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www.malmo.se “Other language: Use Google to translate this website. We take 
no responsibility for the accuracy of the translation.”

Från Birgittakapellet till Qpharma. 

Östra Kyrkogården.
1.

Vi hör ljudet från trafiken på Inre Ringvägen  -  På Inre Ringvägen åkte en buss 
med arkitekter och arkitektstudenter 2003. Bussturen följde ringvägarna inåt 

mot centrum. Bussturen började i Lund på Arkitektskolan och gick därefter via 
motorvägen in mot Malmö via Yttre Ringvägen.

Guiderna läste från trafikantupplevelsekartan, viktiga vyer och utblickar längs 
Yttre Ringvägen:

“En skyltad hastighet av 110 km/h innebär att trafikanten förflyttar sig längs 
med vägen med 30 m/s. För att en vy eller utblick ska bli meningsfull och upp-

fattbar bör den vara i minst 3-5 sekunder vilket medför att syngluggar ut över 
omgivningen som är kortare än 90 - 150 m knappast kommer att uppfattas.”

Kvalitetsprogram för Yttre ringvägens närområde. Kvalitetsmål och gemensamma riktlinjer för utformn-
ing av Yttre Ringvägens närområde inom Bjurlövs, Lomma, Malmö och Staffanstorps kommuner, 

Vägverket, 2000

Guiderna läste från trafikantupplevelsekartan, viktiga vyer och utblickar längs 
Yttre Ringvägen:

“Energiskogsväxter, s k Salixarter, och julgransodlingar utgör främmande in-
slag i landskapet och bör inte planteras i exponerade lägen.”

“Växthastigheten hos barrträd varierar avsevärt. En del börjar långsamt för att 
senare sätta igång att spurta,” Från Prydnadsbarrväxter, den nya utförliga hand-

boken av Richard Bird. 

www.malmo.se “Annat språk: Använd Google för att översätta denna webbplats. 
Vi tar inget ansvar för riktigheten i översättningen. “

From Bridget Chapel to QPharma.

Eastern Cemetery.
1.
We hear the sound of traffic on the Inner Ring Road - On the Inner Ring Road 
drove a bus with architects and architecture students 2003th The bus tour followed 
the ring road inwards towards the center. The bus tour started in Lund School of 
Architecture and then went via the motorway towards Malmo via the Outer Ring 
Road. 

The guides read from the road-map experience, important views and outlooks 
along the Outer Ring Road:

“A speed limit of 110 km / h means that road users traveling along the road at 30 m 
/ s For a view or outlook to be meaningful and intelligible, it should be at least 3-5 
seconds causing syngluggar out over the surrounding area of less than 90 - 150 m 
is unlikely to be perceived. “
Kvalitetsprogram för Yttre ringvägens närområde. Kvalitetsmål och gemensamma riktlinjer för utformning av 

Yttre Ringvägens närområde inom Bjurlövs, Lomma, Malmö och Staffanstorps kommuner, Vägverket, 2000

The guides read from the road-map experience, important views and outlooks 
along the Outer Ring Road:

“Energy forest plants, known as Salix species, and Christmas tree plantations are 
alien landscape features and should not be planted in exposed locations.”

“Growth rate of conifer vary considerably. Some start slowly and later start to 
sprint, “From Ornamental Conifers, the new detailed guide by Richard Bird.



2.
Här är bland annat navigatören Frank Day begravd. Han störtade utanför Kåse-

berga i oktober 1944. Hans kollegor fann honom död på en fiskebåt. Man hittade 
aldrig planet. Propellern till gravstenen togs från ett plan som nödlandade på 

Bulltoftafältet. 

3.
Här på Scheelegatan körde bussturen också. Bussens passagerare bestod av 

arkitelter och arkitektstudenter. Vi som guidade nämnde inte att vi nyss kört förbi 
Sigurd Lewerentz blomsterkiosk. 

Solväggen (nära Qpharma)
En kulturkarta för temporära aktiviteter i området Norra Sorgenfri.

http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Utby-
ggnadsomraden/Norra-Sorgenfri/Kulturkartan.html

“Målet är att skapa en levande stadsdel som karakteriseras av gemenskap, delaktighet, 
tillgänglighet och tillåtande. Genom att tillsammans med kulturaktörer och fastighetsä-
gare initiera temporära, innovativa och spännande aktiviteter skapas medvetenhet kring 

området.”

2.
Here, among other navigator Frank Day buried. He rushed outside Kåseberga in 
October 1944. His colleagues found him dead on a fishing boat. They never found 
the plane. The propeller of the gravestone was taken from a plane that crashed on 
Bulltofta field.

3.
Here at Scheelegatan drove the tour bus too. The bus passengers consisted of 
architects and architecture students. We who guided did not mention that we had 
just driven past Sigurd Lewerentz flower kiosk.

Solväggen (near Qpharma)
A cultural map for temporary activities in the area north Sorgenfri.
http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Utby-
ggnadsomraden/Norra-Sorgenfri/Kulturkartan.html

“The goal is to create a living area characterized by community participation, acces-
sibility and permissive. By together with cultural operators and property owners initiate 
temporary, innovative and exciting activities created awareness around the area.”
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2005  
Nedlagda odlingslotter



4. Kvarteret Tangenten
“Den 100-åriga utvecklingen av kontorsmaskiner från den första skrivmaskinen 

till dagens elektronhjärnor har hela tiden bidragit till en rationalisering av kontor-
sarbetet. Dagligen behandlas på våra kontor manuellt och maskinellt mängder av 
data, blanketter fylles i, transporteras mellan olika avdelningar och kompletteras 

med den ena uppgiften efter den andra. Kraven på data, som det moderna af-
färslivet fordrar, ökas för varje år såväl beträffande mängd som exakthet. 

En Uniform Resource Identifier (URI) är en dataprogrameringsterm. Den består av en kompakt 
sträng av tecken som används för att identifiera eller namnge en resurs. Den huvudsakliga orsaken 
för denna identifiering är att ge möjlighet att med särskilda protokoll referera till resursen över ett 

nätverk, typiskt World Wide Web.
Det har gått dithän, att konventionella rutiner och kontorsmaskiner stundom 

fått svårigheter att bemästra dessa växande problem. Visserligen ser man hos de 
enskilda maskinerna en högt uppdriven skicklighet att inom sig själva bearbeta 

materialet. Det är heller inte detta, som inneburit hindret i utvecklingen - det 
har legat i maskinernas förmåga att själva överföra uppgifter mellan varandra 

och att kunna “tala” med varandra på eget språk. Det språk, som en skriv- eller 
bokföringsmaskin kan taga emot eller förstå, är operatrisens upprepade nedtryc-
kningar av maskinens tangenter. Det språk, som den “talar”, består av bokstäver 

eller siffror uppställda på ett papper. En kontorsmaskin har på detta sätt inte kun-
nat meddela sig med en annan liknande maskin. Den har bara kunnat “tala”med 
människan, “lyssna” till fingrarnas tangentnedslag och “svara” till människonas 

synförmåga.”
Skånegripen Nr 1 Febr. 1959. “Addo - Ett världsnamn på 40 år i modern kontorsorganisation...”

4th block key 
“The 100-year development of office machines from the first typewriter to to-
day’s electronic brains have always contributed to the rationalization of office 
work. Daily treatment in our offices manually and mechanically amounts of data, 
forms filled in, transported between departments and supplemented with one task 
after another. The requirements on data that the modern business world demands, 
increased each year in terms of both quantity accuracy.
A Uniform Resource Identifier (URI) is a software ring term. It consists of a compact string of 
characters used to identify or name a resource. The main reason for this identification is to give 
opportunity to the specific protocols refer to the resource over a network, typically the World 
Wide Web.
It has passed the point where the conventional practices and office machines 
sometimes had difficulty mastering these growing problems. Certainly you can 
see in the individual machines one abnormally high skill within themselves proc-
ess the material. Nor is this, which led to the obstruction of development - it has 
been in the machines’ ability to transfer the data between each other and be able 
to “talk” to each other in their own language. The language, as a read or book-
keeping machine can not receive or understand, is operatrisens repeated presses 
of the machine keys. The language, as it “speaks”, consisting of letters or num-
bers arranged on a paper. An office machine has thus been unable to communi-
cate with another similar machine. It has only been able to “talk” to man, “listen” 
to finger keystrokes and “respond” to the people spared vision. “
Skånegripen Nr 1 Febr. 1959. “Addo - Ett världsnamn på 40 år i modern kontorsorganisation...”



http://digisam-ra.blogspot.se/2012/07/svar-pa-oppet-brev-fran-svenska.html
“Digisams främsta uppgift är att bidra till att målen nås för den av regerin-
gen beslutade strategin för digitalisering av kulturarvet. Den huvudsakliga 

bakgrunden till strategin är att uppfylla de åtaganden som Sverige gjort 
genom Europeiska kommissionens rådsslutsatser om det europeiska digitala 
biblioteket Europeana. Strategin ska samtidigt bidra till att uppfylla de kul-

turpolitiska målen.

Digisams roll är bl.a. att stötta minnesinstitutionerna i deras arbete med att 
göra kulturarvet tillgängligt på nätet och därmed underlätta för användarna 

att bli medskapare till den kultur och det kulturarv de använder och bru-
kar. I det arbetet kommer Digisam att i olika former samverka brett med 

myndigheter, institutioner, organisationer och enskilda som är involverade i 
arbetet med digitaliseringen av kulturarvet.”

http://pro.europeana.eu/
Om oss

För användare:
Europeana är en enda åtkomstpunkt till miljontals böcker, målningar, filmer, 

museiföremål och arkiv som har digitaliserats i hela Europa. Det är en 
auktoritativ källa till information som kommer från de europeiska kulturella 

och vetenskapliga institutioner.
För kulturarvsinstitutioner:

Europeana är en möjlighet att nå ut till fler användare, öka sin webbtrafik, 
förbättra sina användares erfarenhet och bygga nya partnerskap.

För yrkesverksamma inom kulturarvssektorn:
Europeana är en plattform för kunskapsutbyte mellan bibliotekarier, kura-

torer, arkivarier och de kreativa branscherna.
För beslutsfattare och finansiärer:

Europeana är en prestigefylld initiativ godkändes av Europeiska kom-
missionen, och är ett sätt att stimulera den kreativa ekonomin och främja 

kulturturism.

http://digisam-ra.blogspot.se/2012/07/svar-pa-oppet-brev-fran-svenska.html
“Digisams primary mission is to contribute to the achievement of the objectives 
of the government-adopted strategy for the digitization of cultural heritage. The 
main background to the strategy is to fulfill the commitments made   by Swe-
den through the European Commission, Council conclusions on the European 
digital library Europeana. The strategy will also help to meet the objectives of 
cultural policy.

Digisams role include supporting memory institutions in their efforts to make 
cultural heritage available online and hence facilitate the users to become co-
creators of the culture and the heritage they use and wont. In this work, Digisam 
in various forms interact widely with governments, institutions, organizations 
and individuals who are involved with the digitization of cultural heritage. “

http://pro.europeana.eu/
About us
For users:
Europeana is a single access point to millions of books, paintings, films, mu-
seum objects and archival records that have been digitised throughout Europe. 
It is an authoritative source of information coming from European cultural and 
scientific institutions.
For heritage institutions:
Europeana is an opportunity to reach out to more users, increase their web traf-
fic, enhance their users’ experience and build new partnerships.
For professionals in the heritage sector:
Europeana is a platform for knowledge exchange between librarians, curators, 
archivists and the creative industries.
For policy-makers and funders:
Europeana is a prestigious initiative endorsed by the European Commission, 
and is a means to stimulate creative economy and promote cultural tourism.



Krafter som har avgörande betydelse för områdets utveckling

Se sidan 9  

http://www.malmo.se/download/18.5d8108001222c393c00800024515/PMÖstraMalmö.pdf

Den nya Industrigatan blir huvudgata i Sorgenfri

Se sidan 19

http://www.malmo.se/download/18.5d8108001222c393c00800024515/PMÖstraMalmö.pdf

Forces that are vital to the region’s development

See page 9 

http://www.malmo.se/download/18.5d8108001222c393c00800024515/PMÖstraMalmö.pdf

The new industrial street is the main street in Sorgenfri

See page 19

http://www.malmo.se/download/18.5d8108001222c393c00800024515/PMÖstraMalmö.pdf



6.
Solväggen

“Vad: Stor gul fondvägg i söderläge som i sig är en fantastisk plats och som skulle 
kunna fungera som scen eller mötesplats med mera.

Var: Agneslundsvägen 28 (länk till karta)
Kontakt: Moelven, 040–18 07 40

Framförhållning: Minst 4 veckor innan
Övrigt: Förutsättningar för arrangemang sker i dialog med Moelven.”

”Varje kvadratmeter kan bli en liten scen. Varje trädgård, varje bakgård, varje 
balkong, varje fönster, varje trappuppgång, varje gata, varje torg, varje krog eller 

café, varje kyrka, varje butiksvestibul, kan bli en scen. Överallt kan det växa fram 
en scen.” Jag läser i ansökan Playground Europe och jakten på den femte friheten. 

En vision om Lund / Skåne som europeisk kulturhuvudstad 2014. Regionen defini-
eras nu som en storstad, “de små scenernas storstad” och “den femte frihetens 

storstad”. Tanken är att varje medborgare ska söka sin femte frihet här. Den femte 
friheten relaterar till de så kallade fyra friheterna: Att pengar, varor, tjänster och 

människor ska kunna röra sig fritt inom EU:s gemensamma marknad.

6.
Solväggen
“What: Large yellow background wall facing south which in itself is a great place 
and that could serve as a stage or venue, and more.
Where: Agneslundsvägen 28 (link to map)
Contact: Moelven, 040-18 07 40
Advance planning: At least 4 weeks before
Other: Prerequisites for events through discussion with Moelven.”

“Every square meter can be a small stage. Every garden, every backyard, every bal-
cony, every window, every staircase, every street, every square, every restaurant or 
cafe, every church, every butiksvestibul, could be a scene. Everywhere, it can grow 
a scene. “I read in the application Playground Europe and the hunt for the fifth 
freedom. A vision of Lund / Skane as European Culture 2014. The region is now 
defined as a city, “the little scene the city” and “the fifth freedom ‘metropolitan’. 
The idea is that every citizen should seek their fifth freedom here. The fifth freedom 
is related to the so-called four freedoms: to money, goods, services and people to 
move freely within the EU common market.



Parken slutade som fabrik.
http://www.sydsvenskan.se/malmo/parken-slutade-som-fabrik/

7.

Gröning: liten offentlig grönyta, 0,2-1 hektar. Max. avstånd 0,3 km (5 min promenad). Max 
barriär 3 000 bilar/dygn, 30 km/h.

Grannskapspark: liten bostadsnära park som utgör social träffpunkt, 1,5 hektar. Max. avstånd 
0,5 km (8 min promenad). Max barriär 3 000 bilar/dygn, 50 km/h. 

Stadsdelspark: medelstor mångfunktionell park, 5-10 hektar. Max barriär 8 000 bilar/dygn, 
50 km/h.

Natur- och rekreationsområde: stort, naturpräglat tätortsnära område för rörligt friluftsliv, 35 
hektar. Max. avstånd 3 km (10-15 min cykeltur). Max. barriär 8 000 bilar/dygn, 50 km/h.“ 

Från Översiktsplan för Malmö 2000. 

Groening: small public green space, 0.2 to 1 hectare. Maximum. distance of 0.3 km (5 min 
walk). Maximum barrier 3000 cars / day, 30 km / h

Neighborhood Park: small residence near the park that represent social meeting place, 1.5 
acres. Maximum. distance of 0.5 km (8 min walk). Maximum barrier 3000 cars / day, 50 km / h

Neighborhood Park: medium multifunctional park, 5-10 acres. Maximum barrier 8000 cars / 
day, 50 km / h

Nature and recreation area: large, natural embossed urban area for outdoor activities, 35 acres. 
Maximum. distance of 3 km (10-15 min ride). Maximum. Barrier 8000 cars / day, 50 km / h 
“From Floorplan for Malmö 2000th

Grafisk manual för Malmö stad:
http://malmo.se/download/18.6e0fe7e512c888cbc52800012324/Manual_Malmöstad_low.pdf

Graphic manual for Malmö city:
http://malmo.se/download/18.6e0fe7e512c888cbc52800012324/Manual_Malmöstad_low.pdf

Stéphane Mallarmé
Ett tärningskast

Stéphane Mallarmé
‘A roll of the dice will never abolish chance’

The park ended up as factory
http://www.sydsvenskan.se/malmo/parken-slutade-som-fabrik/

7.



8.
1991 Malmö kommun sålde Malmö Energi AB till Sydkraft. 

Efter enhälligt beslut i kommunstyrelsen gick förslaget vidare till kommunfull-
mäktige som godkände ‘den största affären i Malmö stads historia’ fredagen den 

8 februari - samma dag som beslutet om nedläggningen av Saab kom!”

Över roten eller vid sidan av roten? 

De asfalterade gångarna har spruckit där trädens rötter växer. En rot är blottlagd 
sedan många år och den är nött av steg och hjul. Hjul från cyklar, barnvagnar 
och vaktmästarnas kärror, kärror med kvast, kratta och spade. En kvinna med 

barnvagn kommer gående och hon viker undan för roten som vi står och betrak-
tar. Så vi fick inte veta vilken väg hon valt om vi inte hade stått där. 

Vi betraktar små skyltar nedstuckna vid flera gravvårdar. Svenska kyrkan och 
Trädgårdsshopen. Vid några gravar finns även solcellsdrivna lampor nedstuckna 

i jorden.

“1. Båghallarna / Bussgaraget

Vad: Malmöstadägd markyta
Var: Industrigatan 8 (länk till karta)

Kontakt: Jan Johansson, Fastighetskontoret Malmö Stad, 040–34 18 05
Framförhållning: Minst 5 veckor innan

Övrigt: Tillgång till markytan utanför kan ske tidigast i november 2012 och 
framåt. Malmö Stad förbehåller sig rätten att neka till arrangemang eller aktiv-

iteter som inte ligger i linje med Malmö Stads vision för området. I dagsläget är 
byggnaderna inte tillgängliga invändigt.”

 

8.
1991 Malmö municipality sold Malmo Energi to Sydkraft.
After the unanimous decision of the municipal proposal went to the City Coun-
cil, which approved ‘the biggest deal in Malmö’s history’ friday February 8 - 
the same day as the decision on the closure of Saab came! “

Over the root or at the side of the root?

The paved paths has cracked where tree roots grow. A root is exposed for many 
years and it is the nut of steps and wheels. Wheels of bicycles, prams and 
ushers carts, carts with broom, rake and shovel. A woman with a pram comes 
walking and she recoil from the root which we stand and watch. So we did not 
know which path chosen if we had not been there.

We see small signs thrust into several tombstones. Swedish Church and Garden 
Shop. In some tombs are also solar powered lights inserted into the ground.

“1. Båghallarna / Bus Garage

What: Malmöstadägd ground
Where: Industrigatan 8 (link to map)
Contact: Jan Johansson, Real Estate City of Malmö, 040-34 18:05
Advance planning: At least 5 weeks before
Other: Access to the ground outside can be made only in november 2012 and 
onwards. Malmö City reserves the right to refuse to events or activities that are 
not in line with Malmö’s vision for the area. In the current situation, the build-
ings are not available internally.”



9
“De där gräsklädda kullarna på hörnan Industrigatan/Nobelvägen, då? Monika 

berättar att det var meningen att det skulle bli en byggnad till här, utmed Industri-
gatan. I väntan på det forslade man dit schaktmassor när man gjorde anläggningar 
på tomten. Monika såg till att de blev snyggt formade till kullar. Något andra hus 
har aldrig blivit byggt och kullarna är kvar, lite som gravhögar från vikingatiden 

med en egen flora av stäppsalvia och annat.”
http://norrasorgenfri.blogspot.se/2010/07/utemiljon-vid-malmo-energis-huvud-

kontor.html

9
“Those grassy hills on the corner of Industrial Way / Nobelvägen, then? Monika 
says that it was supposed to be a building here, along Industrial Way. While wait-
ing for it to get there loomed rubble when did the plants in the garden. Monika 
made   sure they were nicely shaped into hills. Any other house has never been 
built and the hills are still there, a bit like burial mounds from the Viking era with 
its own flora of steppes sage and other things.“
http://norrasorgenfri.blogspot.se/2010/07/utemiljon-vid-malmo-energis-huvud-
kontor.html



10.
Letar efter rosor, finner en del rosenbuskar som ännu inte blommar i det 

höga vissna gräset på en äng. Kanske den grå rosen som artikeln från 
1940 beskriver.

”–Och den svarta rosen?
–Den har aldrig funnits. Alla rykten om att man lyckats driva fram en 

svart ros äro ingenting annat än bluff. Och varken vi odlare eller andra 
skulle vilja ha en sådan. Det händer ibland att vi på grund av ljusbrist kun-

na få se en mörkt blåröd ros, men den är ful och kastas. Det är föressten 
mycket som får kastas, massor av blommor, utblommade och misslyck-
ade, vräkas dagligen bort, och varje år slopas 10 a´12 sorter. Rosen har 
som allt annat en begränsad livskraft och livslängden i driverierna når 

sällan över 10 år. Men den kan också inskränka sig till ett enda.
De gyllinska driveriernas stjärnor heta just nu ’Stina Gyllin’, ’Knut Gyl-

lin’, ’Columbia Gyllinii’ och ’Ophelia Gyllinii’. Stina är terrakottafärgad, 
medan Stinas moder, som hette Golden Ophelia, var gröngul. Knut är 

istället som sig bör vackert grå.”

Institutionalisering av ödetomter?

Kvarteret Brännaren:

I kvarteret Smedjan och kvarteret Brännaren planeras ett torg 
“4. Ödetomten

Vad: “Ett galleri i det blå”, den sk Ödetomten kan användas som utställn-
ingsyta i det fria.

Var: Industrigatan 9–11 (länk till karta)
Kontakt: Marléne Engström, 040–109459

Framförhållning: Minst 3 veckor innan
Övrigt: Huset (Benzons fastighet) är en kuliss, men får inte användas pga 

säkerhetsskäl och husets dåliga skick. Riksbyggen förbehåller sig rätten 
att neka till arrangemang eller aktiviteter som inte ligger i linje med Riks-

byggens vision för området eller Riksbyggens värderingar, eller aktiviteter 
som kan utgöra en tydlig risk för de deltagande/besökande.”

10.
Looking for roses, find some rose bushes that are not yet blooming in the high 
withered grass in a meadow. Perhaps the gray rose as the article from 1940 de-
scribes.
“And the black rose?
-It has never existed. All rumors that they succeeded in driving a black rose are 
nothing but scam. And neither we growers or others would like to have one. It 
sometimes happens that because of light failure could see a dark purple rose, 
but it is ugly and discarded. It is by the way much gets thrown, lots of flowers, 
blooming and failed, evicted a day away, and each year dropped 10 a’12 varie-
ties. Rosen has everything else a limited vitality and longevity in driverierna 
rarely reach over 10 years. But it can also be limited to a single.
The gyllinska driveriernas stars hot right now ‘Stina Gyllin’, ‘Knut Gyllin’, ‘Co-
lumbia Gyllinii’ and ‘Ophelia Gyllinii’. Stina is terracotta colored, while Stina’s 
mother, named Golden Ophelia, was greenish yellow. Knut is instead as it should 
be beautiful gray. “

Institutionalization of vacant lots?

Block Burner:

I kvarteret Smedjan och kvarteret Brännaren planeras ett torg 
“4. Ödetomten
What: “A gallery of the blue”, known Ödetomten can be used as exhibition space 
in the open.
Where: Industry 9-11 (link to map)
Contact: Marléne Engstrom, 040-109459
Advance planning: At least 3 weeks before
Other: The house (Benzons property) is a backdrop, but may not be used for 
security and house poor condition. Riksbyggen reserves the right to refuse to 
events or activities that are not in line with Riksbyggen vision for the area or 
Riksbyggen values, or activities that may pose a clear risk to the participating / 
visiting. “


