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Hej!
Här finns absolut många spännande möjligheter och eftersom allt grundmaterial skapas
digitalt finns råmaterialet där så att man kan utveckla det vidare till andra
presentationslösningar. Tack än en gång för ditt initiativ.
Vänliga hälsningar
Göran Larsson
Från: Leif Åhlander [mailto:leif.ahlander2@gmail.com]
Skickat: den 17 februari 2020 15:03
Till: Göran Larsson <goran.larsson@malmo.se>
Ämne: Re: Skrift om Västra hamnen
Hej!
Tack för återkoppling! Så trevligt! Jag tror dock att om det ska blir något för mera än de
redan intresserade så måste kartor och annat digitaliseras. Malmö är ju nästan
världsledande vad gäller spelbolag. Jag är säker på att man i samarbete med något av
dem skulle kunna ta fram bildmaterial där man kan jämföra hur det ser ut idag med hur
det såg ut på varvstiden. Till och med låta tredimensionella bilder av nuvarande
bebyggelse rasa samman och i stället se hur det gamla varvsområdets hus och ytor växer
fram. Fast det kostar förstås. Å andra sidan så har staden nyligen lagt en halv miljon på att
spela in Malmöljud. Då kanske man kan göra en sådan här satsning också.
Med vänlig hälsning
Leif Åhlander
Den mån 17 feb. 2020 kl 10:15 skrev Göran Larsson <goran.larsson@malmo.se>:
Hej!
Tack för ditt brev och goda förslag om en skrift som berättar om Västra hamnens
utveckling. Området har ju genomgått en enorm förändring under de senaste tjugo
åren och blivit något helt annat än det en gång var. Samtidigt finns det gott om minnen
från varvsepoken som idag kräver sin förklaring. Stapelbädden är ett exempel på en
byggnad vars ursprungliga funktion kan vara ganska svårbegriplig idag. Tanken på en
mindre skrift med kartor etc. som du föreslår har också funnits en tid och planerna har
nu tagit fastare form. Inom Malmö Kulturhistoriska förening (där jag är ordförande) har

vi nyligen beslutat att ge ut en sådan skrift som kommer att produceras under 2020.
Med hjälp av äldre bilder och kartor samt datorgrafik tänker vi oss att visa området vid
olika tidpunkter samt visa hur produktionen vid varvet gick till, exempelvis hur
stapelbädden fungerade.
Ett tips för att få veta mera om området är Varvshistoriska föreningen i Malmö som
bildades för att ta tillvara Kockumsvarvets historia och på föreningen hemsida
www.varvshistoria.se finns bilder och berättelser.
Vänliga hälsningar
Göran Larsson
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