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Tekniska och administrativa uppgifter 
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Inledning 

Föreliggande kulturhistoriska utredning har tillkommit på uppdrag av Varvstaden 
AB. Utredningen behandlar fastigheten Hamnen 21:149 i Västra hamnen i Malmö, 
som utgör en del av Kockums gamla varvsområde. Syftet är att utreda de 
kulturhistoriska och antikvariska värdena i bebyggelse och strukturer på området 
inför en framtida omvandling och anpassning till nya funktioner. Utredningen ska 
också utgöra underlag då nya detaljplaner ska tas fram för området. 
 
Utredningen har utförts av byggnadsantikvarierna Carola Lund och Olga Schlyter 
på Malmö Kulturmiljö. En inventering av befintlig bebyggelse på fastigheten har 
utförts, och för att kartlägga historiken har ritningsmaterial på Stadsarkivet och 
Stadsbyggnadskontorets arkiv studerats, jämte litteratur och äldre utredningar som 
berör hamnområdet och varvsindustrin. Mycket kunskap har också inhämtats från 
Malmö Stadsarkiv, genom deras fotosamling och Kockumsgruppen som består av 
före detta anställda vid varvet. 
 

 
Figur 1. Utredningsområdet ligger söder om Stora Varvsgatan, öster om Skeppsgatan och norr 
om Varvskanalen och Varvsbassängen. 
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Området idag 

Utredningsområdet ligger centralt i Västra hamnen, söder om Stora Varvsgatan och 
norr om Varvsbassängen. Det är nära till både centrum, högskolan och nyuppförda 
kontors- och bostadskvarter i hamnområdet. Västra hamnen är ett av Malmös 
utvecklingsområden där gammal industrimark håller på att omvandlas till en ny 
stadsdel med verksamheter och boende kombinerat. Stora områden, framför allt vid 
Dockan och runt området för utställningen Bo01, är redan bebyggda och i bruk, i 
andra delar pågår byggnation i dagsläget. 
 

 
Figur 2. Flygfoto över området. 

Utredningsområdet består av en fastighet som är drygt 190 000 kvm stor. Den är 
bebyggd med industribyggnader av varierande karaktär, uppförda från i huvudsak 
1910-talet fram till 1980-talet. Många av byggnaderna som uppfördes fram till 
1950-talet är i rött tegel, medan de yngre har fasader i plåt. I områdets östra del, 
runt Varvsbassängen, är bebyggelsen relativt småskalig. I den östra delen finns stora 
hallbyggnader, varav några är mycket omfattande i sin volym. 
 

 
Figur 3. Vy över områdets östra del, sett från södra sidan av Varvsbassängen. 
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Delar av lokalerna står idag tomma, medan andra används av småföretag eller livs-
kraftiga industrier. Området har en tydlig karaktär av industriområde, och är slutet 
för obehöriga besökare. Samtidigt är det till stora delar väl synligt från allmän mark 
i och med sitt läge invid Varvskanalen, Varvsbassängen och Stora Varvsgatan. 

De stora företagen på området är EWP Windtower Production som tillverkar 
vindkrafttorn, och Kockums industrier som tillverkar järnvägsvagnar. Tillverkning-
en pågår i Kockums verkstadshallar och med den utrustning som fanns där när 
varvsverksamheten upphörde. Lokalerna är unika med sin stora skala, och utrust-
ningen med enorm lyftkapacitet är fortfarande att betrakta som helt modern. 
Produktionen av vindkrafttorn har pågått här sedan 1998. Tornen exporteras till 
länder i Europa men även till exempelvis Kanada och Australien. Kockums 
industrier, som tillverkar järnvägsvagnarna, hette mellan 2001 och 2006 K Indu-
strier AB. Företaget inledde i december 2006 regelbundna leveranser till LKAB av 
vagnar som ska användas på Malmbanan. Kockums industrier är som namnet an-
tyder en avknoppning av gamla Kockums. En annan sådan verksamhet på området 
är DUSAB som bildades när Kockums civila fartygsproduktion lades ner 1987 och 
den interna service-, reparations- och driftsavdelningen ombildades till aktiebolag. 
DUSAB utför fortfarande underhåll och service hos företagen inom området, men 
har även klienter utanför. Andra hyresgäster är exempelvis SydTek laboratorium 
som håller till i Kockums gamla laboratorielokaler, och NCC som utnyttjar några 
av hallarna för exempelvis montering av armeringsjärn för Citytunneln. 

 

 
 

 
Figur 4-7. Industriverksamhet pågår i området idag. 
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Områdets historia 

Kockums historia 

Kockums grundas  
Frans Henrik Kockum grundade företaget Kockums Mekaniska Verkstad AB 1840. 
Han var barnbarn till Frans Suell, grundaren av Malmö hamn, och övertog som 
tjugofyraåring familjens tobaksfabrik. Från att ha varit en dåligt vinstgivande fabrik 
lyckades Frans Henrik Kockum vända trenden och drev fabriken så framgångsrikt 
att den blev en av landets mest lönsamma tobaksindustrier. Vinsten möjliggjorde 
sedan grundläggandet av den mekaniska verkstaden. Anläggningen för Kockums 
Mekaniska Verkstad AB uppfördes i Södra Förstaden, som på den tiden låg utanför 
Malmö stad, vid den plats som idag är Davidshallstorg. 

Jordbruksredskap, husgeråd och järnvägsvagnar 
Till en början tillverkades moderna jordbruksredskap och jordbruksmaskiner, som 
så småningom utökades med husgeråd samt maskiner och verktyg till industrin. 
Den framväxande järnvägsindustrin gjorde att företaget vid mitten av 1850-talet 
började tillverka järnvägsvagnar, något som visade sig mycket lönande. Kockums 
utförde även mindre reparations- och maskinarbeten på båtar. Mindre båtar kunde 
forslas från hamnen, genom Stadskanalen och den specialgrävda Verkstadskanalen 
till verkstadsområdet. För att kunna ta sig an även större båtar planerade företaget 
att etablera en varvsverksamhet i den vid mitten av 1800-talet omgjorda hamnen. 
 

 
Figur 8. Kockums mekaniska verkstad vid nuvarande Davidshall. 

Kockums i Västra hamnen 
1870 köpte Frans Henrik Kockum en tomt i Västra hamnen och blev samtidigt 
lovad av staden en angränsande tomt om han där anlade en permanent reparations-
rörelse för båtar och fartyg. Då marknaden för fartygsreparationer var tämligen 
ojämn beslöts att Kockums skulle satsa på fartygsbyggande. Konjunkturnedgångar 
och en ökande konkurrens på 1880- och 90-talen drabbade Kockums varvsverk-
samhet hårt ekonomiskt. Fartygsbyggandet och även reparationsverksamheten 
minskade. Situationen höll i sig in på 1900-talets första årtionde. För att klara den 
rådande konkurrensen beslöt sig Kockums att koncentrera sysselsättningen till 
hamnområdet och flyttade under perioden 1911-13 tillverkningen från Södra För-
staden till hamnen. 1914 var flytten klar och Kockums Mekaniska Verkstad AB 
stängde verkstadsområdet i Södra Förstaden. Området sanerades och drygt tio år 
senare byggdes Davidshallsområdet. 
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Figur 9. Tidig bild från Kockums i Västra hamnen. Vy över varvsbassägen från söder. 

Världskrigen gynnar industrin 
I och med första världskriget ökade behovet av fartygsreparationer och Kockums 
började med stordrift. Lastfartyg av standardmodell nytillverkades, krigsfartyg till 
svenska marinen levererades liksom ubåtar som Kockums med tiden skulle bli stor-
leverantör av. Högkonjunkturen höll i sig inom varvsindustri även under mellan-
krigstiden, med undantag för två kortare depressionsperioder. Dieselmotorn hade 
slagit igenom och man tillverkade framför allt stora motorfartyg. När andra världs-
kriget kom ökade produktionen ytterligare. Ubåtar, torpedbåtar och större fartyg 
efterfrågades stort, liksom reparationer av minskadade farkoster. Efter krigsslutet 
efterfrågades produkter från länder som inte direkt varit inblandade i kriget. De av 
kriget förstörda fartygen samt en ökad konsumtion av olja och därmed ökade frakt-
behov medförde att Kockums fick omfattande fartygsbeställningar. Företaget 
expanderade och förlade all sin tillverkning av bland annat kranar och broar till 
dotterbolag på andra orter. Fartygstillverkningen koncentrerades till Malmö liksom 
järnvägsvagnstillverkningen.  

Efterkrigstid med arbetskraftsbrist 
Under 1940-talet nästan fördubblades antalet arbetare på Kockums. Det var goda 
tider inom svensk industri vilket medförde att det blev svårt att rekrytera och be-
hålla arbetare. Arbetskraft från länder som Danmark och Italien importerades. 

Från 1950-talet och fram till mitten av 1970-talet fördes för Kockums en inten-
siv investeringsverksamhet som tog slut i och med oljekrisen 1973 och lågkonjunk-
turen som drabbade varvsindustrin. 

Förstatligande och nedläggning 
1979 förstatligades Kockums genom inträde i Svenska Varv AB, men den positiva 
effekt företaget hoppats på uteblev. De svåra åren fortsatte in på 1980-talet och 
1986 beslöt regeringen att all civil fartygsproduktion skulle läggas ned. Som kom-
pensationsprojekt fick Kockums i uppdrag att bygga om personvagnar åt SJ. 
Kockums uppgick i försvarsindustrikoncernen Celsius industrier 1987 och utveck-
lade samt tillverkade ubåtssystem. 1999 övergick ägandet av Kockums till tyska 
HDW-koncernen (Howaldtswerke Deutsche Werft AB) och sedan 2005 är 
Kockums en del av ThyssenKrupp Marine Systems som bland annat tillverkar 
ubåtar, ytfartyg, minfartyg och ubåtsräddningssystem. I Malmö har företaget, som 
huserar i den så kallade Gängtappen, dock endast administrativ verksamhet. 

Markutvidgningar och bebyggelseutveckling 

Verkstaden vid Davidshall 
De första enstaka byggnaderna som uppfördes på den tomt i Södra Förstaden som 
hade införskaffats inför anläggandet av Kockums Mekaniska Verkstad AB, inrymde 
gjuteri- och verkstadslokaler, förråd och kontor. Under senare delen av 1800-talet 
expanderade området och kom vid sekelskiftet 1900 att omfatta ett 50-tal bygg-
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nader. Verksamhetsområdet utgjordes av området mellan Villagatan (nuvarande 
Fersens väg), Regementsgatan, Södra Förstadsgatan och Holmgatan, det som idag 
är stadsdelen Davidshall. Idag finns inget bevarat av Kockums verkstäder på 
Davidshall. 

Etableringen i hamnen 
Den första tomten som införskaffades i hamnen 1870 var på 1212 m2. Kort där-
efter köptes den intilliggande tomten och på området uppfördes ett reparationsvarv 
bestående av fyra verkstäder, en smedja, ett magasin och två fartygsbäddar. På 
platsen fanns dessförinnan en pannbyggareverkstad och en byggnadsdocka. I mitten 
av 1870-talet uppgick Kockums markareal i hamnen till 46 000 m2. Området 
inhägnades och försågs med en portvaktsbyggnad, invid nuvarande Stora Varvs-
gatan. Flera verkstäder, förråd och fartygsbäddar samt en upphalningsslip och en 
stor docka byggdes. Järnvägsspår anslöts till järnvägen och en ny hamnbassäng med 
tillhörande kanal grävdes (nuvarande Södra varvsbassängen). Byggnaderna som 
uppfördes i vid den här tiden var i gult tegel eller i trä. Snickeri- och timmermans-
verkstaden från 1876 finns delvis bevarad idag. 

Utbyggnadsetapp på 1910-talet 
I samband med den slutgiltiga flytten från Södra Förstaden 1914 ansågs varvsom-
rådet för litet. Fartygsbäddarna byggdes ut, diverse nya verkstäder, förråd och 
gemensamhetsutrymmen uppfördes. Markinnehavet utökades med ca 15 000 m2. 
Arkitekt bakom de flesta byggnaderna i den här utbyggnadsfasen var Axel Stenberg. 
Byggnaderna uppfördes i rött tegel i en utsmyckad, historicerande arkitekturstil 
typisk för tiden. 
 

 
Figur 10. Flygbild över Kockums 1938. 

Mellankrigstiden och 1937 års utbyggnadsprogram 
Mellankrigstidens högkonjunktur resulterade i ett antal utvidgningar och nybygg-
nationer. Exempelvis uppfördes en stor plåtslagarverkstad 1920, en byggnad som 
på 1950-talet ersattes av modernare hallar. 1937 tog man ett samlat grepp på bygg-
nadsbeståndet för att öka kapaciteten och modernisera. Tillbyggnader gjordes till 
befintliga verkstäder, exempelvis gjuteriet och maskinverkstaden, och nya bygg-
nader uppfördes, såsom kopparslagareverkstad, renseri, rör- och elektrikerverkstad. 
I samband med dessa byggnadsarbeten effektiviserades också de inre kommunika-
tionerna på området, genom nya spårdragningar och kransystem. Större delen av 
byggnadsprojekten i slutet av 1930-talet stod civilingenjör Victor Månsson för. 
Byggnaderna och tillbyggnaderna som uppfördes var i regel enkla och utan dekor, 
men med stora fönsterpartier, i linje med tidens funktionalism. Tillbyggnader till 



 

Malmö Kulturmiljö     Enheten för Kulturmiljövård     Rapport 2007:009 11 

det gamla byggnadsbeståndet i rött tegel utfördes i rött tegel, medan den fristående 
plåtslagareverkstaden fick putsade fasader. Snickeri- och timmermansverkstaden 
från 1870-talet byggdes till helt i anslutande stil och material. Genom tomtförvärv 
hade Kockums totala markareal ökat till 126 000 m2 i slutet av 1930-talet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 11-16. Kartor som illustrerar Kockums utbyggnad i Västra hamnen från 1873 till 1940. 
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Efterkrigstidens expansion 
Expansionsperioden efter andra världskriget krävde ännu större ytor för sysselsätt-
ningen i hamnen. Kockums expanderade nu norr om Stora Varvsgatan, där tidigare 
bara Stora Dockan med några mindre byggnader varit belägna. Arealen utökades 
med 200 000 m2 tack vare utfyllningar i Öresund. På den nya marken byggdes två 
stapelbäddar, en torrdocka, verkstäder samt plåtslageri. 1947 invigdes även en 
16 000 m2 stor vagnsverkstad (Hall 6) för järnvägsvagnstillverkningen. Hall 6 finns 
idag bevarad i kvarteret Bilen, ombyggd till kontor och andra verksamheter. 

Från 1950-talet och fram till 1970-talet skedde kontinuerliga markköp och fort-
satt utfyllnad av Öresund. Bland annat byggdes en extra fartygsbädd och en utrust-
ningskaj. 1954 påbörjades byggandet av den 15 våningar höga kontorsbyggnaden 
”Gängtappen” och några år senare tillkom en större verkstadsskola. Fram till mitten 
av 1960-talet investerades det i nybyggnader och tillbyggnader. Hall 2 byggdes om 
till en s.k. flaklinehall, för svetsning av stora plåtsektioner efter en löpande-
bandprincip, utvecklat och patenterat av Kockums. 

Storskaliga utvidgningar på 1960-70-talen 
I slutet av 1960-talet kompletterades anläggningen med vad som skulle bli världens 
största byggnadsdocka och som ersatte de äldre fartygsbäddarna. En monteringshall 
(Hall 5) som mätte 12 000 m2 byggdes i anslutning till dockan. För att kunna lyfta 
de färdigbyggda sektionerna genom luckor i hallens tak och ut till byggnadsdockan, 
byggdes en 80 m hög bockkran. Lösningen möjliggjorde att två fartyg kunde 
byggas samtidigt samt att de olika delarna inte behövde byggas i en bestämd 
ordningsföljd. Den mindre kranen kompletterades 1974 med en större bockkran på 
140 m, vilket då var världens största bockkran. Kockumskranen kom att bli ett 
landmärke för Kockums, men även en viktig symbol för staden. Inte minst märktes 
det i starka reaktioner mot nedmonteringen 2002. 

I mitten av 1970-talet uppfördes en ny svetshall (Hall 8) och en jättelik flakline-
hall (Hall 7). Vid samma tid gjordes också satsningar på personalvård och det bygg-
des två personalbyggnader uppfördes, en hälsocentral och fritidsanläggningen Koc-
kums Fritid. Den sistnämnda med en yta på 11 300m2, inrymmande ishall, sport-
hall, simbassäng, bordtennishall, gymnastiksalar, bana för korthållsskytte, golf-
träning, bibliotek och biograf. Några år senare såldes anläggningen till Malmö stad. 

En ny stadsdel  
De svåra åren i början av 1980-talet och regeringens besked om nedläggning av 
Kockums civila produktion, ledde till att SAAB 1989 etablerades i Malmö som er-
sättningsindustri. Flaklinehallen (Hall 7) byggdes om till bilfabrik. Ett par år senare 
lades fabriken ned och byggnaden kom så småningom att bli Malmö mässhall. 

Idag är det forna Kockumsområdet, Västra hamnen, en ny stadsdel under ut-
veckling. Redan finns bostäder i Bo01-området, affärer, restauranger och kaféer, 
högskola, skolor och kontor. Området har bitvis en tät innerstadsstruktur, men 
med närhet till både hav och grönskande parker. 
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Figur 17. Arbetare strömmar in genom huvudvakten vid Stora Varvsgatan, en tidig morgon 1956. 
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Områdets kulturhistoriska betydelse 

En viktig pusselbit i Malmös historia 
Kockums historia är intimt förknippad med Malmös historia, och det gamla varvs-
området är en unik miljö i staden. Området med docka, kajer, varvsbassäng och 
industribyggnader är präglat av det förflutna. Det är idag en levande industrimiljö 
där historien känns påtaglig och närvarande. 

Under senare delen av 1800-talet och större delen av 1900-talet var Malmö en 
betydande industristad. Kockums industrier spelade en nyckelroll i den utveck-
lingen. Utan Kockums hade Malmö sannolikt aldrig utvecklats till en stad av den 
storleken och betydelsen. Kockums bidrog också till att göra Malmö till den 
mångkulturella stad det är idag. I slutet av 1960-talet var 1000 av Kockums 
arbetare, ungefär en femtedel av den totala arbetsstyrkan, födda utanför Sverige. De 
flesta var rekryterade från sydeuropeiska länder som exempelvis Jugoslavien. 

Företagets historia är en god spegling av industrialismens historia. Frans Suells 
förindustriella tobaksmanufaktur byggde i början av 1800-talet upp kapital – 
pengar som sedan låg till grund för Kockums mekaniska verkstad och så 
småningom varvsverksamheten. Företaget blomstrade och expanderade kraftigt, 
framför allt efter andra världskriget, men gick i stöpet i och med oljekris och global 
konkurrens på 1970-talet. 

Kockums präglade staden 
I ett halvt sekel var Kockums Malmös största arbetsplats med som mest 6000 an-
ställda år 1962. I ett internationellt perspektiv var Kockums ett framstående 
skeppsvarv, i ett lokalt perspektiv var det en viktig del i stadens identitet. Under 
varvsindustrins sista decennier kom den stora bockkranen att bli ett monument och 
symbol för såväl Kockums som för staden Malmö. 

Kockums präglade inte bara Malmös silhuett utan också dess kartbild. Företaget 
expanderade successivt genom att nya landmassor fylldes ut i Öresund, och den 
nuvarande kustlinjen skapades. Idag är stora delar av varvsområdet omvandlat för 
nya verksamheter, och bockkranen är borttagen. Området söder om Stora 
Varvsgatan är en miljö där mycket få förändringar skett sedan varvsverksamhetens 
tid, och det är fortfarande är en väl sammanhållen industrimiljö. 

En välbevarad industrimiljö med lång kontinuitet 
Byggnaderna på området är uppförda successivt under en drygt hundra år lång 
period, vilket tydligt visar dels att Kockums var en expansiv verksamhet, dels 
varvsindustrins långa kontinuitet på platsen. Det finns också strukturer bevarade 
som är äldre än alla byggnader på området. Det främsta exemplet på detta är 
dockan från 1857, som finns kvar i ett mycket välbevarat skick. Även varvs-
bassängens och varvskanalens utsträckning och kajernas dragning härstammar i 
huvudsak från 1870-talet. 

Kring dockan i områdets östra del trängs byggnader som innehöll alla de funk-
tioner som behövdes för att bygga fartyg under 1900-talets första hälft. I den västra 
delen vittnar de stora hallarna om att det var storskalighet och löpande-
bandsprincipen som karaktäriserade varvsnäringen under 1900-talets andra hälft.  

Än idag används en del av byggnaderna och maskinerna från varvstiden för 
mekanisk tillverkningsindustri i stor skala, om än inte lika storskaligt som när man 
byggde fartyg. 
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Antikvarisk syn på områdets framtida utveckling 

Kulturhistorien som en tillgång 
Kockums gamla varvsområde är idag en levande och fungerande industrimiljö. 
Denna användning är ur kulturmiljösynpunkt av stort värde. En förutsättning för 
att bevara en byggnad eller miljö är att den har en funktion, och det bästa är om 
den ursprungliga funktionen kan bibehållas. På så vis lever byggnaden, den åldras 
och förändras på ett naturligt och kontinuerligt sätt. 

Kockumsområdet står idag inför förändringar, och tanken är att de befintliga 
industrierna skall lämna platsen inom några år. När man nu planerar en omvand-
ling av området till andra verksamheter än industriella, är det grundläggande att se 
kulturhistorien som en tillgång. Industribyggnaderna med sin speciella karaktär har 
kvaliteter som i kombination med moderna tillägg och nya verksamheter kan resul-
tera i en spännande och stimulerande miljö. 

Avläsbarheten 
Grunden i det antikvariska synsättet är att platsens historia även fortsatt ska vara 
avläsbar. Förändringar kan ske och tillägg kan göras förutsatt att de görs med res-
pekt för befintliga byggnader och strukturer. Utgångspunkten i en exploatering ska 
vara att ta till vara och utveckla det befintliga. 

”Platsens historia” är inte en fixerad tidpunkt utan en process, vilket avspeglas i 
det successivt uppförda bebyggelsebeståndet och byggnadernas varierade karaktär. 
Byggnadernas utformning är ett resultat av deras funktioner genom åren, och av 
hur dessa har förändrats. Denna mångfald i uttryck är värdefull att bevara för för-
ståelsen av området. 

Nytt och gammalt  
För att förstärka platsens avläsbarhet är det viktigt att vara tydlig med vad som är 
nytt och vad som är gammalt. Moderna tillägg såsom nya byggnader eller tillbygg-
nader bör utformas i ett modernt formspråk, samtidigt som de gamla byggnadernas 
karaktärsdrag särpräglas. Vid nybyggnader kan samtidigt inspiration tas från befint-
liga eller borttagna byggnader. Det kan exempelvis innebära att man efterliknar en 
äldre volym, men gör den i helt nya och avvikande material. Det kan också vara så 
att en detalj eller särskild egenskap såsom takvinkel eller fönstersättning kan tas upp 
i nya byggnader. I vissa situationer kan det vara befogat med rekonstruktioner, men 
det hör till undantagen. 

Detaljer skapar känsla 
För att inte sudda ut gränser mellan nytt och gammalt bör man heller inte ”i 
onödan” snygga till det som är gammalt och har patina. Likaväl som de stora struk-
turerna och volymerna är viktiga för förståelsen för områdets historia kan detaljer 
berätta mycket. En gammal kran monterad på en fasad, en skylt från förr eller en 
räls i gatubeläggningen är exempel på sådant som kan bevaras för att skapa en käns-
la för platsens förflutna. 

Andra sätt att visualisera historien 
Det finns flera sätt att skapa förståelse för områdets industriella historia, inte enbart 
genom att bevara befintliga byggnader, strukturer, maskiner och detaljer. Med hjälp 
av konstnärlig kreativitet och moderna tekniker kan man förmedla både känslan av 
och kunskap om det förflutna. Det kan exempelvis göras genom ljud- och ljus-
installationer eller projicering av bilder och filmer. Konstverk som har historien 
som utgångspunkt och inspirationskälla kan integreras i den nyskapade miljön. 

Den maritima och industriella karaktären på Kockums gamla varvsområde 
skulle också kunna förstärkas genom att exempelvis museifartyg fick sin placering i 
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Varvsbassängen. I det sammanhanget är också ett bevarande av utrustning runt 
kajerna viktigt, såsom kranar och pollare. Det skulle också kunna vara aktuellt att 
återföra viss utrustning till området, exempelvis en ångkran från 1800-talet som 
finns magasinerad på Malmö Museer. 

 
 

 
Figur 18-29. Det finns många detaljer som bidrar till områdets karaktär och som utgör 
spännande historiska spår.  
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Riktlinjer för varsam förändring 

Tegelfasaderna 
Tegelfasaderna är karaktäristiska för den gamla industriarkitekturen. Utöver den 
äldsta byggnaden, snickeri- och timmermansverkstaden (15), som är i gult tegel, 
har rött tegel använts i stor utsträckning på området. Axel Stenbergs byggnader från 
1910-talet kännetecknas av röda tegelfasader med detaljer i grå kalksandsten. De 
yngre tegelbyggnaderna från 1930-60-talet har enklare, släta fasader där teglet i sig 
är ett arkitektoniskt uttryck. Användandet av tegel som byggnads- och fasadmate-
rial är regionalt förankrat i skånsk byggtradition. 

Utöver de kulturhistoriska aspekterna har tegelfasaderna estetiska kvaliteter. De 
kan utgöra effektfulla kontraster mot nyuppförda byggnader i kontrasterande mate-
rial och färger. 
 
Det är viktigt att tegelfasader inte putsas, slammas, målas eller på annat sätt täcks 
över. 
 
Det är viktigt att tegelfasader inte behandlas så att patinan försvinner. 
 
Vid omfogning bör fogbruk med samma kulör och sammansättning som det ur-
sprungliga används. 

Befintliga muröppningar  
Fönster- och dörrsättning säger ofta mycket om byggnadernas tidigare funktioner 
och användning. Det är också en genomtänkt del i arkitekturen. Gör man ingrepp i 
äldre tegelfasader är det att betrakta som irreversibelt då det är mycket svårt att helt 
återställa en tegelfasad på ett bra sätt. 
 
Det är viktigt att befintliga muröppningar såsom fönster- och dörröppningar 
utnyttjas i första hand när bevarade byggnader ska förändras och byggas om för nya 
verksamheter. 
 
Den slutna karaktären mot Stora Varvsgatan som skapas genom Maskinhall 2 A 
och 2 B:s fasader är viktig. Här bör inga nya öppningar tas upp. 

Fönster och lanterniner 
Lanterninerna på taken och de småspröjsade metallfönstren i fasaderna är mycket 
karaktärsskapande och typiska för industriarkitekturen. De ger samtidigt ett fantas-
tiskt ljus i de stora hallarna. 
 
Fönster och lanterniner bör bibehållas. I vissa fall kan ett alternativ vara att ersätta 
dem med nytillverkade av samma typ. Smäckerheten i profilerna är av stor vikt. 

Historiska spår och detaljer 
Historiska spår och detaljer är kulturhistoriskt viktiga och ger en känsla av byggna-
dens gamla funktion. De kan också vara spännande inslag integrerade i en förnyad 
miljö. Exempel är räls, maskiner, kranar, pollare, klockor, lampor, skyltar, stämpel-
ur med mera. Detta gäller såväl interiört som exteriört. 
 
Historiska spår och detaljer bör bevaras. Man bör inte i onödan rensa bort och 
”snygga till” fasader och interiörer. 
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Byggnadsvolymer 
Flera av hallarna, framför allt de yngre, är mycket stora. Det avspeglar den storska-
liga industriverksamhet de byggdes för, och som de fortfarande idag används för. 
De stora volymerna är karaktäristiska för industriarkitekturen, och de sätter också 
sin prägel på området. Det finns olika sätt att bibehålla känslan och karaktären av 
enorma byggnadsvolymer. Se exempel i Bilaga 2. 
 
De stora byggnadsvolymerna är ett karaktärsdrag som bör bibehållas. 

Rymden i hallarna 
De stora öppna hallarna är något som är typiskt för industriarkitekturen. De stora 
hallbyggnaderna med sina imposanta volymer har mäktiga inre med enorma öppna 
utrymmen med högt i tak. Det visar tydligt på den storskaliga industriverksam-
heten som försiggåtts. Likaväl som de yttre volymerna är viktiga karaktärsdrag är 
hallarnas inre betydelsefulla. Det är en dramatisk rumslighet som är en stor arkitek-
tonisk kvalitet hos byggnaderna. 
 
De stora hallarna bör bibehållas öppna och inte delas in i flera våningsplan eller 
med mellanväggar som gör att känslan av rymd försvinner. 
 
Är behovet stort finns sätt att skapa mindre rum i stora hallar utan att känslan av 
rymd försvinner. Det kan exempelvis göras genom fristående moduler i lätta 
material. Se exempel i Bilaga 2. 

Öppna konstruktioner 
I hallarna är takstolarna öppna och takkonstruktionen synlig. I de flesta av byggna-
derna är också den bärande konstruktionen med pelare i trä, betong, nitat eller 
svetsat järn synlig. Detta är ett typiskt och karaktärsskapande drag hos industriarki-
tekturen, och det är även byggnadsteknikhistoriskt intressant. De öppna konstruk-
tionerna bidrar till känslan av rymd. 
 
Öppna takstolar och pelarkonstruktioner bör bibehållas synliga. Behövs förstärk-
ningar kan det göras genom kompletteringar istället för ersättningar. 

Golvmaterial  
I många av hallarna bär golven spår av den tidigare verksamheten. På flera ställen 
finns golv belagd med träkubb, sida vid sida med gjutna eller asfalterade golv. De 
mjukare trägolven var bra för arbetarna att stå på, och om metalldelar tappades 
skadades de inte. De tunga maskinerna däremot stod på underlag gjutet i betong. 
På vissa ställen finns asfalterade truckbanor eller räls inne i byggnaderna. Det är 
detaljer som berättar om byggnadernas historia. 
 
Golvmaterialen bör bevaras, alternativt ersättas med likvärdiga. Där det gått spår 
eller truckbanor kan med fördel markering ske med avvikande material, om ett 
bevarande inte är möjligt. 

Återställande till originalutförande 
De befintliga byggnaderna har under årens lopp förändrats på olika sätt. Många av 
dessa förändringar utgör värdefulla tidsskikt i byggnadens historia, medan andra 
kan ses som mindre betydelsefulla. Ibland kan det vara motiverat att återställa 
detaljer till ursprungligt utförande. Exempel på detta kan vara att ersätta sentida 
fönster med fönster vars utformning stämmer överens med originalet. Att återskapa 
ursprungliga kulörer på bevarade fönster och portar är ett annat exempel på en 
lämplig åtgärd. 
 
I vissa fall kan återställande till originalutförande vara lämpligt. 



 

Malmö Kulturmiljö     Enheten för Kulturmiljövård     Rapport 2007:009 19 

Nybyggnation 
Den befintliga strukturen med bebyggelse i olika volymer, utformning och place-
ring hänger samman med hur området använts under varvstiden. Det är därför vik-
tigt att nytillskott ges en genomtänkt placering och utformning. Genom kontraster 
kan gränsen mellan gammalt och nytt göras tydlig. Att använda rött tegel i en ny 
byggnad intill en gammal tegelbyggnad är exempelvis inte lämpligt. Områdets 
karaktär är viktigt att ta hänsyn till i utformningen av nya byggnader. Det gäller 
exempelvis vid val av material, där inspiration bör hämtas från det industriella med 
råa, enkla material. 
 
Nya byggnader och tillbyggnader bör uppföras och utformas med respekt och hän-
syn till det befintliga. 
 
Nya byggnader och tillbyggnader bör uppföras med ett modernt, samtida form-
språk som avviker från det befintliga. 
 
Trä är ett fasadmaterial som är olämpligt att använda med hänsyn till områdets 
karaktär. Detsamma gäller klassiska, exklusiva material som exempelvis marmor. 
Tegelpannor är olämpligt som takmaterial. Tegel som fasadmaterial bör vara förbe-
hållet de befintliga byggnaderna på området. 

Utemiljö 
Området har historiskt sett fungerat som en sammanhängande miljö utan inre av-
gränsningar. Det har varit en industrimiljö där utomhusytor nyttjats som upplags-
platser eller kommunikationsstråk. Detta är en viktig del i områdets karaktär. 
 
Råa material som asfalt, betong och sten bör dominera i utemiljön i likhet med 
nyexploaterade områden i Västra hamnen i övrigt. Se exempel i Bilaga 2. Grönska 
och vegetation bör begränsas till gatustråk eller koncentrerade ytor, såsom befintlig 
park vid administrationsbyggnaden (12). 
 
Privatisering och inhägnad av utemiljön bör begränsas. 

Namn på byggnader, gator och platser 
Geografiska namn såsom gatu- och platsnamn är betydelsefulla i kulturhistorisk be-
märkelse. På äldre kartor finns namn på gator som inte längre finns kvar. Exempel 
från området runt Stora Varvsgatan är Maskinistgatan, Pråmgatan, Båtgatan, Skut-
gatan, Bogsergatan och Briggatan. Flera av byggnaderna på området har också 
benämningar som hänger samman med deras gamla funktion, exempelvis Gjuteriet, 
Renseriet, 101:an och Vagnsverkstaden. 
 
Gamla namn på exempelvis byggnader bör leva vidare. 
 
Om nya gatunamn ska tillkomma inom området bör man använda namn som 
funnits i äldre tider, eller ta nya namn som knyter an till den historiska verksam-
heten på platsen. 
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Översikt över värdefull bebyggelse 

 
 

1. Byggnader som är omistliga  på grund av sina kulturhistoriska värden 

2. Byggnader som är bevarandevärda på grund av sina kulturhistoriska värden 

3. Byggnader som är miljöskapande och av kulturhistoriskt intresse genom t.ex material eller 
volym 

 
Byggnaderna som markerats med färgerna rött, orange och gult på kartan är värda 
att bevara ur kulturmiljösynpunkt. Kockums gamla varvsområde utgör en 
spännande industrimiljö med ett unikt lokal- och industrihistoriskt värde. Be-
byggelsen har tillkommit under en drygt hundra år lång period, och den är blandad 
såväl gällande material och färg som arkitektur och skala. När området ska ut-
vecklas och anpassas för nya verksamheter, fjärran från industriell tillverkning av 
fartyg och järnvägsvagnar, är den gamla bebyggelsen en tillgång och en länk tillbaka 
till områdets fascinerande historia.   
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Källförteckning, illustrationer 

Figur 1  Malmö Stadsbyggnadskontor, Malmö StadsAtlas. 
Figur 2  Malmö Stadsbyggnadskontor, Malmö StadsAtlas. 
Figur 3  Foto Olga Schlyter 2007. 
Figur 4  Foto Olga Schlyter 2007. 
Figur 5 Foto Olga Schlyter 2007. 
Figur 6  Foto Olga Schlyter 2007. 
Figur 7 Foto Olga Schlyter 2007. 
Figur 8  Von Seth, C.E. (red.). 1940. Kockums mekaniska verkstads AB. 

Malmö. 1940-1940. Minnesskrift. Malmö. 
Figur 9 Malmö stadsarkiv, Malmö. Kockums Mekaniska Verkstads arkiv. 
Figur 10  Malmö stadsarkiv, Malmö. Kockums Mekaniska Verkstads arkiv. 
Figur 11-16 Von Seth, C.E. (red.). 1940. Kockums mekaniska verkstads AB. 

Malmö. 1940-1940. Minnesskrift. Malmö. 
Figur 17 Malmö stadsarkiv, Malmö. Kockums Mekaniska Verkstads arkiv. 
Figur 18-29  Foto Olga Schlyter 2007. 
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