig framsida mot gatan och söder, med entréer och bal-
konger. Fasaderna har en formrikedom bland annat genom en variation med
olika tegel. Husen karakteriseras av ett danskinspirerat, gediget tegelarbete,
där gavlarna möter taket utan språng. Mot gatan skjuter gavelpartier ut
med olika utformning vilket kan föra tanken till traditionell baltisk arkitek-
tur. Baksidan har en enklare utformning.

 Mot Rönneholmsparken ligger ett av Malmös historiskt mest intressanta
hus. Det är det så kallade ”Allbetonghuset”. Det ritades av Fritz Jaenecke &
Sten Samuelson 1952 och uppfördes i samarbete med Skånska Cementgjuteriet.
Det är ett av de första husen i Skandinavien där betongelementtekniken ut-
nyttjades. För att minska behovet av arbetskraft i byggandet – bristen på bygg-
nadsarbetare var ett problem i början av 1950-talet – undersöktes här möjlig-
heten att bygga med våningshöga element av betong. Byggnadstekniken av-
satte sina spår i husets formspråk. Mot gatan fick huset en fasad helt täckt av
balkonger med fronter av betong. Mot gården är fasaden komponerad med
betongelement och fönsterband vilka bryts av trapphusen där fönstren så att
säga byter plats med betongen. Detta ger en fasadyta av närmast abstrakt
karaktär. På gaveln mot Köpenhamnsvägen fanns ursprungligen ett konstverk
i relief. Huset har genomgått relativt stora förändringar, bland annat har
balkongfronterna bytts ut och reliefen tagits bort.

Två hus i kvarteret Pelaren i Annetorp ritade av samma arkitekter bygg-
des och utformades på ett liknande sätt. Husen rönte internationell upp-
märksamhet.

Del av kvarteret Järrestad
Vid Major Nilssonsgatan och Västra Stallmästaregatan ligger två hus ritade
av Sture Kelfve. Han var en ofta anlitad arkitekt i Malmö under efterkrigsti-
den men ritade relativt få flerbostadshus. Vid Major Nilssonsgatan är huset
i rött tegel medan det vid Västra Stallmästaregatan har gult tegel i fasaden.
De har flacka sadeltak belagda med taktegel. Husen präglas av stora
enluftsfönster och balkonger med välbevarade fronter av kopparplåt.  Mot
Major Nilssonsgatan får huset sin karaktär av de fyra partier som skjuter
fram och på tidstypiskt sätt avslutas uppåt med gavelspetsar.

Kvarteret Kil
I kvarteret Kil i den västra delen av Rönneholm ligger tre lamellhus ritade av
Ludvig Nilsson och Clas Almquist 1948 och 1949. Byggherrarna var pri-
vata, bland andra byggmästare Nevsten.

Husen är  i tre våningar och består av enkla distinkta volymer i gult tegel
där de tegelbelagda sadeltaken möter gaveln utan taksprång. Balkongerna
som är i original är företrädesvis utanpåliggande och har fronter av koppar-
plåt. De har en tidstypisk lätt utformning med en låg bröstning och däröver
en ställning för blomlådor.

Fönsterna är av enluftstyp och flera är stora perspektivfönster vilket för-
stärker husens enkla geometriska uttryck. Husen har sina entréer konse-
kvent åt öster. Entrépartierna är indragna och klädda med keramiska plattor
eller mosaik. Husen ligger inbäddade i en lummig grönska som bland annat
består av fruktträd.

Husen har relativt ovanliga planlösningar. Lägenheterna är stora och har
väl tilltagna vardagsrum med öppen spis. Badrummen är placerade i fasad
mellan två sovrum. Flertalet lägenheter är treor, därtill finns såväl fyror,
femmor och några ännu större lägenheter.

Balkonger i kvarteret Born-
holm.

Allbetonghuset under uppfö-
rande.
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FASTIGHET ADRESS ARKITEKT ÅR
ALBO  1 Regementsgatan 100 Tage Møller 1939
ALBO  5 Regementsgatan 96 PerNilsson 1945
ALBO  6 Regementsgatan 94 Per Nilsson 1945
ALBO  7 Västra Ryttmästaregatan 17 Clas Almquist 1944
ALBO  8 Västra Ryttmästaregatan 19 Axel Carlsson 1945
ALBO  9 Västra Ryttmästaregatan 21 Axel Carlsson 1947
ALBO 10 Västra Ryttmästaregatan 23 Axel Carlsson 1944
ALBO 11 Västra Ryttmästaregatan 25 Axel Carlsson 1944
ALBO 12 Major Nilssonsgatan 4 Axel Carlsson 1944
ALBO 13 Regementsgatan 98 Svenska Riksbyggens  arkitektkontor Stockholm 1944
BJÄRE  5 Östra Stallmästaregatan 14 S Gustafsson 1944
BJÄRE  6 Östra Stallmästaregatan 12 Fritz Jaenecke & Sten Samuelson 1954
BJÄRE  7 Östra Kristinelundsvägen 27 Mogens Mogensen, Helsingborg 1938
BJÄRE 13 Östra Kristinelundsvägen 25 Mogens Mogensen, Helsingborg 1937
BJÄRE 14 Östra Stallmästaregatan 18 Clas Almquist 1943
BJÄRE 15 Östra Stallmästaregatan 16 Clas Almquist 1943
BORNHOLM  3 Västra Rönneholmsvägen 74 Bror Thornberg 1957
BORNHOLM  4 Västra Rönneholmsvägen 68–72 Thorsten Roos arkitektkontor, Holger Lundquist 1974
BORNHOLM  6 Kramersvägen 4–12 Thorsten Roos arkitektkontor, Holger Lundquist 1972
BORNHOLM  8 Köpenhamnsvägen 11–13 HSB Arkitektkontor i Malmö, Thorsten Roos 1952
BORNHOLM  9 Köpenhamnsvägen 15 HSB Arkitektkontor i Malmö, Thorsten Roos 1952
BORNHOLM 10 Beridaregatan 24 Fritz Jaenecke & Sten Samuelson 1952
GÖINGE 3 Regemenstgatan 84 Clas Almquist 1939
GÖINGE 4 Östra Ryttmästaregatan 11 Fritz Österlind 1939
GÖINGE 5 Ö Ryttmästaregatan 13 Axel Carlsson 1944
GÖINGE 6 Ö Ryttmästaregatan 15 Per Nilsson 1946
GÖINGE 7 Regementsgatan 86–90 Ossian Lindqvist 1946
HERRESTAD 7 Tärningholmsgatan 12 Gösta Olson 1946
HERRESTAD 8 Herrestadsgatan 1 Gösta Olson 1948
HERRESTAD 9 Herrestadsgatan 3 Axel Carlsson 1948
HILDEGARD 1 Västra Stallmästaregatan 34 Ludvig Nilsson 1943
HILDEGARD 2 Västra Stallmästaregatan 32 Axel Carlsson 1945
HILDEGARD 3 Västra Stallmästaregatan 30 Ludvig Nilsson 1944
HILDEGARD 4 Ingelstadsgatan 6 Ludvig Nilsson & Clas  Almquist 1944
HILDEGARD 5 Ingelstadsgatan 4 Axel Carlsson 1945
HILDEGARD 6 Ingelstadsgatan 2 Ludvig Nilsson 1946
JOHANNELUND 1 Regementsgatan 102 Axel Carlsson 1947
JOHANNELUND 2 Västra Ryttmästaregatan 29 Axel Carlsson 1945
JÄRRESTAD  2 Västra Ryttmästaregatan 24 Axel Carlsson 1948
JÄRRESTAD  3 Västra Ryttmästaregatan 22 Axel Carlsson 1949
JÄRRESTAD  4 Västra Ryttmästaregatan 20 Fritz Jaenecke & Sten Samuelson 1956
JÄRRESTAD 11 Västra Stallmästaregatan 19 Valter Ahlqvist 1948
JÄRRESTAD 12 Västra Stallmästaregatan 21 Sture Kelfve 1952
JÄRRESTAD 13 Major Nilssonsgatan 8 Sture Kelfve 1953
KIL 1 Major Nilssonsgatan 14 Ludvig Nilsson & Clas Almquist 1948
KIL 7 Västra Kristinelundsvägen 30–32 Svenivar Ekstrand 1973
KIL 8 Nordlinds väg 89 Ludvig Nilsson & Clas Almquist 1949
KIL 9 Nordlinds väg 87 Ludvig Nilsson & Clas Almquist 1949
LISTER  1 Västra Ryttmästaregatan 30 Birger Linderoth & Ivan Lönnberg 1939
LISTER  8 Västra Stallmästaregatan 29 Ludvig Nilsson 1945
LISTER  9 Västra Stallmästaregatan 31 Axel Carlsson 1944
LUGGUDE 5 Herrestadsgatan 6 Henning Nilsson 1944
LUGGUDE 7 Herrestadsgatan 2 Nils Blanck 1947
LUGGUDE 8 Mariedalsvägen 31 Fritz Jaenecke & Sten Samuelson 1965
LUGGUDE 9 Mariedalsvägen 33 Carl-Axel Stoltz 1938
REVAL 5 Regementsgatan 70 Axel Carlsson 1958
RÖNNEHOLM 1 Köpenhamnsvägen 31–35 Svenska Riksbyggens  arkitektkontor Stockholm 1944
SIGRID 10 Östra Kristinelundsvägen 9 Axel Carlsson 1952
SIGRID 12 Östra Kristinelundsvägen 3–7 Svenivar Ekstrand 1972
TOMTEBO 13 Mariedalsvägen 49 HSB Arkitektkontor Malmö, Thorsten Roos 1953
TOMTEBO 13 Köpenhamnsvägen 9 HSB Arkitektkontor Malmö, Thorsten Roos 1953
TORSTEN 12 Major Nilssonsgatan 13 Malmö Stads fastighetskontor 1942
TÄRNINGHOLM  8 Kramersvägen Fritz Jaenecke & Sten Samuelson 1958
TÄRNINGHOLM 10 Mariedalsvägen Fritz Jaenecke & Sten Samuelson 1958
ULLA 1 Skvadronsgatan 16 Clas Almquist 1942
ULLA 2 Lundbergsgatan 16 Axel Carlsson 1944
ULLA 3 Lundbergsgatan 14 Sture Kelfve 1978
ULLA 4 Tärningholmsgatan 7 Bror Thornberg 1960
ULLA 5 Tärningholmsgatan 9 Axel Carlsson 1958
ULLA 6 Östra Kristinelundsvägen 13 Axel Carlsson 1943
ULLA 7 Östra Kristinelundsvägen 15 Rune Welin 1945
ULLA 8 Skvadronsgatan 20 Axel Carlsson 1944
VILLAND  1 Major Nilssonsgatan 10 Henning Nilsson 1949
VILLAND  7 Västra Kristinelundsvägen 31 Valter Ahlqvist 1947
VILLAND 10 Major Nilssonsgatan 12 S Runeberg 1947
VILLAND 11 Västra Kristinelundsvägen 33 Axel Carlsson 1947
VILLAND 12 Västra Stallmästaregatan 22 Thorsten Roos & Bror Thornberg 1949
VILLAND 13 Västra Kristinelundsvägen 29 Thorsten Roos & Bror Thornberg 1949
ÅSBO 1 Östra Ryttmästaregatan 16 Helge Kronsell 1943
ÅSBO 2 Östra Ryttmästaregatan 14 Helge Kronsell 1943
ÅSBO 3 Östra Ryttmästaregatan 12 Helge Kronsell 1943
ÅSBO 6 Östra Stallmästaregatan 13 Per Nilsson 1942
ÅSBO 7 Östra Stallmästaregatan 15 Rune Welin 1943
ÅSBO 8 Östra Stallmästaregatan 17 Per Nilsson 1942
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S IBBARP
Flerbostadshusen i Sibbarp från tiden efter 1945 bildar en mjuk övergång
mellan den lägre bebyggelsen i Sibbarps södra del och Limhamns centrala
delar. Villakvarterens gatunät fortsätter genom området med flerbostads-
hus. Områdets prägel sätts av kombinationen av enhetlig lamellhusbebyggelse
med gult tegel i fasaderna och den variation som de få – men i vissa fall
kraftigt – avvikande byggnaderna utgör, till exempel höghuset i kvarteret
Vittlingen. De ganska breda gatorna som har trafik i båda riktningarna ger
området en öppen karaktär. Mot öppenheten kontrasterar de delvis tydliga
gaturummen. En relativt stor mängd träd ger området en grön inramning.

Historik, före 1945
Sibbarp är en del av Limhamn och är beläget vid havet i stadsdelens sydöstra
del. Ända sedan förhistorisk tid har strandområdet vid Limhamn varit be-
bott. Bebyggelsen var lokaliserad till en strandvall, Järavallen, som ännu
kan anas på några platser i Limhamn. Den äldsta bevarade bebyggelsen i
Sibbarp härstammar från mitten och slutet av 1800-talet, då Limhamn var
ett viktigt fiskeläge och då cementindustrin utvecklades och växte. Det är
främst enkla fiskarhus och så kallade parhus. I början av 1900-talet uppför-
des flera strandvillor längs Strandgatan, varav några finns bevarade. Under
perioden mellan Limhamns inkorporering i Malmö stad år 1915 och fram
till 1945 var byggverksamheten i Sibbarp relativt liten.

Bebyggelse efter 1945
Stadsplaner, utbyggnadshistoria
Den moderna bebyggelsen i Sibbarp består huvudsakligen av villor och rad-
hus i ett eller ett och ett halvt plan. I kvarteren längst i norr finns dock
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Kvarteret Hälleflundran 8, Västra Bernadottesgatan och
Roddaregatan. Ritat av  Tage Møller 1946.  (Foto: Malmö
Kulturmiljö 011009)

Kvarteret Hälleflundran 8, från gården. Ritat av  Tage Møller
1946.  (Foto: Malmö Kulturmiljö 011009)

Kvarteret Kräftan 12, Västra Bernadottesgatan och Roddare-
gatan. Ritat av Tage Møller 1951. (Foto: Malmö Kultur-
miljö 011009)

Kvarteret Strutsen 24 från Linnégatan. Ritat av Axel Carls-
son 1947. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000202)

Kvarteret  Svalan 8, mot Birger Jarlsgatan. Ritat av  Svenska
Riksbyggen arkitektkontor i Stockholm 1955. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 011009)

Kvarteret Tonfisken 26, Birger Jarlsgatan 28. Ritat av Axel
Carlsson 1945. (Foto: Malmö Kulturmiljö 011009)
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flerbostadshus, företrädesvis uppförda under perioden 1945 till 1960.
Huvuddragen för denna byggnation lades fast i en stadsplan från 1938

av Erik Bülow-Hübe. För de då obebyggda delarna av kvarteren Hälle-
flundran, Tonfisken, Strutsen, Kräftan, Svalan och Blåmesen föreskrev pla-
nen lamellhus i tre våningar parallellt med det befintliga rätvinkliga gatunätet.
Efterhand tillkom stadsplaner för kvarter i väster närmast havet. 1945 bygg-
des de första moderna flerbostadshusen i kvarteren Hälleflundran och Ton-
fisken. I mitten och slutet av 1950-talet bebyggdes större delen av de då
ännu obebyggda kvarteren. På 1960-talet stod byggverksamheten helt stilla
i området men under 1980- och 90-talen uppfördes några hus närmast Linné-
gatan i kvarteren Hälleflundran, Piggvaren och Vittlingen.

Bostäder och boende
Merparten av de drygt 600 lägenheter som kom till under perioden 1945 till
1960 omfattar två eller tre rum och kök. Upplåtelseformen är huvudsakli-
gen hyresrätter. I de nybyggda husen flyttade främst arbetare och lägre tjäns-
temän in.

Arkitekter och byggherrar
Flera olika byggherrar var verksamma vid byggnationen i de norra kvarte-
ren av Sibbarp, främst privata byggmästare och fastighetsägare, men även
MKB och Svenska Riksbyggen lät uppföra hus i området. Byggnads AB O P
Wihlborg & son uppförde bland annat höghuset i kvarteren Vittlingen och
radhus i kvarteret Gösen. De anlitade den danske arkitekten Ole Helweg,
som även fick uppdrag av MKB för hus i kvarteren Sutaren och Piggvaren.

Börje Roth lät uppföra sju hus i kvarteren Svalan, Kräftan och Blåmesen
och anlitade då arkitekten Svenivar Ekstrand. Bland övriga arkitekter hade
Tage Møller flera uppdrag i området.

Trafik
Området har ett rätvinkligt gatunät, där trafik tillåts i princip överallt utan
enkelriktningar. Mot Kalkbrottsgatan har gatorna ingen utfart. Parkering
sker såväl längs gatorna som på gårdar och i underjordiska parkeringsgarage.

Service
Förekomsten av butiker i bostadshusens bottenvåningar är förhållandevis
litet, förmodligen beroende på närheten till Linnégatan som är Limhamns
kommersiella centrum. I bottenvåningen i höghuset i kvarteret Vittlingen
inrymdes dock flera olika butiker.

Bebyggelsekaraktär
Bebyggelsen i området är relativt varierad men merparten av husen är la-
mellhus med fasader uppförda i gult tegel och sadeltak täckta med röda
tegelpannor. Flera av husen har särskilda egna karaktärsdrag, till exempel
burspråk eller balkongpartier som bryter igenom takfoten. Lamellhusen bil-
dar mer eller mindre slutna gårdar. Närmast villabebyggelsen, söder om
området, bildas halvöppna gårdar. Husen som byggdes under senare hälften
av 1940-talet hade ett husdjup på tolv meter och var i tre våningar. Tio år
senare hade husdjupen ökat något och därtill fick husen ofta en inredd vinds-
våning eller fyra hela våningsplan. Kvarteren närmast havet skiljer ut sig
med sina hus ritade av dansken Ole Helweg. Här är fasaderna i betong re-
spektive aluminiumkassetter och hushöjderna varierar: höghusets fjorton
våningar jämte de låga radhusen i kvarteret Gösen.
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Kvarteret Vittlingen. Ritat av Ole Helweg 1959. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 011009)

Radhus i kvarteret Gösen. Ritade av Börge Glahn & Ole
Helweg 1956. (Foto: Malmö Kulturmiljö 011009)

Kvarteret Kräftan 13, Västra Bernadottesgatan. Ritat av
Tage Møller arkitektbyrå 1951. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000202)

Kvarteret Svalan, Birger Jarlsgatan 24. Ritat av Svenivar
Ekstrand 1959. (Foto: Malmö Kulturmiljö 011009)

Kvarteret Blåmesen 22 från väster, Vasagatan. Ritat av Sven-
ivar Ekstrand 1958. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000728)

Kvarteret Kräftan 15 från Birger Jarlsgatan. Ritat av Sven-
ivar Ekstrand 1960. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000202)
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Delar av kvarteren Kräftan och Svalan
I de södra delarna av kvarteren Kräftan och Svalan byggdes 1959 och 1960
lamellhus efter Svenivar Ekstrands ritningar. Byggherre var Börje Roth.

Husen bildar halvöppna gårdar mot söder. Genom att gårdarna är gans-
ka stora och helt öppna mot de låga villakvarteren, samt saknar rumsbildande
träd, ger de ingen stark rumskänsla. De har en enkel, nästan torftig utform-
ning och används delvis till parkeringsplatser.

Husen kännetecknas av de sakliga fasadytorna i varmt gult tegel i storfor-
mat, den strikta fönstersättningen med relativt stora fönsterytor, dels kvadra-
tiska, dels perspektivfönster. I husen finns också ett intressant spel mellan olika
byggnadsdelar, där till exempel balkongpartierna kraftfullt skjuter fram och
igenom takfoten. Därmed bryter de husens grundvolym på ett nästan brutalt
och missbildande sätt, samtidigt som det skapas en spänningsfylld byggnads-
volym och en överraskande gavelform. Genom att teglet används  även i
balkongpartierna skapas en tydligt läsbar, säregen byggnadsvolym.

Husen innehåller flera olika lägenhetstyper. Bland annat finns sedvanligt
utformade tvårummare med kök och sovrum mot gården och vardagsrum
med balkong mot gatan. I de längre byggnaderna finns mest trerummare,
med vardagsrum och ett sovrum mot gården.

I kvarteret Kräftan har husen fått nya fönster och nya balkongfronter i
gul plåt. De ursprungliga, grå fronterna som är bevarade i kvarteret Svalan
ger en bättre balans i färgkompositionen.

Kvarteret Vittlingen med flera
I Limhamns för övrigt låga bebyggelse står höghuset som ett utropstecken
vid havet. Det avviker med sin höjd och sina fasader av aluminiumkassetter
såväl i skala som i färg- och formuttryck. De formpressade aluminium-
kassetterna på höghusets fasad har formats så att de alltid vänder någon
sida mot den starkast belysta delen av himlen för att på så sätt skapa en
levande men också immateriell fasad. Med sitt innehåll av både hotell, kon-
tor, bostäder och butiker i det relativt perifera läget och sitt djärva, nästan
aggressiva formspråk speglar höghuset den framtidstro som präglade det
sena 1950-talet.

Höghuset ingick som en del i ett projekt med radhus och fyravåningshus.
De lägre husen uppfördes i tunga material, bland annat prefabricerade be-
tongelement med djup relief. Den välrenommerade danske arkitekten Ole
Helweg hade under 1950-talet många uppdrag i Malmö, i några fall tillsam-
mans med sin kollega Börge Glahn. Just betong gjuten i relief var något av
deras kännemärke. Flerbostadshusen i kvarteren Sutaren och Piggvaren längs
Västra Bernadottesgatan har genomgått omfattande fasadändringar.

Grönområden
Strandängarna längs med Strandgatan utgör områdets grönområde. Inne i
kvarteren ligger en liten gröning, kallad Norrängen.

Förändringar, förtätning, förnyelse
En del av husen i området är välbevarade, med ursprungliga fönster, balkong-
fronter och portar, särskilt husen i de södra delarna av kvarteret Svalan. I
flera fall har dock fönster bytts ut, balkonger glasats in och nya soprum
uppförts vid trapphusentréerna.

De byggnader som genomgått störst förändring är MKB:s hus i kvarteren
Sutaren och Piggvaren vilka fick helt nya fasader och tak under 1980-talet.
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Kvarteret Pelaren i Annetorp. Ritat av Fritz Jaenecke & Sten
Samuelson 1953. (Foto: Emy Norberg,  hösten 1957. Malmö
Stadsbyggnadskontor)

FASTIGHET ADRESS BYGGHERRE ARKITEKT ÅR

SIBBARP
BLÅMESEN 15 Västra Bernadottesgatan 25 Riksbyggen Svenska Riksbyggens arkitektkontor, Stockholm 1955
BLÅMESEN 22 Vasagatan 22 Börje Roth Svenivar Ekstrand 1958
GÖSEN  30—32 Strandgatan 52—54 Byggnads AB OP Wihlborg & son Börge Glahn & Ole Helweg 1957
GÖSEN 11—28 Kuttergränd, Skutgränd, Polgränd Byggnads AB OP Wihlborg & son Börge Glahn & Ole Helweg 1956
HÄLLEFLUNDRAN 7 Birger Jarlsgatan 33 A E Jansson Tage Møller 1945
HÄLLEFLUNDRAN 8 Västra Bernadottesgatan 16—20 Byggnads AB O P Wihlborg & son Tage Møller 1946
KRÄFTAN 12 Västra Bernadottesgatan 17 O P Wihlborgs & son Tage Møller arkitektbyrå 1951
KRÄFTAN 13 Västra Bernadottesgatan 19 O P Wihlborgs & son Tage Møller arkitektbyrå 1951
KRÄFTAN 14 Västra Bernadottesgatan 21 O P Wihlborgs & son Tage Møller arkitektbyrå 1950
KRÄFTAN 15 Birger Jarlsgatan 41 Börje Roth Svenivar Ekstrand 1960
KRÄFTAN 15 Roddaregatan 24 Börje Roth Svenivar Ekstrand 1960
PIGGVAREN 10 Västra Bernadottesgatan 10 MKB Börge Glahn & Ole Helweg 1957
STRUTSEN 24 Västra Bernadottesgatan 32 Byggnadsfirma Ahlberg & Östbard Axel Carlsson 1947
STRUTSEN 25 Västra Bernadottesgatan 30 Nils Sörensson Axel Carlsson 1955
STRUTSEN 26 Västra Bernadottesgatan 28 Gösta Magnusson Axel Carlsson 1955
SUTAREN 11 Västra Bernadottesgatan 13 MKB Börge Glahn & Ole Helweg 1958
SVALAN 7 Birger Jarlsgatan 34 Börje Roth Svenivar Ekstrand 1959
SVALAN 7 Vasagatan 9 Börje Roth Svenivar Ekstrand 1959
SVALAN 8 Birger Jarlsgatan 32 Riksbyggen Svenska Riksbyggens arkitektkontor, Stockholm 1955
SVALAN 8 Vasagatan 7 Riksbyggen Svenska Riksbyggens arkitektkontor, Stockholm 1955
SVALAN 8 Västra Bernadottesgatan 23 Riksbyggen Svenska Riksbyggens arkitektkontor, Stockholm 1955
TONFISKEN 24 Västra Bernadottesgatan 26 Gösta Magnusson Axel Carlsson 1945
TONFISKEN 25 Västra Bernadottesgatan 24 A J Persson Axel Carlsson 1945
TONFISKEN 26 Västra Bernadottesgatan 22 Brf Strandgården Axel Carlsson 1945
VITTLINGEN 8 Strandgatan 50 Byggnads AB O P Wihlborg & son Ole Helweg 1959

ANNETORP (se även under Gamla Limhamn)
PELAREN 1 Grönalundsgatan 11–13 Skånska Cement AB Fritz Jaenecke & Sten Samuelson 1953
PELAREN 1 Hyllie kyrkoväg 49 Skånska Cement AB Fritz Jaenecke & Sten Samuelson 1953
PELAREN 2 Grönalundsgatan 9 Skånska Cement AB Fritz Jaenecke & Sten Samuelson 1954
PELAREN 3 Grönalundsgatan 7 Per Wall Svenivar Ekstrand 1955
PELAREN 4 Grönalundsgatan 5 Oscar Mårtensson Svenivar Ekstrand 1955
PELAREN 5 Grönalundsgatan 3 Gösta Olson Gösta Olson 1955
RAMEN 7 Bergaskolan Malmö Stad Aage Schoug 1951
RAMEN 8 Grönalundsgatan 32 Skånska Cementgjuteriet Allbetonghus,  Skånska Cementgjuteriet 1964
RAMEN 9, 10, 11, 12 Grönalundsgatan 8–12 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Ove Kildetoft 1978
RAMEN 14 Bergaskolans gymnastiksal Malmö Stad Aage Schoug 1958
RAMEN 14 Grönalund fritidsgård o sporthall Malmö Stad Erik F Dahl & Arne Strömdahl 1967
RAMEN 15 Barnstuga Malmö Stad Jonas af Klercker 1971
SPARVHÖKEN 1 Prinsgatan 9 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1944
SPARVHÖKEN 1 Västra Bernadottesgatan 37 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1944
SPARVHÖKEN 1 Östra Kalkborttsgränd 42 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1944

Kvarteret Sparvhöken 1, Östra Bernadottesgatan 37. Det
ena av de två smalhus som finns i Malmö, ritat av HSB
arkitektkontor och Thorsten Roos 1944. (Foto: Malmö Kul-
turmiljö 011009)
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SÖDRA SOFIELUND
1950-talets bebyggelse i Södra Sofielund är relativt tidstypisk såväl avseende
stadsplan som husens utformning. Den ingår som en begränsad del i ett
äldre stadsmönster med byggnader från olika tidsepoker. Blandningen av
hus från olika tider präglar området.

Stadsplanen för kvarteret Seved är representativ för Gunnar Lindmans
sätt att placera huskroppar i ett fritt mönster kring gårdsbildningar. Punkt-
huset är ett typiskt sätt för 1950-talet att markera en platsbildning.

Södra Sofielund gränsar till Norra Sofielund, Södervärn och Augustenborg.
Bebyggelsen består främst av småindustrier och andra verksamhetsbyggnader,
gatuhus från senare delen av 1800-talet samt flerbostadshus från 1930-talet.

På 1950-talet bebyggdes kvarteren Seved och Fritz vid Sevedsplan. Om-
rådet har en tydlig gräns i söder mot Ystadvägen och i norr mot Bragegatan
där gatuhuskvarteren tar vid. I väster fanns fram till 1971 järnvägen till
Skanör-Falsterbo, numera Heleneholmsstigen. I öster är det en glidande över-
gång till den traditionella kvartersbebyggelsen med torgrummet Sevedsplan
emellan.

Historik, före 1945
Sofielund fick sitt namn efter handelsmannen Hans Bauerts hustru Sophia
Charlotta som 1792 köpt hemmanet nummer 4 i Västra Skrävlinge. I mitten
av 1800-talet lät man avstycka mark från Sofielundsgården till bostads- och
industriområden. Sofielund kom under slutet av seklet att bli en typisk arbetar-
stadsdel med småskalig bostadsbebyggelse och flera fabriker.

När järnvägslinjen Malmö–Ystad tillkom 1874 delades området i Norra
och Södra Sofielund. År 1900, då området fortfarande tillhörde Västra
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Rasmusgatan, kvarteret Intagan 26. (Foto: Malmö Kultur-
miljö 000221)

Sofiagatan. (Foto: Malmö Kulturmiljö 001114)

Kvarteret Seved på mitten av 1950-talet. (Foto: MKB) Sevedsplan på mitten av 1950-talet. (Foto: MKB)

Utsikt över kvarteret Seved vid mitten av 1950-talet. (Foto:
MKB)

Punkthus i kvarteret Fritz, bild från mitten av 1950-
talet. (Foto: MKB)
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Skrävlinge kommun, upprättades den första stadsplanen. Drygt tio år senare
inkorporerades området med Malmö stad och fick sina nuvarande kvarters-
beteckningar.

Tomtmarken kring ängen Sevedsplan, söder om gatuhuskvarteren, ägdes
av Malmö stad och användes bland annat till odling i form av så kallade
potatislotter. Den ursprungliga stadsplanen för området intill järnvägen fast-
ställdes 1929 av dåvarande stadsingenjör Erik Bülow-Hübe. Marken plane-
rades för bebyggelse med två- och trevåningshus i små slutna kvarter, i likhet
med kvarteren mellan Sevedsgatan och Lantmannagatan.

Bebyggelse efter 1945
Stadsplaner, utbyggnadshistoria
1952 ändrades stadsplanen för Södra Sofielunds ännu obebyggda mark ös-
ter om järnvägen. Ansvarig var stadsplanechefen Gunnar Lindman. Tom-
terna ägdes av Malmö stad med undantag för fastigheten i hörnet av
Bragegatan och Sevedsgatan. Lindman fastslog att tomterna skulle reserve-
ras för bostadsändamål. Det planlagda området rymde ca 400 lägenheter.

Husen skulle grupperas kring stora gårdar och bestå av tre till fyra vå-
ningar. Vid Sevedsplan föreslogs en kollektiv tvättinrättning i ett envånings-
hus mellan bostadshusen. I hörnet Sevedsgatan och Rasmusgatan planera-
des ett punkthus i åtta våningar. Tomten intill avsågs att bebyggas med ett
ålderdomshem.

Från Sevedsgatan ledde två säckgator in i kvarteret Seved. Parkerings-
platser skulle förläggas vid omgivande gator samt i underjordiska garage.

1953 ritade Svenska Riksbyggens Arkitektkontor i Stockholm bostads-
husen i enlighet med Gunnar Lindmans stadsplan. I två av husen längs torg-
rummet placerades butikslokaler i bottenvåningen. I hörnfastigheten Seved
1 uppfördes tio år senare två byggnader vilka fogades in i den övriga bebyg-
gelsen och slöt därmed det öppna hörnet. Vid Bragegatan, på Dungen 6 och
Intagan 29, tillkom ytterligare två bostadshus.

Bostäder och boende
Södra Sofielunds invånarantal har de senaste trettio åren halverats. Den do-
minerande åldersgruppen är 20-30 år. Omflyttningen varje år är i det när-
maste 30 %. I kvarteret Seved finns hyresrätter förvaltade av MKB. Lägen-
heterna består främst av två respektive tre rum och kök. I 1957 års adresska-
lender framgår att invånarna i de nybyggda husen hade yrken som affärsbi-
träde, kontorist, montör och vaktmästare.

Arkitekter och byggherrar
Husen vid Sevedsplan uppfördes av det allmännyttiga bostadsföretaget MKB,
vilka i början av 1950-talet expanderade i snabb takt. Byggnaderna ritades
av Svenska Riksbyggens arkitektkontor i Stockholm, vilka även stod bakom
MKB:s första bostadsområde Augustenborg. Hörnfastigheten Seved 1, som
ursprungligen var privatägd, bebyggdes först tio år senare i MKB:s regi.
Arkitekt var i det här fallet Axel Carlsson. Byggherrarna Ellberg & Larsson
respektive Anders Nevsten lät uppföra två byggnader vid Bragegatan, ritade
av Svenivar Ekstrand 1965.

Trafik
När kvarteren kring Sevedsplan stadsplanelades 1952 följde man den rå-
dande principen med trafikseparering. Inom bostadsområdet fick enbart gå-
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Kvarteret Seved 3, butiker.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000725)

Kvarteret Fritz 14 från Ystadvägen. Ålderdomshem ritat av
Thorsten Roos & Bror Thornberg 1962. (Foto: Malmö Kul-
turmiljö 011015)

Sevedsplan mot norr. (Foto: Malmö Kulturmiljö 001114) Sevedsplan mot söder med punkthuset i kvarteret Fritz.
(Foto: Malmö Kulturmiljö  001114)

Sevedsgatan mot norr.  (Foto: Malmö Kulturmiljö 001114) Kvarteret Seved 4 från Ystadvägen. Ritat av Svenska Riks-
byggens arkitektkontor i Stockholm 1953. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 011015)
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ende och cyklister röra sig fritt medan man med bil nådde husen via två
säckgator. I den äldre slutna kvartersbebyggelsen planerades gatunätet tra-
ditionellt utan någon trafikdifferentiering. Parkeringsplatser anordnades dels
på omgivande gator, dels i underjordiska garage.

Service
Vid torget Sevedsplan förlades en liten centrumanläggning. Denna rad med
butiker i bostadshusens bottenvåning utgjorde områdets samlade service och
rymde frisör, tobaksbutik, skrädderi, bageri, kemisk-teknisk affär, snabb-
köp, blomsterbutik, fiskhandlare samt kemtvätt. Numera har antalet service-
funktioner minskat och innefattar vintern 2000 frisör, café, livs, pizzeria och
tvätteri samt lokaler för MKB och diverse föreningar.

Bebyggelsekaraktär
Området kring Sevedsplan präglas av en blandad bebyggelse vad gäller skala,
funktion och uppförandetid. Sekelskiftets låga gatuhus och äldre verksamhets-
byggnader möts av sluten kvartersbebyggelse från 1930-talet och 1950-ta-
lets mera friliggande byggnadskroppar. Fasaderna är dels i tegel, dels put-
sade i ljusa färger.

Bebyggelsen från 1950-talet stämmer väl överens med sin tids syn på
stadsplanering och grannskapsenheter. Byggnader i tre till fyra våningar pla-
cerade runt halvöppna gårdar, en accentbyggnad i form av ett högt punkt-
hus, en liten välförsedd centrumanläggning samt trafiksepareringen är bra
exempel på tidigt 1950-tal.

Kvarteret Seved
Kvarteret Seved byggdes 1954 och består av huskroppar som länkas sam-
man i varierande formationer och skapar fyra delvis slutna gårdar. Entré-
erna är vända in mot gårdarna. Detta förstärker gårdskaraktären och gjor-
des även i en strävan att hindra barn från att springa ut på de omgivande
trafikerade gatorna. Gårdarna utnyttjas delvis till parkeringsplatser. Husen
vid Sevedsgatan följer gatulinjen och bidrar till inramningen av de halv-
privata bostadsgårdarna. I dessa hus finns olika funktioner, som snabbköp
och pizzeria och de blir en del av det offentliga torget. Butikslokalerna är
markerade i fasaden med mosaik i vitt och blått, vilken renoverades 1999.
Skyltfönstren har infällda markishållare i original.

Husen är i gult tegel eller inklädda med plåt i gult och brunt. De har
sadeltak med röda takpannor i tegel respektive betong. Entréerna är an-
språkslösa och saknar tydlig betoning i fasaden. Fönstren har vita snickerier
och består av en och två lufter. De delvis indragna balkongerna har fronter i
korrugerad plåt. Lägenheterna består främst av två rum och kök och är
oftast grupperade i trespännare.

Kvarteret Fritz domineras av ett punkthus i åtta våningar. Det har ljusa
putsade fasader. Balkongerna har fronter i sinuskorrugerad pastellgrön plåt.
De vita fönstren har en eller två lufter. Ett typiskt trapplan består av fyra
lägenheter, varav två är tvårummare och två är trerummare. Huset kröns av
ett indraget plåtklätt tak som ger huset en karakteristisk siluett. Ett snarlikt
punkthus, även det ritat 1952 och av samma arkitektkontor, ligger i kvarte-
ret Pyramiden i Lönngården.

Längs Jespersgatan bredvid punkthuset ligger ett hus i tre våningar med
två trapphus. Fasaden är i ljus trapetskorrugerad plåt. Det har ett sadeltak
med asymmetriska takfall som är klätt med röda tegelpannor. Balkongerna
är indragna i fasaden och fönstren har vita snickerier. Lägenheterna består
av två respektive tre rum och kök.

Plan, punkthuset i kvarteret
Fritz, skala 1:500.
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Kvarteret Seved 4. Ritat av Svenska Riksbyggens arkitekt-
kontor i Stockholm 1953. (Foto: Malmö Kulturmiljö
011015)

Kvarteret Fritz 13, Sevedsplan, punkthus. Ritat av Svenska
Riksbyggens arkitektkontor i  Stockholm 1953. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 000221)

Kvarteret  Seved 1, mot passage. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000725)

Kvarteret Seved 4 från Ystadvägen. Ritat av Svenska Riks-
byggens arkitektkontor i Stockholm 1953. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 011015)

Gårdsmiljö i kvarteret Seved. (Foto: Malmö Kulturmiljö
001114)

Kvarteret Seved 3. Ritat av Svenska Riksbyggens arkitekt-
kontor i Stockholm 1953. Inklätt med plåt 1979. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 011015)
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Bostadshus vid Bragegatan
Huset i hörnet Sevedsgatan och Bragegatan, uppvisar en saklig arkitektur
med omsorgsfullt utformade detaljer. Vinkelbyggnaden i två våningar, som
ritades av Svenivar Ekstrand 1965, är uppförd i gult tegel. De utvinklade
burspråken är kakelklädda. Denna typ av burspråk användes ofta av Ekstrand
och utgör något av hans signum. Huset har rött sadeltak med röda tegel-
pannor och takkuporna är täckta med kopparplåt. Enluftsfönstren är
pivåhängda med vitmålade träbågar och blå karmar. Entrén vid Sevedsgatan
är indragen i fasaden, likt balkongerna med sina blå trapetskorrugerade plåt-
fronter. De övriga entréerna är försedda med skärmtak och de genomgående
trapphusen har portar även in mot gården. Lägenheterna på de två vånings-
planen samt den inredda vinden består av allt från ett rum med kokvrå till
sex rum och kök på ca 150 m2. Under gården finns ett garage för de boende.
Byggnaden var under inventeringen i februari 2000 helt i ursprungligt skick
och har stora kvaliteter, såväl interiört som exteriört.

Huset i fastigheten Dungen 6, vid Bragegatan, är enklare i sin framto-
ning. Arkitekt och uppförandeår är samma som ovan. Den gula tegel-
byggnaden är i två plan med inredd vind. De översta balkongerna och fönster-
na är infällda i sadeltaket. Övriga balkonger är helt indragna i fasaden och
har fronter av vitmålad malmex, ursprungligen grå. De pivåhängda fönstren
med en luft är i original. Gavelröstena är klädda med plåt.

Förändring, förtätning, förnyelse
Under tidigt 1980-tal tilläggsisolerades och plåtinkläddes flera av de bygg-
nader som ursprungligen var putsade. Balkongerna fick nästan genomgå-
ende nya fronter i korrugerad plåt. Ett par av husen har efter tillägsisolering,
åter putsats. Fönsterna är bara undantagsvis utbytta. Punkthuset (Fritz 13)
putsades och fick balkongerna ommålade under 1998, då troligen även de
nya fönstren sattes in.

FASTIGHET ADRESS BYGGHERRE ARKITEKT ÅR
ALVEN 1 Nobelvägen 11 Ludvig Nilsson 1937
ALVEN 26 Nobelvägen 17 Byggnadsfirma Anton Jönsson Helge Kronsell 1961
ARBETAREN 10 Nobelvägen 21–23 Per Wall Svenivar Ekstrand 1966
DUNGEN 6 Bragegatan 22–24 Ellberg & Larsson AB Svenivar Ekstrand 1965
FRITZ 13 Jespersgatan 15 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1952
FRITZ 13 Sevedsgatan 3 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1952
FRITZ 14 Ystadvägen 34 Malmö Stad Thorsten Roos & Bror Thornberg 1962
HJÄLMAREN 2 Dalslandsgatan 4 Thorsten Roos & Sven Grönquist 1936
HJÄLMAREN 7 Nobelvägen 3 Thorsten Roos & Sven Grönquist 1936
HJÄLMAREN 12 Nobelvägen 1 Thorsten Roos & Sven Grönquist 1938
INTAGAN 29 Bragegatan 29–31 Anders Nevsten AB Svenivar Ekstrand 1965
INTAGAN 32 Lantmannagatan Allan Engfelt Paul Weichselbaumer 1965
NÄRKE  1, 6, 7, 8 Ystadvägen 12  m  fl Emil Svenow 1934
NÄRKE 2 Närkesgatan 8 Helge Kronsell 1937
NÄRKE 3, 4 Närkesgatan 4–6 Carl E Rosell 1936
NÄRKE 5 Ystadvägen 14 Ragnar Svensson 1935
SEVED 1 Bragegatan 25 MKB Axel Carlsson 1963
SEVED 1 Sevedsgatan 14 MKB Axel Carlsson 1963
SEVED 2 Bragegatan 23–25 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1953
SEVED 2 Rasmusgatan 1–2 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1953
SEVED 2 Sevedsgatan 12 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1953
SEVED 3 Jespersgatan 2 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1953
SEVED 3 Rasmusgatan 3 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1953
SEVED 3 Sevedsgatan 10 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1953
SEVED 3 Sevedsgatan 6 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1953
SEVED 4 Jespersgatan 3 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1953
SEVED 4 Sevedsgatan 4 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1953
SEVED 4 Ystadvägen 30 MKB Svenska Riksbyggens Arkitektkontor, Stockholm 1953
VÄSTMANLAND 1 Bragegatan 1 Ludvig Nilsson 1938
VÄSTMANLAND 2 Bragegatan 3 E Mårtensson Axel Carlsson 1938
VÄSTMANLAND 6 Bragegatan 7 Oscar Nordström S Gustafsson 1944
VÄSTMANLAND 9 Smålandsgatan 22 Oscar Nordström S Gustafsson 1944
VÄSTMANLAND 13 Smålandsgatan 20 Gustav Kvist A Ekstrand 1943
VÄSTMANLAND 14 Bragegatan 5 Gustav Kvist A Ekstrand 1944
VÄSTMANLAND 15 Västmanlandsgatan 6 Gustav Kvist A Ekstrand 1944
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Kvarteret Arbetaren vid Nobelvägen. Ritat av Svenivar
Ekstrand för byggmästaren Per Wall 1966. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 011015)

Kvarteret Alven 26 vid Nobelvägen. Ritat av Helge Kronsell
1961.  (Foto: Malmö Kulturmiljö 011015)

Kvarteret Intagan 32, vid Lantmannagatan. Ritat av Paul
Weichselbaumer 1965. (Foto: Malmö Kulturmiljö  010926)

Kvarteret Intagan 29. De utvinklade burspråken klädda med
keramiska plattor är typiska för arkitekten Svenivar Ek-
strand. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000221)

Kvarteret Dungen 6 vid Bragegatan. Ritat av
Svenivar Ekstrand 1965. (Foto: Malmö Kul-
turmiljö  000725)

Kvarteret Intagan 29 vid Bragegatan. Ritat av Svenivar
Ekstrand 1965. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000725)



160 ÖSTRA SORGENFRI

ÖSTRA SORGENFRI
Östra Sorgenfri utgör en intressant och blandad stadsmiljö med en hetero-
gen och komplex prägel. Bebyggelsen har tillkommit från mitten av 1800-
talet och framåt och området har kontinuerligt ändrat skepnad under 1900-
talet. Det har ett oregelbundet, traditionellt gatunät. Det finns intressanta
exempel på stadsplaner från olika tider: kvartersstad, hus i park och grann-
skapsenhet. Bebyggelsen från 1950-talet visar flera olika stilar och uttryck.

Tre områden är i översiktplanen utpekade som särskilt kulturhistoriskt
värdefulla miljöer enligt PBL: Jaenecke & Samuelsons byggnader i kvarteret
Sorgenfri, husen vid Gröningen och Branteviks torg samt kvarteren Dådet
och Modet.

Östra Sorgenfri är ett relativt väl avgränsat bostadsområde som avgränsas i
norr av S:t Pauli södra kyrkogård och Sorgenfri industriområde, i väster av
Nobelvägen, i öster av järnvägen (Kontinentalbanan) och i söder av Ami-
ralsgatan. Fram till början av 1970-talet benämndes Östra Sorgenfri, till-
sammans med Västra Sorgenfri, som Mellersta Förstaden.

Namnet stammar från gården Sorgenfri som var belägen i dagens kvarter
med samma namn. Gårdsnamnet kan i sin tur troligen härledas till det danska
slottet Sorgenfri.

Historik, före 1945
Området bestod fram till början av 1930-talet främst av åkermark med ett
flertal gårdar, varav en var Sorgenfri farm. Längs Spånehusvägen fanns dock
bebyggelse i form av lantliga gatuhus. I öster gick sedan slutet av 1800-talet
Kontinentalbanan, det vill säga järnvägen till Trelleborg, och i anslutning
till denna uppfördes strax efter sekelskiftet ett renhållningsverk.

SKALA 1:10 000

0 100 200 300 mN
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Kiviksgatan. (Foto: Bernt Johnsson, Malmö Museer) Kvarteret Godheten, Gröningen på 1960-talet. (Foto: HSB)

Östra Sorgenfri från öster vid mitten av 1950-talet. (Foto:
Malmö Stadsbyggnadskontor)

Kvarteret Sorgenfri i mitten av 1950-talet. I bortre delen av
bilder syns ”Hollywood” d v s nödbostäder uppförda på
1920-talet vilka revs under 1960-talet. (Foto: MKB)

Kvarteret Sorgenfri 1, Båstadsgatan vid mitten av 1950-ta-
let. Ritat av Fritz Jaenecke & Sten Samuelson 1952–53.
(Foto: Malmö Stadsbyggnadskontor)

Höghus vid Branteviks torg. Ritat av Thorsten Roos 1955.
(Foto: Emy Norberg aug 1957, Malmö Stadsbyggnadskon-
tor)
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Östra Sorgenfri var ursprungligen en spontant framvuxen arbetarstadsdel
och 1924–25 uppfördes nödbostäder intill Sorgenfri farm. Dessa proviso-
riska, röda träkåkar med vita knutar, de så kallade Sorgenfribarackerna el-
ler Hollywood, revs först 1965 och då fanns det ännu cirka 200 boende här.

Nödbostäderna placerade området långt ner i Malmös sociala hierarki
och även barnrikehusen, som byggdes längs Nobelvägen i mitten på 1930-
talet, bidrog till detta. Befolkningen bestod huvudsakligen av arbetarklass,
yrken som chaufför, trädgårdsarbetare och butiksbiträde var vanliga.

Bebyggelse efter 1945
Stadsplaner, utbyggnadshistoria
Östra Sorgenfri har byggts ut etappvis under hela 1900-talet och har omfattats
av ett stort antal stadsplaner. Stommen för planläggningen bestod av två
vägar, dagens Östra Farmvägen och Spånehusvägen, efter vilka kvarteren
lades ut.

Första stadsplanen gjordes av Anders Nilsson vid sekelskiftet 1900 och i
denna fastlades Nobelvägens läge. Områdets norra  delar  benämndes arbetar-
kvarter. Planen kom aldrig att fullföljas utan områdets första bebyggelse
växte fram oreglerat. Den första stadsplan som verkställdes var Erik Bülow-
Hübes plan från 1927. Då föreskrevs en sluten kvartersbebyggelse och en
liten del kom att uppföras (kvarteret Ansvaret).

Bülow-Hübe var också ansvarig för områdets följande stadsplaner, som
den funktionalistiska lamellhusplanen för barnrikehusen i kvarteret Linden
från 1933. Sex år senare gjordes en ny plan där husen dels följde gatulinjen,
dels placerades som friliggande lamellhus i park.

I och med denna stadsplan skedde även förändringar av gatunät och
kvartersnamn. Två kvarter slogs samman och bildade kvarteret Modet, och
Höganäsgatan, som hade passerat mellan kvarteren, upphörde att existera. I
samma stadsplan delades kvarteret Dristigheten och det nybildade kvarteret
fick namnet Dygden. Mellan dessa lades Torekovsplan som en grönyta. Några
år tidigare hade även Spånehusvägen ändrat namn till Spångatan efter ett
beslut i stadsfullmäktige. Gatan återfick sitt ursprungliga namn 1962 då
korsningen över Amiralsgatan ändrades.

Under 1952 antogs fyra stadsplaner med Gunnar Lindman som stadsplane-
chef. Lindman övergav den funktionalistiska ”hus-i-park”-lösningen och
eftersträvade en mer sluten bebyggelse med halvöppna gårdar. Planen för
den norra delen av kvarteret Sorgenfri, med vinkelställda trevåningsbyggnader
och åttavånings punkthus, gjordes tillsammans med arkitekterna Jaenecke
& Samuelson.

1953 planlades Östra Sorgenfris östra del, vilken kom att benämnas Grö-
ningen efter den stora park som anlades här. Byggnaderna formar en meander-
slinga som omger grönområdet. 1965 antogs nya planer för kvarteret
Vänligheten, där renhållningsverket legat, och fem år senare planerades och
bebyggdes kvarteret Idogheten närmast järnvägen. Under 1980- och 90-ta-
len skedde smärre stadsplaneändringar. Den senaste detaljplanen gäller en
planerad grönyta i kvarteret Händigheten.

Bostäder och boende
Området har år 2000 drygt 5 500 invånare med en förhållandevis låg me-
delålder. Flertalet hushåll omfattar endast en person. Merparten lägenheter
består av två rum och kök. Sammanlagt finns 3 830 lägenheter.

72 % av områdets lägenheter är bostadsrätter i bebyggelse uppförd främst
under perioden 1941–60. För de hyresrätter som också finns i Östra Sorgen-
fri står MKB som byggherre och ägare till majoriteten.
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Kvarteret Bragden 2–5, Bodekullsgatan 29–35. Husen ri-
tade i mitten av 1940-talet av bl a Axel Carlsson och Åke
Sjöberg. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000202)

Kvarteret Vänligheten 4. Arkitekt: Axel Carlsson 1970.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000216)

Kvarteret Vänligheten 4 med Gröningen i bakgrunden. Ri-
tat av Axel Carlsson 1970. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000216)

Kvarteret Vänligheten 4 vid Sorgenfrivägen. Ritat av Axel
Carlsson 1970.  (Foto: Malmö Kulturmiljö  000216)

Kvarteret Idogheten 3. Ritat av HSB arkitektkontor i Malmö
1970. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000208)

Kvarteret Idogheten 3, Branteviksgatan. Ritat av HSB arki-
tektkontor i Malmö 1970.
(Foto: Malmö Kulturmiljö  000208)
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Arkitekter och byggherrar
HSB har genom olika bostadsrättsföreningar stått som byggherre till en
majoritet av områdets bostadshus. Det egna arkitektkontoret ritade i all-
mänhet planerna medan fasaderna ritades av Thorsten Roos.

Flertalet av bostadshusen i kvarteret Sorgenfri (1952–65) och samtliga i
kvarteret Vänligheten (1965–72) byggdes av MKB. Det kommunala bolaget
anlitade Fritz Jaenecke och Sten Samuelson för att rita husen i förstnämnda
kvarter samt Svenivar Ekstrand respektive Axel Carlsson för att rita husen i
sistnämnda.

Förutom Thorsten Roos hade även Axel Carlsson gott om uppdrag i Östra
Sorgenfri. Carlsson anlitades framför allt av privata byggherrar. Malmö skol-
kontor vände sig, som så ofta, till Ludvig Nilsson för att rita skolbyggnader.

Trafik
Spårvagnstrafiken berörde aldrig Östra Sorgenfri. 1936 öppnades busslinje
23, som gick från Gustav Adolfs torg till de nybyggda bostadsområdena
kring Nobeltorget. Från 1954 gick vissa turer vidare längs Amiralsgatan för
att vända på Norra Grängesbergsgatan.

Ytterligare en busslinje, som delvis betjänade Östra Sorgenfri, öppnade
1947. Det var buss 14 som trafikerade sträckan Värnhemstorget–Dalaplan
via Nobelvägen. När Rosengård stod färdigt kring 1970 ökade busstrafiken
på Amiralsgatan och invånarna i Östra Sorgenfri fick fler avgångar att välja
mellan. Numera trafikeras även Östra Farmvägen med buss.

Nobelvägen och Amiralsgatan fungerar som genomfartsleder och är hårt
trafikerade. Biltrafik inom området förekommer i mindre omfattning med
genomfartstrafik endast på Östra Farmvägen. Östra Sorgenfri är dock inte
trafikseparerat med undantag av Gröningen där biltrafiken leds runt bostads–
området medan gång- och cykeltrafik förekommer i det inre.

Service
Serviceutbudet inom området är förvånansvärt intakt med tanke på att be-
folkningen nästan halverats sedan 1961. Här finns fortfarande flera små
närbutiker och livsmedelsaffärer, medan de mindre industrier och verkstä-
der som fanns till största delen är nedlagda.

Bebyggelsekaraktär
Östra Sorgenfri är ett mycket blandat bostadsområde som delvis bildar gräns
mellan stenstadens slutna kvartersbebyggelse och förstadens öppna lamellhus-
bebyggelse. Området präglas av lamellhus från 1930- och 40-talen samt be-
byggelse i form av halvslutna gårdar från 1950- och 60-talen. Det finns också
ett fåtal äldre gatuhus från 1800-talet och början av 1900-talet samt enstaka
yngre hus från 1980- och 90-talen. Den kontinuerliga utbyggnaden gör det
möjligt att följa arkitekturideal och bostadsstandard genom flera decennier.

Trots områdets heterogena karaktär är skalan dock gemensam för en
stor del av husen: tre till fyra våningar överväger. Avvikande är de sju punkt-
husen i åtta våningar som byggdes mellan 1952 och 1972 i norra delen av
området. Detsamma gäller det tio våningar höga skivhuset som uppfördes
vid Brantevikstorg i mitten av 1950-talet.

Tegel är det vanligast förekommande fasadmaterialet. Det röda teglet
dominerar men även gult har använts för flera hus, bland annat för områ-
dets högre hus.
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Kvarteret Modet 9, mot Spånehusvägen och Båstadsgatan.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000208)

Kvarteret Dådet 5 mot Torekovsplan. Ritat av HSB arki-
tektkontor i Malmö och  Thorsten Roos 1952. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 000217)

Kvarteret Sorgenfri 3, gården,  Spånehusvägen 62. Ritat av
Svenska Riksbyggens arkitektkontor i Stockholm 1953.
(Foto: Malmö Kulturmiljö 000214)

Kvarteret Sorgenfri 5, Östra Farmvägen. Ritat av Axel Carls-
son 1965. (Foto: Malmö Kulturmiljö  000203)

Kvarteret Dådet och Modet, mot Nobelvgen. Ritat av HSB
arkitektkontor i Malmö och Thorsten Roos 1952. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 000203)

Kvarteret Kraften 13. Ritat av HSB arkitektkontor i Malmö
1957. (Foto: Malmö Kulturmiljö  000214)
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Kvarteren Bragden, Hejaren och Styrkan
I dessa kvarter finns en mycket blandad bostadsbebyggelse kompletterad
med småskalig affärsrörelse. I kvarteret Kraften finns en bilverkstad och en
före detta färgfabrik. Bebyggelsen ut mot Spånehusvägen innefattar såväl
hus från sekelskiftet som från 1920-talet, 1940-talet, 1980-talet och 1990-
talet.

Husen på båda sidor om Bodekullsgatans östra del är uppförda 1944–46
och bildar slutna gatufasader. På norra sidan av gatan är alla fasader put-
sade i diverse kulörer medan de längs södra sidan är inklädda i olika typer
av fasadbeklädnader, framför allt eternit och plåt. Fasadfärgen är genomgå-
ende gulaktig. På gårdssidan går det lättare att särskilja de enskilda husen då
det här finns en variation i balkonger och i färger.

Kvarteret Kraften och Hejaren är längs Bodekullsgatans västra del
bebyggda med något yngre hus, från 1953 och 1957. Dessa är uppförda i
rött tegel. Det äldre huset, som ligger i kvarteret Hejaren, har tidstypiska
detaljer medan det yngre närmar sig 1960-talets formspråk med indragna
balkonger.

Kvarteret Tapperheten
Bostadshusen i kvarteret Tapperheten är ritade åren 1943 och 1946–47 av
Thorsten Roos och Sven Grönqvist för HSB. Husen följer Erik Bülow-Hübes
stadsplan från 1939 och är byggda som ”hus i park”. Bebyggelsen består av
sex lamellhus ställda diagonalt i förhållande till det omgivande gatunätet.
Mot öster ligger en huslänga som följer Baskemöllegatans gatulinje och där-
med sluter kvarteret mot öster. Vid Amiralsgatan är husen sammanbyggda
med envånings butikslängor, vilket också ger en sluten karaktär mot gatan.
Husen är inte renodlade lamellhus utan avslutas i varje ände med utskju-
tande gavelpartier parallella med husets långsida. Närmast Kiviksgatan har
husen gult tegel i fasaden medan de närmast Amiralsgatan är uppförda i rött
tegel. Ett hus är inklätt med eternitplattor och har sin gård markerad med
staket. Mellan de övriga kan man röra sig fritt genom gångar mellan husen.

Kvarteret kan nästan upplevas som lummigt även vintertid genom sin
plantering med buskar och träd. Husen står ganska tätt och genom att bal-
kongerna har förstorats och glasats in (även i bottenvåningarna) har ytterli-
gare täthet och intimitet skapats. Balkongförändringarna har i viss mån för-
ändrat husens ursprungliga uttryck.

Kvarteret Manligheten
En första utbyggnad av kvarteret Manligheten skedde i mitten av 1940-talet
då två lamellhus uppfördes. Dessa hade ritats av Axel Carlsson för olika
privata byggherrar. Därefter dröjde det nästan tio år innan kvarteret bygg-
des ut i sin helhet. Det var HSB som uppförde fem delvis sammankopplade
lamellhus och en lägre butikslänga grupperade till en gårdsenhet.

Husen ritades 1953 på HSB:s arkitektkontor i Malmö. De fick ett tradi-
tionellt formspråk med fasader av gult tegel och valmade sadeltak.

Byggnaderna, i fyra våningar, är likartade men inte identiska. Variation
har åstadkommits genom att byggnadskropparna är olika stora och att fasad-
utformningen varierats något. Även planlösningarna skiljer sig mellan de
olika husen. Med enkla medel och känsla för materialet har fasaderna
gestaltats med partier av utkragade murskift, hålkälstegel eller mönster-
murning samt för något hus dörr- och fönsteromfattningar i sandsten.

Lägenheterna, sammanlagt 181 stycken, domineras av två rum och kök,
men här finns både mindre och större, upp till fyra rum. Samtliga lägenheter
har balkong. Dessa har för optimalt solljus konsekvent vänts åt söder och
väster, vilket var självklart när husen byggdes. I dag innebär det att två av
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Kvarteret Hejaren 13, Bodekullsgatan 40. Ritat av HSB
arkitektkontor Malmö 1951. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000214)

Kvarteret Tapperheten 2, Kiviksgatan 7. Ritat av HSB arki-
tektkontor i Malmö och Thorsten Roos 1946. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 000221)

Kvarteret Tapperheten 5 vid Amiralsgatan. Ritat av HSB
arkitektkontor i Malmö och Thorsten Roos 1946. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 000221)

Kvarteret Manligheten 1, Bodekullsgatan 39. Ritat av Axel
Carlsson 1946. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000221)

Kvarteret Manligheten 9, Baskemöllegatan 8.  Ritat av HSB
arkitektkontor i Malmö 1953. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000221)

Kvarteret Dristigheten 2 mot Torekovsgatan. Ritat av HSB
arkitektkontor i Malmö 1942. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000217)
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husen har balkonger mot den hårt trafikerade Amiralsgatan.
Den service som lokaliserats till butikslängan och till ett av husen mot

Amiralsgatan finns i allt väsentligt kvar. Här finns våren 2000 en tobaksaf-
fär, en frisersalong, en livsmedelsaffär och ett konditori.

Kvarteren Dådet och Modet
Husen i kvarteren bildar halvöppna gårdar mot öster och slutna fasader ut
mot Nobelvägen, där bottenvåningen disponeras av butiker. HSB:s
bostadsrättsföreningar Lundagården och Odlaren stod som byggherrar och
husen ritades 1952–53 av Thorsten Roos. De har fyra till sex våningar, är
uppförda i rött tegel och avslutas med tegelbelagda sadeltak.

Fönster och dörrar har genomgående fått nya aluminiumramar. Balkong-
erna in mot gården är förstorade och inglasade. Mot Nobelvägen finns de
ursprungliga balkongerna kvar i kvarteret Dådet medan de i kvarteret Mo-
den har förstorats och glasats in. De ursprungliga balkongerna är typiska
för det tidiga 1950-talet med prickmönstrade betongfronter och blått smide.
Fasaderna har stor detaljrikedom. Vissa fönster har sexkantiga omfattningar
i puts. Gårdsfasaderna har frontespiser, trapphusen markeras med puts och
här bryts även taklinjen. Husen karakteriseras av stora fönsterytor, företrä-
desvis utan poster.

Kvarteren är tänkta att fungera som förbindelselänkar in i området ge-
nom passager från Nobelvägen in mot de på andra sidan husen öppna går-
darna. I dag finns inte möjlighet att passera. Passagerna är stängda med
järngrindar och de halvöppna gårdarna är omgärdade med staket och i ett
fall taggtråd.

Kvarteren Sorgenfri och Vänligheten
Kvarteren i norra delen av Östra Sorgenfri har en bebyggelse som avviker
från resten av Östra Sorgenfri. Strukturen är uppbyggd med åttavånings
punkthus som bildar gård med två vinkelställda fyravåningshus. Sådana
husgrupper upprepas sex gånger. Området byggdes från början av 1950-
talet till 1970.

Stadsplaneidén lanserades av Fritz Jaenecke och Sten Samuelson. De ri-
tade 1951–53 den första etappen i kvarteret Sorgenfri. Arkitekterna tillhörde
landets formmässigt mest radikala under 1950-talet och husen har med sina
lutande fasader, pulpettak och synliga betongkonstruktion ett avsevärt mo-
dernare formspråk än gängse byggande i Malmö vid tiden. Genom att låta
betongstommen synas i fasaden kombineras en närmast konstruktivistisk
estetik med associationer till traditionellt skånskt korsvirkesbyggande. Form-
språket med balkonger med fronter av betongelement över hela fasaden skulle
bli ett signum för arkitekterna och de ritade liknande hus i bl a Katrinelund
och Lorensborg i Malmö och till den internationella bostadsutställningen
”Interbau” i Västberlin 1957.

Punkthusen har papptäckta motfallstak. Byggnadernas karakteristiska
siluett framhävs av en påbyggnad med sektion i form av en parabelbåge.

De expressiva husen väckte på sin tid uppmärksamhet och presenterades
bland annat i tidskriften Byggmästaren. Samma arkitekter återanvände detta
formspråk med smärre ändringar i kvarteret närmast Östra Farmvägen.

Balkongfronterna hade ursprungligen en enhetlig blågrå färg men har
fått olika kulörer i en avtagande skala i höjdled. Vissa gårdar har mjuka
övergångar mellan gångstigar och gräs- och funktionsytor, medan andra är
indelade med betongsten. I dessa finns grönska eller lekredskap. Flera går-
dar fungerar också som tak för underjordiska garage.

I punkthusen finns främst större lägenheter och även etagelägenheter
medan det i låghusen främst förekommer treor. Punkthuset på tomten Sorgen-

Plan och sektion kv
Sorgenfri 1, ej i skala.
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Kvarteret Sorgenfri 1,  butiksarkad vid Båstadsgatan. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 000208)

Kvarteret Sorgenfri 1. (Foto: Malmö Kultur-
miljö 000208)

Kvarteret Sorgenfri 1 och 4 från Östra Farmvägen. Husen
ritade av Fritz Jaenecke & Sten Samuelson, de bortre 1953
och det närmaste 1965. (Foto: Malmö Kulturmiljö  000208)

Kvarteret Sorgenfri 1, från Spånehusvägen. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 000202)

Balkonger i kvarteret Modet. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000208)

Kvarteret Dådet 5, mot gården. (Foto: Malmö Kulturmiljö
000208)
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fri 5 har en lägre tillbyggnad vilken fungerar som kontor för MKB, som är
såväl byggherre som ägare av husen.

I kvarteret Vänligheten upprepades stadsplanen från kvarteret Sorgenfri,
mellan 1965 och 1970. Husen är dock arkitektoniskt enklare och bär prägel
av sent 1960-tal. De lägre husen har konventionella balkonger och punkt-
husen saknar synlig betongstomme och har mindre balkongpartier. Arkitek-
ter här är Axel Carlsson och Svenivar Ekstrand.

I kvarteret Sorgenfri uppfördes samtidigt som MKB:s hus en mer tradi-
tionell bebyggelse med puts och sadeltak. Dessa var ritade av Svenska Riks-
byggens arkitektkontor.

Kvarteret Godheten
Östra Sorgenfri präglas av bostadsbebyggelse från 1940- och 50-talen. Sär-
skilt tydligt är detta öster om Östra Farmvägen där ett stort område be-
byggts som en grannskapsenhet. Här byggdes flerbostadshus grupperade runt
ett gemensamt grönområde, Gröningen. Området innefattar även en skola.

Bostadshusen i kvarteret Godheten ritades av Thorsten Roos och HSB:s
arkitektkontor och uppfördes av HSB 1955–57. Sammanlagt byggdes det
725 lägenheter, nästan bara två eller tre rum och kök. Inom bostadsområdet
fanns även två mjölkbutiker och en tobaksaffär. Mjölkbutikerna har blivit
frisersalonger, medan tobaksaffären finns kvar.

Husen, i princip en form av lamellhus, är sammankopplade över hörnen
till större enheter, så att en meanderformad slinga skapats. Genom plan-
formen bildas gårdar omväxlande öppna mot Gröningen respektive Östra
Farmvägen eller Branteviksgatan.

Samtliga hus är uppförda i fyra våningar. Formspråket kan karaktärise-
ras som traditionellt med fasader av rött tegel och sadeltak täckt med röda
tegelpannor. Typiskt är även gavelfasadernas möte i liv med taket. De rums-
breda, utskjutande balkongerna med fronter i grå betong är ett mer modernt
avsteg från den gedigna tegelarkitekturen. Ytterligare ett hus av denna typ
byggdes i kvarteret Händigheten.

Branteviks torg
Söder om Gröningen finns en mindre centrumanläggning i form av låga
butikslängor grupperade runt Brantevikstorg. I öster avgränsas torget av ett
tiovånings bostadshus med servicelokaler i bottenvåningen. In mot torget är
byggnaderna förbundna av ett skärmtak, vilket både skuggar de stora skylt-
fönstren och samtidigt fungerar som väderskydd för kunder.

Miljön vid Brantevikstorg bygger på en intressant kontrast mellan små-
och storskalighet. Detta sätt att gestalta ett centrum, med en hög byggnad
som accent, var vanligt förekommande under 1950-talet.

Servicen vid torget utgjordes från början av en bensin- och servicestation,
olika affärer, konditori, korvbar och ett HSB-kontor. Numera är servicen
utglesad: en mataffär, en frisersalong, en klädaffär och några kontor. Bensin-
stationen revs 1995.

Byggnaderna vid torget uppfördes av HSB 1956–57. Arkitekt var Thor-
sten Roos, utom för bensinstationen som ritades av den danske arkitekten
Ole Bresch Andersen.

Stenkulaskolan
Områdets största offentliga byggnad är Stenkulaskolan, som ritades av Lud-
vig Nilsson 1958. Skolkomplexet består av fem delvis sammanbyggda hus-
kroppar. Dessa bildar två gårdar: en för folkskola/mellan och högstadium
och en för småskola/lågstadium. Genom varierande hushöjd (1-3 våningar),
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Stenkulaskolan. Ritad av Ludvig Nilsson 1958. (Foto:
Malmö Kulturmiljö 000203)

Butiker i bottenvåningen vid Branteviks torg. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 000208)

Kvarteret Händigheten 2, Branteviksgatan 7–9. Ritat av
Thorsten Roos, 1955. Sedan bilden togs har balkongerna
glasats in. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000208)

Kvarteret Händigheten 2 vid Branteviks torg. Ritat av Thor-
sten Roos 1955. Sedan bilden togs har balkongerna glasats
in. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000208)

Kvarteret Godheten, Gröningen. Husen ritade av HSB ar-
kitektkontor i Malmö och Thorsten Roos. Balkonger in-
glasade 1999. (Foto: Malmö Kulturmiljö 000613)

Gröningen mot söder och Branteviks torg. (Foto: Malmö
Kulturmiljö 000208)
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fasadmaterial (gult och rött tegel) och taktyper (pulpet- och sadeltak) skapas
en omväxlande skolmiljö.

Dispositionen präglas av funktionsseparering. Ämnessalar, matsal med
kök samt gymnastiksal med omklädningsrum är förlagda i olika huskroppar,
vilka bildar fond mot norr. Från dessa sträcker sig långsmala huskroppar av
traditionell korridor-klassrumstyp mot söder.

Gröningen
Ansvarig för utformning och plantering av Gröningen var Per Friberg. Grö-
ningen upptas till största delen av en kuperad gräsmatta, men här finns även
en fotbollsplan och flera lekplatser. För området i anslutning till Stenkula-
skolan ansvarade Parkbyrån på Malmö Stads Gatukontor. Här används
buskar och träd som gräns för skolans område.

Mindre grönområden finns även vid Arildsplan, till största delen en grus-
belagd idrottsplan, och vid Torekovsplan. Ett annat grönområde, vilket an-
vändes som lekplats, i kvarteret Visheten försvann i samband med att ett
servicehem uppfördes här.

Ett nytt grönområde är planerat till fastigheten Händigheten 1 där det
fram till 1995 fanns en bensinstation. Här har stadsbyggnadskontoret pla-
nerat för en liten park, vilken mer är tänkt som ett grönt blickfång än en
egentlig park att vistas i.

Förändringar, förnyelse, förtätning
Flera av bostadshusen inom Östra Sorgenfri har förändrats både exteriört
och interiört sedan 1970-talet. De mest påtagliga förändringarna har skett
de senaste tjugo åren då en del hus tilläggsisolerats. Särskilt gäller det hus
byggda i lättbetong, medan andra hus klätts med eternitskivor – i en strävan
att få ”underhållsfria” fasader.

En vanligare förändring är att husen försetts med nya entréer utbyggda
med soprum, att fönster bytts ut och att balkonger ombyggts och inglasats.
Detta gäller exempelvis husen i kvarteren Godheten, Manligheten och
Tapperheten.

Mindre synliga är de förändringar som skett inne i husen. Sammanslag-
ning av lägenheter har skapat möjligheter för barnfamiljer att bo kvar eller
flytta hit, medan ombyggnader av olika källarutrymmen anpassats till en
högre materiell standard och ändrade levnadsförhållanden.

Ett fåtal nybyggnader, antingen på obebyggda tomter eller som ”infill”
på rivningstomter, har tillkommit. Ett servicehem byggdes 1981 i kvarteret
Hejaren sedan äldre bebyggelse rivits. Ytterligare ett servicehem byggdes
1997 i kvarteret Visheten. Här planerades i början av 1980-talet för ett dag-
hem, men detta kom aldrig att byggas. Två servicehem inom området av-
speglar dels befolkningssammansättningen, dels att en generationsväxling
är på gång.

Den senaste nybyggnaden, från 1997, är ett väl inpassat flerbostadshus
med fasader av rött tegel i kvarteret Styrkan vid Spånehusvägen. Även här
föregicks nybyggnaden av rivningar av äldre hus.
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FASTIGHET ADRESS BYGGHERRE ARKITEKT ÅR
BRAGDEN 1 Torekovsgatan 18 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1943
BRAGDEN 2 Bodekullsgatan 29 H Christoffersson S Gustafsson 1944
BRAGDEN 3 Bodekullsgatan 31 H Christoffersson Per Nilsson 1945
BRAGDEN 4 Bodekullsgatan 33 Algot Andersson Axel Carlsson 1945
BRAGDEN 5 Bodekullsgatan 35 Anton Jönsson Åke Sjöberg 1945
BRAGDEN 7 Kiviksgatan 8 Gustav Kvist J M Månsson 1945
BRAGDEN 8 Kiviksgatan 6 A J Persson S Gustafsson 1944
BRAGDEN 9 Kiviksgatan 4 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1943
DRISTIGHETEN 1 Bodekullsgatan 23 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven  Grönqvist 1942
DRISTIGHETEN 2 Torekovsgatan 11 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven  Grönqvist 1942
DYGDEN 1 Abbekåsgatan 12 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven  Grönqvist 1942
DYGDEN 2 Torekovsgatan 19 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven  Grönqvist 1942
DÅDET 4 Abbekåsgatan 10 HSB A-B Joh. Sjöström 1941
DÅDET 5 Nobelvägen 101–103 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Hans Wollmer, Thorsten Roos 1952
GODHETEN 4 Östra Farmvägen 32–40 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Thorsten Roos 1954
GODHETEN 5 Östra Farmvägen 42–46 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Thorsten Roos 1954
GODHETEN 6 Branteviksgatan 8–16 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Thorsten Roos 1954
HEJAREN 13 Bodekullsgatan 9 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönquist, Hans Wollmer 1951
HEJAREN 16 Arildsgatan 6 Henry Luttrup & Co Axel Carlsson 1950
HÄNDIGHETEN 1 Östra Farmvägen Bilägarnas Inköpsförening Ole Bresch Andersen 1956
HÄNDIGHETEN 2 Branteviksgatan 3 HSB Thorsten Roos 1956
HÄNDIGHETEN 2 Branteviksgatan 5–9 HSB Thorsten Roos 1955
HÄNGBJÖRKEN 1 Båstadsgatan 6 MKB Fritz Jaenecke &  Sten Samuelson 1961
IDOGHETEN 3 Branteviksgatan 20–38 HSB HSB arkitektkontor Malmö 1970
KRAFTEN 13 Båstadsg 18 HSB HSB arkitektkontor Malmö 1957
LINDEN 1 Nobelvägen 121 Stiftelsen Solgården HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1937
LINDEN 2 Nobelvägen 119 Stiftelsen Solgården Sven E Winslow, HSB, Thorsten Roos 1936
LINDEN 3 Nobelvägen 115–117 Malmö Stad Sven Grönqvist,  Thorsten Roos 1935
MANLIGHETEN  2 Baskemöllegatan 4 Gösta Persson Axel Carlsson 1946
MANLIGHETEN  9 Amiralsgatan 92 HSB HSB arkitektkontor Malmö 1953
MANLIGHETEN  9 Amiralsgatan 96 HSB HSB arkitektkontor Malmö 1953
MANLIGHETEN  9 Baskemöllegatan 6–8 HSB HSB arkitektkontor Malmö 1953
MANLIGHETEN  9 Östra Farmvägen 37 HSB HSB arkitektkontor Malmö 1953
MANLIGHETEN 1 Bodekullsgatan 39 H Christoffersson Axel Carlsson 1946
MODET 9 Båstadgatan 9–11 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Hans Wollmer, Thorsten Roos 1953
MODET 9 Nobelvägen 111–113 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Hans Wollmer, Thorsten Roos 1953
MODET 9 Spånehusvägen 77 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Hans Wollmer, Thorsten Roos 1953
MODET 9 Nobelvägen 107–109 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Thorsten Roos 1954
SORGENFRI 1 Sorgenfrivägen 25–27 MKB Fritz Jaenecke &  Sten Samuelson 1952
SORGENFRI 1 Sorgenfrivägen 29–35 MKB Fritz Jaenecke &  Sten Samuelson 1953
SORGENFRI 3 Spånehusgatan 62 Riksbyggen Svenska Riksbyggen Arkitektkontor, Stockholm 1953
SORGENFRI 4 Sorgenfrivägen 37–39 MKB Fritz Jaenecke &  Sten Samuelson 1965
SORGENFRI 4 Östra Farmvägen 21 MKB Fritz Jaenecke &  Sten Samuelson 1965
SORGENFRI 5 Spånehusvägen 74 MKB Axel Carlsson 1969
STYRKAN 1 Torekovsgatan 2 Ernst Lindström Per Nilsson 1946
STYRKAN 12 Bodekullsgatan 46 William Engfelt Axel Carlsson 1946
STYRKAN 13 Bodekullsgatan 44 William Engfelt Axel Carlsson 1945
STYRKAN 14 Bodekullsgatan 42 Brf Styrkan Axel Carlsson 1945
STYRKAN 15 Torekovsgatan 6 A J Persson Axel Carlsson 1946
STYRKAN 16 Bodekullsgatan 48–50 Brf Lindbogården Birger Linderoth 1946
STYRKAN 17 Spånehusvägen 101 Edvin Bennvid Axel Carlsson 1950
STYRKAN 18 Bodekullsgatan 52 H Christoffersson Axel Carlsson 1948
TAPPERHETEN 1 Kiviksgatan 5 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1943
TAPPERHETEN 2 Kiviksgatan 7 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1946
TAPPERHETEN 3 Kiviksgatan 9 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1946
TAPPERHETEN 5 Amiralsgatan 88 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1946
TAPPERHETEN 6 Amiralsgatan 86 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1946
TAPPERHETEN 7 Amiralsgatan 84 HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1946
VISHETEN 1 Torekovsgatan HSB HSB arkitektkontor Malmö, Sven Grönqvist, Thorsten Roos 1942
VISHETEN 4 Torekovsgatan HSB Sven Grönqvist 1940
VÄNLIGHETEN 1 Stenkulaskolan Malmö Stad Ludvig Nilsson 1958
VÄNLIGHETEN 3 Sorgenfrivägen 41 MKB Svenivar Ekstrand 1965
VÄNLIGHETEN 3 Östra Farmvägen 28 MKB Svenivar Ekstrand 1965
VÄNLIGHETEN 4 Sorgenfrivägen 47–53 MKB Axel Carlsson 1970
VÄNLIGHETEN 4 Sorgenfrivägen 63–69 MKB Axel Carlsson 1970



En mycket stor del av våra bostäder byggdes under årtiondena efter 
1945. Deras utformning speglar den period då Sverige genomgick 
en utveckling till en modern välfärdsstat. Denna skrift behandlar 
bostadsområden som uppfördes i Malmö under tiden mellan 1945 
och 1955. Bostadsmiljöerna beskrivs i text och bild och sätts in i 
ett historiskt sammanhang. Inventeringsarbetet har genomförts av 
Malmö Kulturmiljö, genom projektet Storstadens arkitektur och 
kulturmiljö, på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne Län.

Storstadens arkitektur och kulturmiljö initierades genom den s k Stor
stadspropositionen (Utveckling och rättvisa – en politik för storstaden på 
2000-talet, prop 1997/98:165). Uppdraget bestod i att öka kunskapen om 
arkitektur och kulturmiljöer i storstäderna, särskilt från efterkrigstiden. 
Projektet har genomförts parallellt i Stockholm, Göteborg och Malmö 
och arbetet har samordnats av Riksantikvarieämbetet.


