Sofielunds industriområde
Kulturhistoriskt underlag för planprogram
Malmö stad
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Inledning
Under våren 2020 har Malmö Stadsbyggnadskontor fått planuppdrag
för att ta fram ett planprogram för Sofielunds industriområde.
Föreliggande utredning upprättad av Malmö Museer ska användas som
underlag vid framtagandet av planhandlingarna. Utredningen är utförd
på en övergripande nivå för att kunna vara ett effektivt underlag för
planprogrammet och sedermera kunna användas som stöd vid
lovprövning.
Upplägg
Inledningsvis beskrivs hur kulturmiljön kan användas som utgångsläge
vid förändringar samt vilket kulturhistoriskt värde Sofielunds
industriområde har. För att Sofielunds industriområdes historia och
utveckling ska vara fortsatt läsbar är det av stor vikt att hänsyn tas till
strukturer och karaktärsdrag som möjliggör detta. Med hjälp av
kartunderlag beskrivs identifierade sammanhållande karaktärsdrag och
förhållningssätt till dessa. Karaktärsområdena omfattar i sin tur
bebyggelse som tillkommit under olika fasar, vilka beskrivs därefter
tillsammans med en antikvarisk kommentar.
Fortsatt arbete
Vid förändringar inom området är det av stor vikt att ha kulturmiljön
som utgångspunkt och därmed att kulturmiljöperspektivet tidigt finns
med i processerna. Föreliggande utredning ger vägledning till ett
förhållningssätt till de egenskaper, karaktärsdrag och strukturer som
möjliggör läsbarhet av områdets historia och utveckling och som
därmed behöver tas stor hänsyn till. I utredningen pekas därmed inte
enskilda byggnader eller strukturer med höga kulturhistoriska värden ut
och därför kommer fördjupande kulturmiljöunderlag behöva tas fram
vid kommande planläggning och lovprövning.
Bild 1. Kampen 11, fotograferat 1974. Bild hämtad från Carlotta, Malmö Museer.
Bild 2. Kampen 11, fotograferat 2020.

Riksintresse för kulturmiljövård

Avgörande för en bedömning av en förändrings påverkan på
kulturmiljövårdens riksintresse är i hur hög grad platsen fortsatt kommer att
karaktäriseras av eller kunna återspegla det riksintressanta kulturhistoriska
sammanhang som ligger till grund för utpekandet1. Åtgärdens påverkan på
både miljön som helhet och på de enskilda objekt som är av betydelse
för miljöns läsbarhet ska bedömas.
Sofielunds industriområde är beläget inom riksintresseområde för
kulturmiljövården, M 114.

Bild 3. Den geografiska avgränsningen av riksintresset för kulturmiljövård, Malmö M114 med
markering för Sofielunds industriområde.

Sofielunds industriområde ligger inom område utpekat som riksintresse
för kulturmiljövården enligt 3 kap Miljöbalken. Riksintressen ska så
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de
utpekade intressena. Det är inte tillåtet att väga en ny markanvändning
som inte är av riksintresse, men utgör ett allmänt eller enskilt intresse,
mot ett riksintresse.
Till respektive riksintresseanspråk för kulturmiljövård finns en av
Riksantikvarieämbetet antagen riksintressebeskrivning som motiverar
de värden som legat till grund för utpekandet samt anger vilka uttryck
som är viktiga för förståelsen och läsbarheten av riksintresset.

Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6§ miljöbalken, rapport från
Riksantikvarieämbetet 2014-06-23
1

I motivet till utpekandet anges bland annat den från mitten av 1800talet snabbt växande industristaden, genom den tidiga
järnvägsutbyggnaden, där Malmö var sydlig slutpunkt för
stambanenätet, och närheten till kontinenten. I uttrycken till
riksintresset anges industrialismens stad, med 1800-talets och det tidiga
1900-talets industribyggnader samt bebyggelse som speglar boende och
levnadsförhållanden för olika samhällsskikt.
För att kunna göra en bedömning av förändringars påverkan på de
utpekade värdena och uttrycken inom riksintresset behöver dessa sättas
in i ett sammanhang. Sammanhanget är i detta fall Malmö som
industristad.
Industristaden Malmö
Industrialiseringen av Malmö startade med utbyggnaden av hamnen i
slutet av 1700-talet och tog ytterligare fart 100 år senare. Själva
industriepoken varade i sin tur cirka 100 år, från slutet av 1800-talet till
slutet av 1900-talet.
I Malmö påbörjades arbetet med att anlägga en ny hamn 1775. Det var
särskilt stadens handelsmän som hade intresse av en modern

hamnanläggning och drev på utbyggnaden. Samtidigt pågick en
omvandling av jordbruket, från flera mindre enheter till färre och
större. Denna rationaliseringsprocess utmynnade i enskiftet, som i
Skåne genomdrevs 1807. På så vis skapades ett effektivare jordbruk
med högre avkastning. Landsbygdsbefolkningen ökade, samtidigt som
färre personer behövdes i jordbruket, vilket bland annat resulterade i
att många sökte sig till städerna för att få arbete. Malmö fyrdubblade
sin befolkning mellan 1860 och 1910.
I mitten av 1800-talet fanns i Malmö förutsättningarna för en snabb
industrialisering och kring sekelskiftet 1900 var Malmö tillsammans
med Norrköping landets ledande industristad. Omkring 60 procent av
Malmös befolkning försörjde sig, direkt eller indirekt, på fabriksarbete.
Flertalet av stadens industrier var små och endast 20 fabriker hade över
100 anställda.
Malmös industri upplevde ett stort uppsving efter andra världskriget;
när stora delar av Europa låg i ruiner 1945 stod svensk industri starkare
än någonsin. Malmö hade vid denna tid cirka 2 400 företag med 45 000
anställda. Inom en relativt snar framtid konkurrensutsattes dock
industrin i Malmö av nyindustrialiserade länder med lägre löner och
sämre arbetsvillkor. Fram till 1970 försvann 25 tekofabriker i Malmö.
Den sista, Malmö Strumpfabrik, lades ned 1992.
Däremot ökade metall- och verkstadsindustrin. Tillväxtdecenniet
framför andra blev 1960-talet: befolkningen ökade år för år,
bostadsbyggandet var rekordartat, reallönerna steg kontinuerligt,
fabrikernas löpande band rullade allt snabbare och det rådde kronisk
arbetsbrist. Malmö var landets ledande tillväxtcentrum, åtminstone
några år. Den tunga industrin fortsatte att utvecklas fram till oljekrisen
1973–74.

Energikrisen och särskilt den globala konkurrensen slog hårt mot
Malmö med dess hemmamarknadsindustri och statsunderstödda
varvsindustri. De sista stora fabrikerna med över tusen anställda
försvann under 1970- och 80-talen.
Anläggandet av järnvägar och industriområden
Mellan 1856 och 1898 anlades i Malmö åtta järnvägar med lite olika
dignitet och intresse från stadens sida. Först var den statliga stambanan
och därefter följde sju olika privatbanor. En del blev lönsamma, andra
drogs med ständiga ekonomiska bekymmer. Gemensamt för samtliga
banor var att de påtagligt effektiviserade distributionen av
jordbruksprodukter och på så vis påskyndade industrialiseringen. Det
var vid dessa järnvägar, som på olika håll letade sig in i staden, som de
nya industriområdena anlades. Spåranslutning var mer eller mindre
nödvändig för godstransporter och en mer perifer lokalisering var
fördelaktig då det gällde markförvärv.

Kulturmiljön som utgångspunkt
Kulturmiljön är ett allmänt intresse och en resurs som bidrar till både
attraktivitet och identitet i staden. Kulturmiljön skapar förankring och
tillför en historisk dimension som är viktig för en hållbar utveckling av
staden. Särskilt i utvecklingsområden där nya stadsmiljöer ska växa
fram och där kulturmiljön kan bidra till att skapa en förankring till
platsen, men också i mer vardagliga och välkända miljöer. Kulturmiljön
är därtill en viktig resurs för Malmö som besöksmål.
Att ha kulturmiljön som utgångspunkt i den fortsatta utvecklingen av
Sofielunds industriområde kan tillföra många vinster och kvaliteter till
staden. I Sofielunds industriområde finns dessutom goda möjligheter
att utveckla kulturlivet i spännande och kulturhistoriskt värdefulla
industrimiljöer samtidigt som berättelsen om Malmö som industristad
synliggörs.

Kulturhistorisk värdering av Sofielunds industriområde
Sofielunds industriområde speglar Malmös utveckling som industristad
under hela 1900-talet, liksom Sveriges ekonomiska historia från
jordbruk, via industrier till tjänster. Bebyggelsen i området speglar även
arkitekturens utveckling från förindustriell tid, det tidiga 1900-talets
dekorativa arkitektur och funktionalism under 1930-talet till en mer
lokalt präglad nyrealism under 1940-och 50-talen. Under 1960-talet
tilltar ett mer industriellt byggande och bebyggelsen från denna tid har
en modernistisk prägel. Under det sena 1900-talet börjar tjänsteföretag
och föreningsverksamheter flytta in i de småskaliga
industribyggnaderna.

Karaktär och strukturer
För att Sofielunds industriområdes historia och utveckling ska vara
fortsatt läsbar är det av stor vikt att hänsyn tas till strukturer och
karaktärsdrag som möjliggör detta. Vid ändring av en byggnad ska
hänsyn tas till dess karaktärsdrag och byggnadens tekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara.
På kartan markeras den vägstruktur och tidigare kvartersindelning i
området som är bäst bevarad och som har ett särskilt kulturhistoriskt
värde. I norr markeras även en bevarad järnvägsräls. Denna typ av
element är av stor betydelse att vakta om då de ger karaktär till området
och bidrar till förståelse för dess historia.
Inom området har enskilda och sammanhållande karaktärsdrag
identifierats, vilka markeras på kartan och beskrivs nedan. Inom
respektive karaktärsområde finns bebyggelse som tillkommit under en
eller flera bebyggelsefaser, vilket anges i beskrivningen. För att läsa mer
om respektive bebyggelsefas, se rubriken Bebyggelsen inom området.
Vägstruktur och kvartersindelning
Den vägstruktur och kvartersindelning som är markerad på kartan
avser:
- De två genomgående vägarna Kopparbergsgatan och Norra
Grängesbergsgatan.
- Den kvarvarande delen av Norbergsgatan, vars riktning avviker från
övriga rätvinkliga vägnät, samt den del av Norbergsgatan som ännu kan
spåras i kvarteret Lyckan.
- Den bevarade delen av Västanforsgatan samt de delar av densamma
som ännu är möjlig att spåra inom kvarteret Lyckan.

- Kvarteren Intäkten och Kampen i norra delen av området.
- Kvarteren Spelet och Malmkrossen i sydöst.

-

Därtill utgör Lantmannagatans sträckning i väster och järnvägen utmed
verksamhetsområdets östra gräns viktiga historiska strukturer.

-

1. I detta karaktärsområde omfattas verkstads- och industribebyggelse i
funktionalistisk stil.

-

Karaktärsdrag
- Saturnushuset utgör ett landmärke vid Lantmannagatan och
markerar mötet mellan industriområdet och den omgivande
staden i väster.
- Låg skala i en-två våningar
- Utpräglad funktionalistisk stil som kommer till uttryck i de släta
putsade fasaderna, rundade hörn, platt tak och fönstrens
utformning och placering.

-

Förhållningssätt
-

Förhållningssätt
-

Byggnaden bör fortsatt framstå som ett landmärke, vilket skulle
kunna förstärkas med en varsamt utformad skylt på taket
Ändringar av byggnaden såväl som i dess närhet bör ske med
stor varsamhet

2. I detta karaktärsområde omfattas bebyggelse från tidig industrialisering
med dekorativ arkitektur, liksom byggnader som uppförts senare men
som tydligt anpassats i stil till de berörda äldre byggnaderna.
Karaktärsdrag
- Låg skala, där endast Bleckvarufabrikens kontorsbyggnad i går upp
i höjd.

Rött tegel med inslag av ljus kalksandsten dominerar, men även
putsade fasader i dova kulörer finns.
Dekorativ arkitektur med formelement så som mönstermurningar,
rundbågiga fönster och friser.
Bleckvarufabrikens sammanhållna uppbyggnad där
kontorsbyggnaden med sin massiva volym och gestaltning har en
framträdande position
Tidigare maskinhall vars funktion tydliggörs genom det flacka
sadeltaket med tvärgående lanterniner
Metzéns med dekorativ huvudfasad mot Kopparbergsgatan

3.

Bleckvarufabrikens kontorsbyggnad ska vara framträdande
Bleckvarufabrikens sammanhållna uppbyggnad ska vara fortsatt
läsbar
Metzéns byggnad ska vara fortsatt framträdande
Förändringar av befintlig bebyggelse ska utföras med stor
varsamhet. Förändringar i byggnadernas närhet ska göras med stor
hänsyn i frågor om såväl skala, material, färgsättning och
utformning.
I detta karaktärsområde omfattas bebyggelse från småskalig
tillverknings- och verkstadsindustri i nyrealism samt industriellt byggande och
modernism.

Karaktärsdrag
- Storskaliga hallbyggnader som inordnats i den äldre
bebyggelsestrukturen
- Indragen placering i förhållande till Kopparbergsgatan.
- Byggnader huvudsakligen placerade i nordsydlig riktning
- Sadeltak, flackt sadeltak med tvärgående lanterniner, sicksack-tak

-

Rött och gult tegel med vitputsade fasadpartier.

Förhållningssätt

Förhållningssätt
- Hallbyggnadernas storskaliga karaktär bevaras

-

4. I detta karaktärsområde omfattas bebyggelse som uppförts under
industriellt byggande och modernism.
Karaktärsdrag
- Indragen placering från Annelundsgatan med järnvägsräls i
förgårdsmark
- Rektangulära huskroppar
- Båda byggnader har ursprungligen haft rött fasadtegel
- Rytmisk fönstersättning och dekorativa inslag i form av
uppglasade eller kakelbeklädda trapphus
- Mot Norra Grängesbergsgatan finns en låg byggnadskropp
(Kampen 23) med motlutstak, vars form ursprungligen förstärktes
av ett fönsterband.
Förhållningssätt
-

Järnvägsräls i förgårdsmark bevaras. Denna bidrar till förståelsen
för områdets uppbyggnad och utveckling.
Byggnadernas modernistiska gestaltning bibehålls och förstärks

5. I detta karaktärsområde omfattas bebyggelse som uppförts under
förindustriell tid.
Karaktärsdrag
-

Traditionell utformning med långsträckt planform, sadeltak,
putsade fasader och brädklädda gavelrösten
Omgiven av gräsmatta och höga träd

Byggnaden och den omgivande gräsmattan och höga träden
bevaras
Vid eventuell utveckling av denna del av området bör de gröna
värdena utvecklas och förstärkas, där traditionella växter
lämpligen används för att förstärka förståelsen av byggnadens
sammanhang.

6. I detta karaktärsområde omfattas bebyggelse från småskalig
tillverknings- och verkstadsindustri i nyrealism samt industriellt byggande och
modernism.
- väl sammanhållen bebyggelse längs Norra Grängesbergsgatan
gällande skala, material och utformning.
- Rött eller gult fasadtegel
- I regel långsträckt byggnadsvolym med kort gatufasad och högre
kontorsdel mot gata och lägre verkstadsbyggnad innanför
- Direktör- eller chefsrum i kontorsdel markeras med burspråk eller
balkong över hörn
- Flera välbevarade byggnadsdetaljer i form av träfönster,
entrépartier och portar
Förhållningssätt
-

Stor hänsyn ska tas till bebyggelsens sammanhållna karaktär, såväl i
fråga om skala, placering, utformning, färgsättning och materialval
Ändringar av befintlig bebyggelse ska göras med stor varsamhet

7. I detta karaktärsområde omfattas verkstads- och industribebyggelse i
funktionalistisk stil samt industriellt byggande och modernism.
Karaktärsdrag
- Representativ karaktär

-

Tydlig funktionalistisk stil såväl i norr som i söder med putsade
fasader, rundade hörn, ursprungligen stora fönsterpartier
Erskines tydligt modernistiska kontorsbyggnad

Förhållningssätt
-

Ändringar bör göras med stor varsamhet och bör syfta till att
återgå till ett mer ursprungligt utseende

8. I detta karaktärsområde omfattas bebyggelse från tidig industrialisering
med dekorativ arkitektur samt verkstads- och industribebyggelse i tydlig
funktionalistisk stil.
Karaktärsdrag
- Bebyggelsen längs Kopparbergsgatans södra sida utgör en
sammanhållen miljö genom sin småskaliga skala och utformning
- Flertalet byggnader har en tydlig funktionalistisk stil där
byggnadens funktion kan avläsas i byggnadens gestaltning
Förhållningssätt
- Stor hänsyn ska tas till bebyggelsens sammanhållna karaktär, såväl i
fråga om skala och utformning
- Ändring av befintlig bebyggelse bör syfta till att återgå till
ursprunglig utformning.
9. I detta karaktärsområde omfattas bebyggelse från småskalig
tillverknings- och verkstadsindustri i nyrealism.
Karaktärsdrag
- Brokig och livfull karaktär och som bryter ner skalan mot
Gullängen
- Byggnadskropparna är huvudsakligen placerade i nordsydlig
riktning

Förhållningssätt
- Bibehåll nedtrappning av skala mot Gullängen
- Bibehåll karaktären med olika volymer placerade i nordsydlig
riktning
- Slutna fasader bör undvikas
10. I detta karaktärsområde omfattas bebyggelse från småskalig
verkstads- och industribebyggelse i funktionalistisk stil
Karaktärsdrag
-

Röda tegelfasader
Byggnadernas skala och utformning skapar ett fint möte med
såväl Gullängen som Lönngården
Vändrosten 7 ansluter även väl till Spelet 12, på andra sidan
Västanforsgatan, i fråga om såväl skala som utformning.

Förhållningssätt
-

Bibehåll byggnadsdelarnas olika takformer
Ändringar bör göras med stor varsamhet

Bebyggelsen inom området
Bebyggelsen speglar utvecklingen av Sofielunds industriområde genom
olika utbyggnadsfaser, men visar också på arkitekturens utveckling.
Bebyggelsen i området kan utifrån detta delas upp i sex faser:
−
−
−
−
−

förindustriell tid
tidig industrialisering med dekorativ arkitektur
verkstads- och industribebyggelse i funktionalistisk stil
småskalig tillverknings- och verkstadsindustri i nyrealism
industriellt byggande och modernism samt

Inom området har en mängd olika verksamheter funnits, men AB
Bleckvarufabriken (sedermera AB Plåtmanufaktur) är den verksamhet
som varit aktiv inom området under längst tid. Verksamheten
etablerades, som ett av de första i området, redan i början på 1900-talet
och flyttade på 1980-talet. Hur verksamheten har utvecklats är möjligt
att avläsa i bebyggelsestrukturen, vilket också vid en utveckling av
området är viktigt att ta hänsyn till.

Förindustriell tid

I det tidigare kvarteret Annelund, som idag omfattas av kvarteret
Masugnen, ligger den tidigare mangårdsbyggnaden till Annelunds gård.
Byggnaden har en placering indragen från Annelundsstigen omgiven av
gräsmatta och höga träd. Mot fastighetsgränsen i väster växter syrener.
Byggnaden har en bevarad traditionell utformning med sadeltak,
brädklädda gavelrösten och vitputsade fasader.
Antikvarisk kommentar
Att byggnaden, trots vissa förändringar, bibehållit sin traditionella
karaktär med långsträckt planform, sadeltak, brädklädda gavelrösten
och vitputsade fasader samt bevarat delar av sin tidigare trädgård/park
gräsmatta möjliggör förståelse och läsbarhet av områdets förindustriella
tid.

Bild 4. Annelundsgårdens mangårdsbyggnad omgiven av höga träd.

Bild 5. Utdrag ur stadsplan PL261 från 1954 som visar Annelundsgårdens tidigare utbredning.

Tidig industrialisering med dekorativ arkitektur

Sofielunds industriområde började expandera i början av 1900-talet och
från denna tid finns byggnader bevarade i kvarteret Kampen och
Lyckan. Dessa byggnader uppfördes ursprungligen för AB
Bleckvarufabriken och Metzéns färgeri och kemiska tvättanstalt. De
äldsta byggnaderna har ritats av samma arkitekt, Axel Stenberg.
Byggnaderna från denna tid har symmetriskt uppbyggda tegelfasader
som givits en enkel dekorativ gestaltning med mönstermurningar, friser
och rundbågiga fönster. Som exempel ligger Bleckvarufabrikens
kontorsbyggnad som ritades 1916 med huvudfasad mot Fagerstagatan.
När den uppfördes fick den en framträdande roll, både genom sin
volym och sin utformning.

Bild 6. Byggnader hörande AB Bleckvarufabriken med kontorsbyggnad till höger från 1916.

Bild 7. Metzéns färgeri och tvättanstalt uppförd 1910 i kvarteret Lyckan.

Antikvarisk kommentar
Det tidiga 1900-talets bebyggelse utgör i huvudsak de äldsta
byggnaderna i området och speglar på vis områdets tidiga utveckling
och verksamheter. De visar även exempel på det tidiga 1900-talets
dekorativa arkitektur och utgör typiska exempel på industriarkitektur
från sekelskiftet 1900.

Verkstads- och industribebyggelse i funktionalistisk stil

Under 1930-talet fortsätter expansionen av Sofielunds industriområde,
i synnerhet längs Kopparbergsgatan och Lantmannagatan.
Byggnaderna som uppförs inrymmer verkstäder och verksamheter med
koppling till både livsmedel-, textil- och metallvaruindustrin.
Merparten av byggnaderna har en tydlig funktionalistisk gestaltning där
formen följer funktionen, som i Vändrosten 7 där variationen av
takform indikerar hur de olika byggnadsdelarna använts. Flera av
byggnaderna har också för funktionalismen karaktäristiska
karaktärsdrag som rundade hörn, stora fönsterpartier och flacka tak.
Inom kategorin finns ett par byggnader som tidsmässigt tillkommit
efter 1930-talet, men som gestaltningsmässigt hänger samman med
1930-talsbebyggelsen, varför de också bör läsas i detta sammanhang.

Bild 8. Saturnusfabriken ritad 1936 i tidstypisk funktionalism på fastigheten Intäkten 25.

Antikvarisk kommentar
Byggnaderna speglar områdets utveckling med småskalig
tillverkningsindustri och verkstäder, liksom den då rådande
funktionalismen. Malmös läge nära Danmark och Tyskland innebar att
stilinfluenser hämtades därifrån. Byggnaden i kvarteret Lyckans
nordvästra hörn från 1935 har exempelvis tydliga influenser från tysk
modernism.
De flesta byggnaderna har genomgått förändringar i varierande skala,
men är trots det generellt välbevarade med flera exempel där
ursprungliga formelement som de rundade hörnen och
byggnadsdetaljer så som fönster och entrépartier bevarats.

Bild 9. Verkstadsbyggnad på Vändrosten 7 där sågtandstaket indikerar verkstadslokaler och de
flacka valmade taken administrativa funktioner.

Småskalig tillverknings- och verkstadsindustri i nyrealism

I områdets östra del har bebyggelsen till stora delar tillkommit under
1940- och 50-talet, i en tid då Sofielunds industriområde, liksom andra
mindre industriområden i Sverige, expanderade kraftigt.
Bebyggelsen är huvudsakligen uppförd i nyrealism, en lokalt präglad
funktionalism som blev vanlig under denna tid. Byggnaderna är gedigna
och har fasader i gult eller rött tegel, i flera fall bevarade smäckra
träfönster och dekorativa inslag i form av exempelvis balkong över
hörn, markerade entrépartier med mycket glas eller omfattningar i
exklusivare sten.
Flertalet av byggnaderna har en långsträckt byggnadsvolym med en
högre kontorsdel mot gata och lägre verkstadsdel innanför, se exempel
bild 11. Vissa byggnader har uppförts i större skala och givits en mer
modernistisk utformning, varför dessa läses tillsammans med nästa fas.

Bild 10. Småskaliga verkstadsbyggnader i rött och gult tegel.

Antikvarisk kommentar
De flesta byggnaderna har genomgått förändringar i varierande skala,
men är trots det generellt välbevarade med flera exempel där
ursprungliga träfönster, entrépartier, portar m.m. bevarats.
Byggnadernas enkla, men gedigna karaktär, med högre kontorsdel mot
gata och lägre långsträckta verkstadsdel innanför visar på de
verksamheter som funnits i byggnaderna och hur arbetet i dessa varit
disponerade.

Bild 11. Långsträckt byggnadsvolym med högre kontorsdel mot gata vid Kampen 24.

Industriellt byggande och modernism
Under 1960-talet tilltog rationaliseringen och industrialiseringen av
byggandet i Sverige. I Sofielunds industriområde tillkommer under
denna tid mer storskaliga verkstads- och fabriksbyggnader och en viss
förändring av områdets karaktär påbörjas då kvarter slås samman med
igenbyggda gator som följd. Under denna fas gör Pågens etablering i
kvarteret Lyckan störst avtryck. Företaget uppför i en första etapp ett
storskaligt bageri mellan dåvarande Fagerstagatan och Norbergsgatan.
Några år senare tillkommer kontoret ovanpå produktionslokalerna mot
Lantmannagatan efter ritningar av Ralph Erskine.

Bild 12. Spelet 12 med fackverk klätt med vitt klinker och facken fyllda med rött tegel.

Byggnaderna inom denna fas är uppförda i två-tre våningar och har
mer kompakta volymer än de från tidigare fas. Formspråket är
modernistiskt där flera byggnader har flacka tak och fasader med
synligt fackverk där facken mellan pelare och balkar är fyllda med rött
tegel och stora fönsterpartier. I vissa fall är de konstruktiva delarna
klädda med klinker, som vid Spelet 12 (se bild 12) och i andra fall är de
putsade.
Antikvarisk kommentar
De modernistiska byggnaderna med relativt storskaliga volymer och
avläsbar konstruktion i fasaderna är tidstypiska och speglar tidsandan i
Sverige där framtidstron var stor och rationalisering gällde. Pågens
uttrycksfulla kontorsbyggnad är typisk för Erskines expressiva
arkitektur och sticker ut i Malmös moderna industriarkitektur.

Bild 13. Pågens kontorsbyggnad mot Lantmannagatan.

Historik och utveckling
Enskifte och industrialisering
Sofielunds industriområde började växa fram kring början av
sekelskiftet 1900 på mark som historiskt utgjort odlingsmark till byarna
Västra Skrävlinge och Västra Kattarp i Västra Skrävlinge socken. Norra
häften av verksamhetsområdet tillhörde Skrävlinge och den södra till
Kattarp.
Vid enskiftet i respektive by delades bymarken upp på byns gårdar och
en del gårdsbebyggelse flyttades ut till de nya ägorna. I Västra
Skrävlinge var det gårdarna Sofielund och Annelund som fick mark
inom och vid dagens industriområde. Sofielunds gårdsbebyggelse
uppfördes strax nordväst om området. Annelunds byggnader
placerades däremot i verksamhetsområdets nordöstra del.
I Västra Kattarp var det gårdarna Sofiedal och Augustenborg som fick
marker som delvis ligger inom industriområdet. Under slutet av 1800talet var området fördelat på gårdarna som framgår av figur 14. Gården
Annelunds mark var då delad på minst två fastigheter. Kartan visar
också att verksamhetsområdets gräns åt väster, Lantmannagatan, följer
den tidens vägsträckning.
Kring mitten av 1800-talet började mark styckas av till försäljning från
Sofielundsgården och utomgränsbebyggelse började därefter växa fram.
Tomterna köptes framförallt av arbetare som flydde trångboddheten i
stan eller av människor från landsbygden som sökte lyckan i
arbetarförstaden. 1874 anlades järnvägen mellan Malmö-Ystad, vilken
delade Sofielundsgårdens ägor. 1896 blev större delen av Sofielunds
egendom municipalsamhälle och fick då namnet Sofielundshusen. Strax
därefter anlades Kontinentalbanan mellan Trelleborg och Malmö i
industriområdets östra gräns.

Figur 14. Verksamhetsområdet och dess närmiljö under sent 1800-tal.

Industriområdet växer
Kring 1900 var större delen av Sofielund fortfarande obebyggt och en
betydande del av marken användes för koloniträdgårdar. De nya
bosättarna odlade grönsaker för eget bruk, men även till försäljning.
1906 började Malmö stad överta gatumarken och de obebyggda delarna
i området. Staden kom efterhand även att ta över även
Sofielundsgården som sedermera revs 1953.
År 1911 inkorporerades Västra Skrävlinge socken i Malmö Stad. Den
s.k. häradsekonomiska kartan från 1910-talets första hälft visar att den
västligaste delen av området (Sofielunds mark) då hade börjat

planläggas som stadsmark. I översiktsplanen för Malmö från 1913 syns
att dåvarande kvarteret Kampen och Lyckan var bebyggda, men att
övriga delar av det nuvarande industriområdet var planlagda för sluten
bebyggelse och endast ytorna närmast järnvägen avsågs för
fabrikskvarter.
I takt med att Malmö växte etablerades fler företag i området. Området
hade bra läge i förhållande till järnväg och större vägar som Ystadvägen
och Nobelvägen. Flera industrier som tidigare legat i centrala Malmö
flyttade ut till området för att få plats att expandera. Fram till andra
världskrigets utbrott uppfördes småskaliga byggnader för verkstäder
och för textil-, livsmedel- och metallvaruindustri. Området kom i och
med detta att expandera öster- och söderut.
Fram till strax efter andra världskrigets slut hade staden expanderat
österut och en stor del av industriområdet var bebyggt (figur 15).
Grundstrukturen i dagens industriområde var då lagd med
kvartersindelning och vägar.

Figur 15. Verksamhetsområdet 1947.
Bild X. Verksamhetsområdet och dess närmiljö under sent 1800-tal.

Vägnätet
Enligt 1947 års karta (figur 15) avgränsades området av
Lantmannagatan, Rosengårdsgatan samt Uddeholmsgatan. Vägarna i
området gavs namn efter svenska bruks- och gruvsamhällen. Åt öster
utgjorde järnvägen gräns. I öst-västlig riktning genom området sträckte
sig Kopparbergsgatan, Västanforsgatan och Norbergsgatan.
Västanforsgatan var inte helt genomgående utan vinklade 90 grader
söderut och anslöt till Uddeholmsgatan.
Mellan Norbergsgatan och Kopparbergsgatan fanns en
sammanbindande väg med namnet Dannemoragatan. Genom östra
delen av området sträckte sig liksom idag Grängesbergsgatan i nordsydlig riktning. I områdets nordvästra hörn avgränsades ett litet kvarter
av Fagerstagatan.

Rosengårdsgatan som avgränsade verksamhetsområdet åt norr har
senare ersatts av Fagerstastigen och Annelundsgatan.
Under senare delen av 1900-talet och i början av 2000-talet har
vägsystemet i industriområdet ändrats en del. Västanforsgatan har till
stor del hamnat inom kvarteret Lyckan och ansluter inte längre till
Lantmannagatan i väster. Norbergsgatan har delvis bebyggts och finns
nu bara kvar i sin östra del. Dannemoragatan har också till stor del
blivit bebyggd och är inte längre så lätt att uppfatta i kvarteret Lyckan.
Kvartersindelningen
Den nuvarande kvartersindelningen framgår av figur 16. De stora
kvarteren i området bär namnen Lyckan, Kampen och Masugnen.

I 1947 års karta redovisas kvartersindelning och byggnader (figur 15).
Kvarteret Lyckan var då betydligt mindre än idag. Delar av Lyckan
utgjorde då egna kvarter med namnen Motståndet, Laven, Nålen och
Hyttan. Kvarteret Vändrosten hade däremot större omfattning än idag.
Dagens kvarter Masugnen bestod av ett mindre kvarter med samma
namn och ett kvarter benämnt Annelund. De enda kvarteren som helt
saknade bebyggelse var Motståndet i väster och Spelet i söder.

Fram till slutet av 1960-talet ökade mängden bebyggelse betydligt i
verksamhetsområdet (figur 17). Många byggnader tillkom i kvarteren
Kampen, Motståndet och Spelet samt i Malmkrossen. Även i det
tidigare obebyggda området utmed järnvägen i öster fanns nu
byggnader. Företaget Pågen flyttade till området i början av 1960-talet
och kom att breda ut sig över ett större område.

I södra delen av verksamhetsområdet ligger grönområdet Gullängen
med lekplats i västra delen.

Figur 17. Verksamhetsområdets vägnät och bebyggelse vid 1960-talets slut.

Utbyggnaden av industriområdet fortsatte fram till senare delen av
1970-talet. Därefter har områdets förändrats genom sammanbyggande
av kvarter, uppförande av byggnader på tidigare vägmark samt
förtätning av bebyggelsen i flera av områdets kvarter.
Figur 16. Verksamhetsområdets kvartersindelning och bebyggelse idag.
Bild X. Verksamhetsområdet och dess närmiljö under sent 1800-tal.

Verksamheter
Bland de första företagen som etablerade sig i Sofielunds
industriområde var AB Bleckvarufabriken, Metzéns färgeri och
kemtvätt och Nordiska Filfabriken. Efterhand etablerades flera företag
med koppling till livsmedelsindustrin, så som Saturnus AB, STADEX
AB, Bröderna Mauritzsons Charkuterifabrik och Pågen AB samt
textilindustrin, så som Malmö trikåfabrik, Masterhand AB och Keifer. I
området etablerades även tryckeri, mekaniska verkstäder och fabriker
så som INOR och Maskin-Thule.

