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Sven-Johan Nilsson, 
VD Dockan Exploatering:

S
edan förra Dockanbladet har det hunnit hända en 
hel del. Nu har det flyttat in hyresgäster i Gäng-
tappen och Ubåtshallen, och successivt kommer 
det ytterligare hyresgäster till Dockan. Ett gott 

tecken, eftersom vi ju alla vill att det skall vara liv och 
rörelse i Dockan.

När det gäller bostadsbyggandet kan jag konstatera att 
det verkligen är full aktivitet hos våra delägare JM och 
Peab. Båda håller på att färdigställa var sin fastighet till 
två bostadsrättsföreningar och planeringen för ytterli-
gare tre bostadsrättsföreningar pågår. En bredvid Regi-
onhuset och två stycken längst ut på den västra sidan av 
Marinan. Det betyder att inom något år så har vi fem 
nya bostadsrättföreningar klara för inflyttning.

I samband med byggandet av JM:s och Peabs bostads-
rättsfastigheter har vi varit tvungna att ta ett antal 
parkeringsplatser i anspråk. Dessa har fullt ut kompen-
serats av ett antal nyanlagda parkeringsytor vid Hög-
masten och vid Peab-huset. Dessutom kommer Wihl-
borgs nya parkeringshus att invigas i slutet av detta år.

Ett viktigt inslag i Dockan är Marinan och tillsammans 
med vår hamnkapten Anders Lindskog fortsätter vi 
arbetet med att utveckla Marinan. Bland annat har vi 
under detta år bytt ut en brygga i innerhamnen och 
flyttat ut den tidigare längre ut i Marinan för att på så 
sätt få fler båtplatser. Vi kan till vår glädje konstatera  
att vår marina är mycket populär och har fler uthyrda 
platser i år än tidigare år.

Sommaren är på väg och vi önskar alla välkomna till 
Dockan för att njuta av sol, båtliv, utsikten och någon 
matbit från någon av restaurangerna på området.

I DETTA NUMMER
BOENDE 6 Nyproduktion 

8 Vi som bor här 

14  Skånes Dansteater
16  S/S Bore 
28 Dekorateljén

15  Thyréns 
21  Multiform 
24  Gängtappen 
32  Madaro
34  Klipp & lek

www.jm.se
Box 327

201 23 Malmö
Tel 040-16 56 00

www.peab.se
Box 205

201 22 Malmö
Tel 040-35 75 00

www.wihlborgs.se
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201 20 Malmö
Tel 040-690 57 00

Dockan Marina  
www.dockanmarina.se

Tel hamnvärd: 
+46 703 40 19 18
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Dockan Marina
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Lindahl Media
www.lindahlmedia.se
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Dockan är full av liv och rörelse, både ifråga 
om nybyggnationer och aktiviteter. Dockan-
bladet har samlat det viktigaste som är på 
gång – och frågat invånarna vad som gjorde 
att de hade turen att hamna här.

BOENDE 
PÅ 
DOCKAN

PÅ GÅNG I DOCKAN

DOCKAN – VARVET

HAVSNÄRA STADSLIV 
PÅ DOCKAN
I Varvet skapar vi bostäder för dig som njuter lika mycket 
av stadens sus som havets brus. Här kan du hitta hem till 
ett modernt cityboende bara ett stenkast från kajkanten, 
mitt i Malmös hetaste nya stadsdel. Här hittar du allt från 
yteffektiva ettor till rymliga fyror. 

Storlek: 1-4 rok, 35-138 kvm. Pris: 950 000-7 500 000 kr. 
Månadsavgift: 2 500-6 100 kr. Mäklare: Våningen & Villan, 
Åse Ljungberg, 0739-09 08 82.  

DOCKAN – HAVSPRINSEN

BRYGGLIV FÖR 
LIVSNJUTARE
I Havsprinsen bor du på absolut bästa bryggläge i attraktiv 
marin miljö. I den första etappen erbjuder vi 42 öppna, ljusa 
bostäder på unikt läge vid Kajpromenaden och marinan. Här 
finns vackra lägenheter från 2 till 5 rum och kök. Havsnära 
boende för livsnjutare i alla åldrar. 

Storlek: 2-5 rok, 52-134 kvm. Pris: 1 800 000-11 000 000 kr. 
Månadsavgift: 3 600-7 000 kr. Mäklare: Våningen & Villan, 
Åse Ljungberg, 0739-09 08 82. 

MER INFO OCH FLER DRÖMBOSTÄDER PÅ JM.SE
JM bygger hållbara hem med fokus på hantverket sedan 1945

VÄLKOMMEN PÅ VISNING
JMs bobutik Dockan, Dockgatan 13. Aktuella visningstider hittar du på jm.se.
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BOENDE PÅ DOCKAN
Full fart hos JM
Sara Sporrong-Aurell, marknads- 
och försäljningsansvarig på JM, 
använder laserpekaren för att 
tydliggöra de olika projekten före-
taget har på gång. I JM:s bobutik 
på Dockgatan 13 finns en flera 
meter stor, inglasad modell över 
Dockan, så det vägledande ljuset 
fyller sin funktion. 

På platsen för det planerade kvarteret i korsningen Lilla 
Varvsgatan-Östra Varvsgatan pågår förberedande markarbete. 
Bygget, som omfattar drygt 130 lägenheter (1–4 rok), beräknas 
stå klart senare delen av 2018. Flertalet av lägenheterna 
har redan släppts, och resterande kommer ut till försäljning 
i september i år. Kvarteret Varvet ligger precis intill Peabs 
projekt Lilla Varvsgatan. 

Längst ut på västra sidan 
av marinan, med ett helt 
magnifikt läge. Fortfarande på 
skisstadiet, men troligtvis en 
bit över 100 lägenheter. 
 Peab har även ett projekt 
bredvid Gängtappen som 
kommer ut på marknaden om 
ett par år. 

Ett kvarter som hamnar intill Högmasten, det vill 
säga nästan längst ut mot havet i Dockan (marken 
allra längst ut är avsedd för Peabs kommande 
projekt Havsporten). Den attraktiva adressen 

har byggstart i höst och kommer att omfatta 87 
lägenheter (2–5 rok) med preliminär inflyttning 
sista kvartalet 2019 och första dito 2020. Etapp 1 
är redan till salu.

Peabs nästa projekt omfattar 
cirka 130 lägenheter och byggs
utmed Lilla Varvsgatan. Kvarteret 
rymmer allt från ettor till tvåplans 
femrummare. Bygglovshantering 
pågår och säljpremiären planeras 
till efter sommaren.

Sara Sporrong-Aurell, marknads- och 
försäljningsansvarig på JM.

Peabs visionär 
snart verklighet
Det fanns en tid när Dockan var 
– en docka. När allt som fanns var 
en uttjänt torrdocka och storvulna 
idéer. Idag kan den ursprungliga 
markägaren, Peab, blicka tillbaka 
på tillkomsten av en helt ny stadsdel 
– och samtidigt ana jätte-projektets 
fullbordande. Men ännu fattas några 
pusselbitar. Peab och JM har vardera 
flera projekt som färdigställs parallellt 
under de närmsta åren. Martin Nerpin, 
distriktschef på Peab Bostad, berättar 
för oss om vad som händer för Peabs del.

Martin Nerpin, 
distriktschef på 
Peab Bostad.

DOCKANBLADET 2017

1  Varvet

2  Havsprinsen

5  Dockporten

4  Lilla 
Varvsgatan

Kvarter utmed Hallenborgs gata med 123 
lägenheter (1–5 rok), under produktion och 
med inflyttning planerad till augusti 2018.

3  Kv Hallenborg

1

2
5

4
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Måns Tengsmar
BOTT PÅ DOCKAN I ETT OCH 
ETT HALVT ÅR 
 
– Jag hade inget val, säger 
Måns Tengsmar med ett 
leende. Han verkar dock 
inte ha något emot att hans 
föräldrar tog beslutet att 
flytta från Kulladal till Dockan 
för halvtannat år sedan. Det 
är nära och bra till det mesta, 
inklusive Borgarskolan där jag 
går i gymnasiet.

Marie Willberger
BOTT PÅ DOCKAN I SJU ÅR
 
Marie Willberger är Dockanbo som flyttat hit av 
den kanske mest klassiska anledningen av alla. 
 – Kärleken, så var det, säger Marie Willberger. 
För sju år sedan flyttade hon hit från Ribban. Det 
var av allt att döma – inte minst de tre barnen 
hon är på promenad med – ett klokt val.  

Dockanbladet gick ut i vårsolen 
– låt vara en blåsig dag och 

fortfarande ingen värme att tala 
om – och ställde en rak fråga 

till bofasta flanörer: Hur hamnade 
du på Dockan?

BOENDE PÅ DOCKAN DOCKANBLADET 2017
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Gill Parme
BOTT PÅ DOCKAN I FYRA ÅR
 
– Jag ville bo vid vatten, 
säger Gill Parme. Ett öppet 
landskap, och då föll valet 
på Malmö och Dockan. 
 Gill flyttade från Stock-
holm för fyra år sedan, 
utan några tidigare band 
till Skåne.
  – Jag behövde en för-
ändring. Jag trivs utmärkt, 
samtidigt som jag kan 
besöka min familj i Stock-
holm så ofta jag vill.

Mikael 
Kristiansson
BOTT PÅ DOCKAN I TIO ÅR
 
Mikael Kristiansson 
susar nätt och jämnt 
förbi oss på sin cykel, 
men låter hejda sig en 
minut. 
 – Det var närheten till 
båten som avgjorde. Att 
ha den liggande utanför 
porten är oslagbart. 
Jag har bott här i tio år 
nu. Och så cykelavstånd 
in till city, förstås.

BOENDE PÅ DOCKAN DOCKANBLADET 2017
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Göran Ellberg
BOTT PÅ DOCKAN I TIO ÅR
 
Göran Ellberg behöver 
ingen betänketid. 
 – Elfte i fjärde 2007 
flyttade vi hit. Tio år. Han 
spekulerar vidare kring för-
delarna med de olika 
husen ute på Krankajen, 
och konstaterar att 
hustrun Birgitta och han 
aldrig ångrat flytten från 
Limhamnsvägen. 
 – Det var en bra affär, 
helt enkelt.

BOENDE PÅ DOCKANBOENDE PÅ DOCKAN

peabbostad.se

Söker du ett boende utöver det vanliga? I slutet av sommaren är det säljpremiär för vår nästa etapp i Dockan.
Vad sägs om en lägenhet i 2 plan med tillgång till en gemensam trädgård? I våra apartment houses får du alla 
villaboendets funktioner och kvalitéer och kan samtidigt fortsätta leva ett enkelt och bekvämt cityliv. 

I Lilla Varvsgatan planerar vi allt från 1-5 rok, så här finns naturligtvis även gott om alternativ för dig som söker 
något mindre eller en fyrarummare på ett plan. Oavsett vilket hem du väljer kan vi lova dig ett attraktivt läge 
i härlig havsnära miljö. Så centralt och nära stadspulsen fast ändå nära grönskan och Västra hamnen. 

Vi kan dessutom avslöja att vi samarbetar med Trendenser och Frida Ramstedt som hjälper oss att sätta ihop
ett attraktivt inredningsvalsprogram. Anmäl ditt intresse redan idag så får du en personlig inbjudan till säljpremiären.

Det här är hem värda att vänta på, tycker vi.

STORA BOSTADSDRÖMMAR
PÅ LILLA VARVSGATAN

Anmäl ditt intresse på peabbostad.se

12 \
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Om du är lite osäker på 
vad Tyréns egentligen 
sysslar med är du inte 
ensam. Det är ett av de 
där företagsnamnen som 
många känner igen, men 
kunskapen om själva 
verksamheten är i bästa 
fall skissartad. Dockan-
bladet beslöt att ändra 
på detta och fråga om 
varför Tyréns inte bara 
väljer att stanna kvar på 
Dockan, utan håller på 
att bygga ut.

Att byggnaden för de flesta
är känd som Tyrénshuset 
får nog ses som en effekt 
som företaget rättmätigt 
har förtjänat. Tyréns till-
hör de riktiga veteraner-
na i området, och har huse-
rat på samma adress ända 
sedan 2002. Förutom dem 
och Sigmahuset var Dock-
an på den tiden föga mer än 
ritningar på ett skrivbord. 
Just den bilden – planer på 

vad som komma skall – råkar 
vara en passande beskrivning 
för hela verksamheten i huset 
på Isbergs gata.

SAMHÄLLSBYGGNADSKON-
SULTER är en benämning 
som Tyréns gärna använder 
för att beskriva sig själva,
men frågan är om den gör 
oinvigda mycket klokare. 
Till deras försvar, märker vi 
snabbt under samtalets gång, 
är det inte helt lätt att ringa 

vad de gör med ett ord – om 
ens en artikel. En gemensam
nämnare för verksamheten
är dock stora, komplexa projekt, 
ofta med mycket god fram-
förhållning. 
 När allmänheten ser för-
ändringar i stadslandskapet
i form av infrastruktursats-
ningar och nybyggnation, 
handlar det inte sällan om 
projekt som Tyréns är del-
aktiga i. Med den skillnaden 
att när den för omgivningen 
synliga delen av ett projekt 
inleds, är det i praktiken av-
slutat för Tyréns vidkom-
mande.  
 Regionchefen Christian 
Lindfors ger oss en rund-

visning i lokalerna och en 
inblick i företaget. 
 – Ta satsningen på höghas-
tighetsjärnväg. I bästa fall 
kör de första av nästa genera-
tions svenska snabbtåg igång 
strax efter 2030, men vi är 
full gång med projekteringen 
av de första sträckorna. De 
långa ledtiderna är en natur-
lig del av verksamheten, och 
samtidigt ett måste för att 
hinna genomföra det omfat-
tande förarbete som krävs. 

– VÅRT arbete kan, fortsätter
Christian, brytas ned i tre 
områden: utredning, plane-
ring och projektering. Med 
ofta mycket långa ledtider 
blir mängden okända faktorer 
betydande. Av samma anled-
ning är underlaget vi har att 
utgå ifrån begränsat. För att 
komma så nära en korrekt 
bedömning som möjligt,   
inbegriper våra projekt ofta 
en rad olika kompetenser. 
Utbildningsnivån bland våra 
medarbetare är genomgåen-
de hög. 
 Tyréns fyller 75 i år. Före-
taget av idag är resultatet av 
förändringar som skett rela-
tivt nyligen. Genom förvärv 
och utveckling från 90-talet 
och framåt, har verksam-
hetens fokus förskjutits bort 
från det bärande konstruk-
tioner till helhetsåtagande
gällande både byggnader 
och infrastruktur. Ursprunget
som konstruktionsfirma är 
idag ersatt av rådgivande och 
planerande funktioner. 

TYRÉNS är rikstäckade med 
cirka 1 900 anställda, varav 
ungefär 200 sitter på Dockan-
kontoret. Företaget expande-
rar samtidigt kraftigt, och
den pågående utbyggnaden
kommer att resultera en väl-
behövlig ökning av kontors-
ytan med femtio procent. 
 – Vi är ju vana vid att arbeta
med riktigt långa cykler, så 
det är rimligt att anta att vi 
är på Dockan för att stanna, 
konstaterar Christian Lindfors. 


Tyréns – en sann
Dockanpionjär med 
långtgående planer

UNDER TILLBYGGNAD Det 
stora atriumet – på väg att 
bli ännu större. 

FÖRETAG

Something 
about 
Wilderness
SPELAS PÅ SKÅNES 
DANSTEATER 
26 MAJ-16 JUNI
 
Something about 
Wilderness berör 
tidens gång och det 
oundvikliga förfallet, 
i all dess prakt 
och förtvivlan. En 
kontemplation i 24 
fraser som barlägger 
vår ömma, rastlösa, 
kvävande strävan efter 
att tämja ting och 
varelser. Efter att tämja 
själva tiden. Genom 
en tillfällig trädgård 
utanför Skånes 
Dansteater slingrar 
sig föreställningen 
Something about 
Wilderness utifrån 
och in i dansteaterns 
innandöme. Trädgården 
växer fram genom den 
befintliga stadsmiljön 
och ansluter gatan till 
byggnaden.

Bild: Jenny Baumgartner

”Vi är på Dockan för att 
stanna.”
Christian Lindfors
Regionchef Thyréns

14 \
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A
tt delta i en guidad tur – 
oavsett vad det är som visas 
upp – är lite av ett lotteri. Före-
målet för turen är givetvis 

inte obetydligt, men nästan ännu vikti-
gare är vem som guidar, och hur. Där 
någonstans avgörs en stor del av upple-
velsen; om det blir ett slöseri med tid, 
något att bära med sig eller mittemellan. 
Vi påminns om denna viktiga ingrediens 
i vårt möte med Gösta Grubb, vår cice-
ron på S/S Bore, som verkligen känns 
som rätt man på rätt plats. Med kunskap, 
humor och stor entusiasm levandegör 
han såväl fartyget vi befinner oss på 
som stadens rika skeppsbyggararv. Men 
vi tar det från början.

Bistra vintrar krävde nya sätt 
att hantera isen
Under 1800-talets sista hälft upplevde 
länderna runt Östersjön en rad riktigt 
kalla vintrar, med isförhållanden som 

sjöfarten i stor utsträckning sluppit       
dittills (vilket förvisso hänger ihop 
med att sjöfarten expanderade kraftigt 
under samma period). Följden blev ett 
snabbt växande behovet av isfria far-
leder. Frågan var bara hur det skulle 
ske. Det saknades inte idéer – en lösning 
som allvarligt diskuterades bestod av 
enorma mekaniska släggor, dragna av 
hästar – men efter att en tävling utlysts 
för att locka fram effektivare vintersjö-
fart, innebar det vinnande bidraget ett 
stort steg framåt. Faktum är att grund-
idén som segraren Ferdinand Steinhaus 
byggde sin lösning på, än idag tillämpas 
inom isbrytning. Kombinationen av 
avrundade skrovformer, stålkonstruk-
tion och en stark motor skapade rätt 
förutsättningar för att ta sig framåt 
genom isen. De mjuka formerna är nyck-
eln till att en isbrytare, nu som då, ska 
kunna glida upp på den framförvaran-
de isen och sedan krossa densamma med 
sin tyngd. Tävlingen, som utlystes 1871 

OMBORD PÅ BORE

S/S BORE – en bit 
varvshistoria bevarad 

för eftervärlden 

På Dockan är den maritima anknytningen direkt svår att 
undgå. Från hus- och gatunamn till måsarnas skrik och 
båtarna vid kajen. Och så givetvis havet, som en fond dit 
blicken söker sig närmast med automatik. Inget ont i att 
titta mot horisonten, men den som vet att vrida lite på 
huvudet kan få se en vy som knyter ihop havet, Malmö 
och historien på ett svårslaget vis – ångisbrytaren S/S Bore.

Bore är full av 
fascinerande och 

välbehållna (om 
än restaurerade) 

detaljer, som 
unionsflaggan – som 
enbart får användas 

på fartyg som är 
byggda före unionens 

upplösning 1905         
– maskintelegrafen 

och de Kockums-
tillverkade 

emaljkärlen.

FAKTA

 ÅNGISBRYTAREN 

S/S BORE

Byggd: 

1894

Tillverkare: 

Kockums

Längd: 

40,5 m

Aktiv tjänst: 

74 år (till 1968)
 

KONTAKT

ssbore.se
 

/ 17
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OMBORD PÅ BORE

av staden Hamburg, har resulterat i att 
detta fortfarande benämns som skrov av 
Hamburgertyp.

Världens äldsta ångisbrytare
Förutom skrovformen och stålet krävdes
även en tredje pusselbit – ångmotorn. 
Även om den uppfanns redan på 1700-
talet och funnits som idé ännu längre,  dröj-
de det innan den blev mer allmänt före-
kommande. Ångan är för övrigt synlig 
i många äldre fartygsnamn, nämligen 
som S:et i S/S, det vill säga steam ship 
(att jämföra med M/S, motor ship, och 
S/V, sailing vessel). 
 S/S Bore byggdes av Kockums Meka-
niska Verkstad och sjösattes i novem-
ber 1894. Beställare var Malmö Hamn-
förvaltning och syftet var att hon skulle 
tjänstgöra som reservfärja då isförhål-
landena blev de ordinarie färjorna över-
mäktiga. Idag är hon av allt att döma 
världens äldsta ångisbrytare som fort-
farande går för egen originalmaskin. Om 
du tittar bort mot Skeppsbron, i höjd med 
gamla svävarterminalen, är chansen god 
att du kan se henne just nu.

Ett flytande museum
Gösta Grubb tar vänligt emot oss och 
börjar genast berätta detaljer och anek-
doter om fartyget intill oss. Gösta har ett  
förflutet som sjöman, men när turen är 
slut står det klart att det är blott en av 
punkterna i ett långt och fascinerande 

cv. Han förklarar inledningsvis att Bore 
numera övervakas av sofistikerad teknik 
– en rörelsedetektor på ett öppet fartygs-
däck måste till exempel kunna skilja på 
en människa och en förbiflygande mås 
– som behövs för att skydda mot ovälkom-
na besökare. Att det är väl värt att freda 
Bore blir snabbt tydligt för oss. Efter 
en total renovering, lika ambitiös som 
minutiös, som pågick under närmare ett 
decennium, är det som att stiga in i en 
tidskapsel. Så gott som varje detalj före-
faller att vara originaldelar i snudd på 
nyskick. Givetvis är detta resultatet av 
varsam och skicklig restaurering, men 
helhetsintrycket framkallar en känsla 
av att förflyttas bakåt i tiden. 

Från filmroll till (nästan) skrot 
till nytt liv
Vägen tillbaka till Malmö och sin stor-
hetstids glans har, som det heter, inte 
varit spikrak. Efter aktiv tjänst under 
nära 75 års tid, togs Bore ur bruk 1968, 
och lämnades i praktiken att förfalla. 
Vad som höll på att bli ett sista framträ-

dande före skroten var Jan Troells film
Ingenjör Andrées luftfärd i början av åttio-
talet, men då var fartyget alltså redan i 
dåligt skick. Det är samtidigt inte otänk-
bart att just filmen blev hennes rädd-
ning. Kort därefter blev Bore nämligen 
uppköpt av ett företag i avsikt att försöka 
förlänga livstiden. Låt vara att mycket 
var nedgånget, men en avgörande faktor 
för projektet var att skrovet, pannan och 
maskinen alla var i relativt gott skick. 
Skälet till att hon togs ur tjänst var allt-
så inte funktionella brister, utan snarare 
höga underhållskostnader och tillkomsten 
av nyare teknik.

Sinnrikt i minsta beståndsdel
Bara maskinrummet är en industri-
historisk skattkammare. När Gösta 
pedagogiskt går igenom de olika delarna 
av denna ångmaskin i jätteformat, blir 
det också uppenbart vilket under av 
ingenjörskonst dessa fartyg är. Det full-
komligt vimlar av kloka lösningar som 
förbättrar och förenklar driften och 
underhållet av maskinen. 

Idag är hon av allt att döma världens 
äldsta ångisbrytare som fortfarande går 
för egen originalmaskin.

S/S Bore mår bra av 
att tas ut på en tur, 

vilket fortfarande 
händer då och då.

Skinande mässing 
smyckar hela fartyget, 

även när funktionen 
är i centrum. Här en 

brandsläckare. 

Gösta Grubb är kunnig 
och engagerande som få, 
och har förklaringar till 
och anekdoter om minsta 
beståndsdel av Bore.
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 Ett illustrativt exempel är en metallyta 
som vid normal motorgång måste smörjas 
kontinuerligt. Till saken hör att en manuell
kontroll lätt hade medfört förlust av 
hela handen. Den lika enkla som geniala 
lösningen består i att tillsätta lite vatten 
i tråget som mekanismen ”hämtar” 
smörjoljan ifrån. Följden blir en emul-
sion – en blandning av olja och vatten – 
som är vitaktig istället för genomskinlig, 
och ett snabbt ögonkast mot den aktuella 
ytan räcker för att kontrollera att motorn 
går som den ska. 
 Andra åtgärder är mer självklara:
Mängder av rör i alla storlekar löper kors 
och tvärs genom utrymmet, närmast 
fyller det. När fartyget är igång är det 
dock mer än storleken som skiljer dem åt. 
För att exempelvis skilja de kalla från de 
skållheta är hela maskinrummet vackert 
färgkodat. Blåa rör för kallt färskvatten, 
röda för ånga och hett vatten, grönt för 
kylvattnet från havet, och så vidare.
 Hjärtat i maskinrummet, och hela 
fartyget för den delen, är ångpannan. 
Den drivs med stenkol stora som hand-
bollar, som slängs in med en skyffel – 
eller kolaskuffa (stavning oklar men 
uttalat [kullaskuffa]) som Gösta påpekar 
ömt – i endera av tre parallella aggregat. 
Att initialt värma upp pannan till arbets-
temperatur tar 4–5 dygn (sic!), men 
sedan kan den å andra sidan jobba och 
vila med stor flexibilitet och under lång tid.
 När vi är på besök är maskineriet stil-
lastående, men för den som någon gång 
vistats på ett fabriksgolv är det lätt att 
tänka sig maskinrummet som en bullrig 

miljö när Bore rör på sig. Ett antagande 
som Gösta, lite i förbifarten, rättar: 
 – Ni förstår, allt det här är ju tyst. Jag 
blir osäker på om jag har förstått rätt 
och ber honom upprepa sig. 
 – Jovisst, även när fartyget går för fullt 
är det så gott som tyst härnere. Försiktiga
ljud från mekaniken, visst, men man 
slipper allt oväsen från förbrännings-
motorer. 
 Dockanbladet lämnar det tysta 
maskinrummet, en aning förstummade.

Öppet för allmänheten
Resten av turen spenderas på övre däck, 
där både detaljer och helhet egentligen
kräver ett besök för att göra rättvisa. Från 
smakfullt inredda sovkvarter till mat-
salen, komplett med vakande porträtt av 
Oscar II och drottning Sofia av Nassau 
på väggen och invändiga hängrännor 
för att samla upp kondensvattnet från 
takfönstret – allt bidrar till en storslagen 
upplevelse av estetik och ingenjörskonst. 
Givetvis i det ursprungliga utförandet, 
men även det monumentala arbete som 
renoveringen utgör.
 Sammantaget kan Dockanbladet inte 
annat än att helhjärtat rekommendera ett 
besök på S/S Bore. Bäst chans att gå med 
på en visning är på förmiddagen tisdagar 
och onsdagar – men om du råkar stöta på 
Gösta Grubb vid en annan tidpunkt, är 
det inte omöjligt att han fäller ut land-
gången speciellt för dig. Ta chansen, 
oavsett.                        

Den gamla ångisbrytaren när 
det begav sig – i färd med vad 
hon gjorde bäst.

Arvet från Kockums 
är närvarande, 
både bildligt och 
högst konkret.

Bore för fulla segel.

Förändringen från galleri
till köksbutik kan låta 
som en förflyttning
mellan helt skilda världar,
men för besökare hos 
Multiform torde den 
fördomen komma lite på 
skam. Åtminstone en del 
av köksdelarna och in-
redningsdetaljerna som 
visas upp i lokalen som 
tidigare hyste Galleri 
Leger kan nog sägas 
vara fullt jämförbara 
med konstverk. 

MULTIFORM är det danska 
finsnickeriet som sedan star-
ten i Århus 1982 kommit att 
etablera sig som ett av de 
mest aktade namnen inom 
kök, bad och inredning. Med 
en uttalad ambition att skapa 
unika kök utan kompromisser, 
utgör de själva sinnebilden av 
ett drömkök för många entusiaster.

NÄR Dockanbladet besöker 
Multiform råder ett kontrol-

lerat kaos av framväxande
utställningsinstallationer, 
halv- och helöppnande levere-
rade kollin samt en del bygg-
damm – det vill säga precis 
som det ska se ut i ett show-
room som räknar ner dagarna 
mot öppningsdatum. Samti-
digt är mycket redan på plats, 
och runtom i den stora lokalen 
avlöser de olika köksmiljöerna
varandra. För stunden är 
fönstren övertäckta men med 
lokalens placering, precis i 
förlängningen av Dockans 
karaktäristiska vattengata, 
går det inte att undgå butikens 
fina utsikt.

ETABLERINGEN på Dockan
innebär också Multiforms 
första på svensk mark över-
huvudtaget. Ansvariga för 
butiken är Anna Isabel Baños
och Anna Albinsson-Kaplan, 
som båda har gedigen bak-
grund inom kök och inredning. 
Under vårt besök guidar de 
runt och förevisar design-

detaljer, gedigna material och 
smarta funktioner en masse. 
En välkommen guidning med 
tanke på frånvaron av standard-
mått och konventionella lös-

ningar, och vi får en förklaring
till många av det finesser som 
lekmannaögat annars riske-
rat att missa. 

VARJE nytt kök eller bad-
rum från Multiform är unikt, 
och planeras och ritas med 

utgångspunkt i kundens önske-
mål och boende. Utifrån sju 
grundmodeller – exempelvis 
den nyligen lanserade Form 
45, där en 45-gradig fasning 
av mötande ytor skapar rena, 
nästan skarvfria linjer – 
som kunden väljer mellan, 
platsbyggs sedan det slutliga 
resultatet. Just de specifika
förutsättningarna för den 
här typen av installationer, 
har många gånger kommit 
att producera lösningar som 
sedan inkorporerats i Multi-
forms ordinarie utbud.

FÖRUTOM kök, badrum och 
inredningsdetaljer från Multi-
form, finns även golv från 
Junckers i sortimentet. Som 
det premiummärke Multiform
är, kommer Dockanbutiken 
inte bara att fungera som butik
och showroom.Planen är att 
det även ska tjäna som mötes-
plats för inbjudna kunder, med
event och presentationer från 
utvalda leverantörer.           

Multiform – kök som konstart

FÖRETAG

Multiform lokaler hyste tidigare 
Galleri Leger.

OMBORD PÅ BORE

FÖRST I SVERIGE Butiksansvariga 
Anna Albinsson-Kaplan och 

Anna Isabel Baños representerar 
danska Mulitform.

NYDOCKAT
FÖRETAG
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D
en för dagen klara vårso-
len får verkligen lokalerna 
på hörnan Hallenborgs Gata 
–Stora Varvsgatan att visa 

upp sig från sin allra bästa sida. Det 
rikliga ljusinsläppet tillsammans med 
vidsträckt utsikt över takåsar, hamn-
bassänger och stora delar av Malmös 
skyline sätter sin prägel på såväl konto-
ret som människorna i det. 

Flytten till Dockan ett lyft för 
hela företaget
Dockanbladet träffar Johanna Nygren, 
löneansvarig, och marknadschefen 
Mikael Andersson för ett samtal om 
Solresor och deras nya adress. De har 
suttit i Dockan sedan november förra 
året, då de tog över våningsplanet 
som  FOJAB arkitekter förfogat över. 
Det framgår tydligt att det är en lyckad 
flytt. 
 – Det är som dag och natt i jämförelse,
konstaterar Mikael. Förut satt vi på 
Djäknegatan och utsikten utgjordes av 
förbidundrande bussar. Här märks det 
direkt när man kommer hit, både på 
besökare och våra medarbetare. Atmos-
fären är helt förändrad, människor får 
energi bara av att vistas här.

Nya sätt att möta kunden
För de boende i Dockan blir effekterna 
av att ha Solresors huvudkontor i kvarte-

ret något mindre påtagliga. Även om det 
handlar om ett femtiotal personer och 
en rejäl totalyta, innebär etableringen 
exempelvis ingen resebutik eller stora 
logotyper i gatumiljön. Istället ligger 
fokus helt på telefon- och databuren 
kontakt med kunder – en utveckling som 
är signifikativ för den enorma påverkan 
som nätets framväxt har haft på rese-
branschen. Mötet med resenärerna
sker numera i form av event och tema-
kvällar, med specialinbjudna gäster 
och presentationer av nya resmål och 
koncept. Osökt planeras, i veckan efter 
vårt besök, en mingelträff på Akvariet
i Dockan i syfte att informera om resmål 
och umgås med potentiella resenärer. 

Från språkresor till 
upplevelsepaket
Under sin snart 30-åriga historia har 
Solresor genomgått en kontinuerlig 
expansion, alltmedan själva verksam-
heten kommit att förändras i takt med 
kundernas förändrade behov och önske-
mål. Startat 1989 som en fristående del 
inom språkresekoncernen STS, utgjordes
bolagets nav under lång tid av hotellet
Gloria Palace på Gran Canaria. År 2000, 
i  och  med  en  satsning  på  Azorerna 
– vilket blev en formidabel succé – skedde
ett trendbrott. Från att ha varit ett 
välmående men fortfarande ganska litet 
företag, växte Solresor på några få år till 

att bli en av branschens tyngre aktörer. 
 – Namnet Solresor kan vara både en 
välsignelse och en förbannelse, säger 

Från Dockan 
ut i världen

Atmosfären är 
helt förändrad, 
människor får 
energi bara av 
att vistas här.

– Oh, fin bränna! säger en medarbetare till en annan, 
nästan som en hälsningsfras. Det kan förstås vara en 
slump att detta är det första vi hör när vi stiger in på 
Solresors nya huvudkontor, men snarare rör det sig 
om en av de mer uppenbara fördelarna med jobbet: 
att resa är en del av arbetsbeskrivningen. Att någon 
är nyss hemkommen från varmare breddgrader är 
mer regel än undantag.

FÖRETAG

Mikael Andersson och 
Johanna Nygren och de andra 

medarbetarna på Solresors 
kontor har en härlig vy över 

Malmös tak.

Mikael Andersson. Det är välkänt, lätt-
googlat och tydligt. Samtidigt tolkas det 
lätt som ”flyg och hotell”. Det är en för-
åldrad bild av oss. Idag är den överlägset 
största delen av våra resor upplevelsepa-
ket – resor med tydliga teman och rikligt 
med aktiviteter inlagda. Utbudet 2017 
består av 30 rundresor till fem världs-
delar, med inriktningar som träning, golf 
– och dans! Samtidigt är det ju mixen som 
gör helheten: mat, historia, natur och säll-
skap. 

Lokalkännedom och svenska 
guider
Både Johanna och Mikael vittnar om hur 
även resenären förändrats i takt med 

samtiden. Den stillaliggande soldyrkaren är 
ett minne blott, ersatt av nyfikna, pålästa 
och aktiva deltagare.
 – Kärnmålgruppen för oss utgörs av 
par i medelåldern och uppåt, säger Johanna,
personer som är hungriga på nya resmål 
och upplevelser. 
 Solresor är påtagligt stolta över att 
kunna erbjuda svensktalande guider på 
alla sina resmål, en detalj som är allt 
annat än självklart bland researrangörer. 
 – Guidernas roll har förstås också 
förändrats med tiden, lägger Mikael till. 
Förr var det snudd på envägskommunika-
tion som gällde gentemot gästerna. 
Numera fungerar vår platspersonal mer 
som ambassadörer, medresenärer att 
rådfråga och föra dialog med.                  

FAKTA

 Solresor AB 

startade 1989 

och har idag 

ett sextiotal 

medarbetare i 

Sverige och en 

utlandsorganisation 

bestående av drygt 

sjuttio reseledare. 
 

KONTAKT

www.solresor.se
 

NYDOCKAT
FÖRETAG
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vattnet då. Eller rättare sagt, öppet 
vatten gick längre in i hamnområdet. 
Allteftersom Västra Hamnen och andra 
delar av hamnen har flyttat ut kustlinjen 
i Öresund, har också närheten till havet 
successivt avtagit. Under samma period          

har området blivit alltmer sammanlän-
kat med staden, inte minst i takt med 
att gamla industrilokaler byggts om till, 
eller ersatts av, modernare alternativ. 
Säkert är att arkitekten Paul Hedqvist, 
en förgrundsgestalt inom funktionalis-
men och upphovsman till bland annat 
Bromma flygplats och Skatteskrapan på 
Södermalm i Stockholm, nu kan få sitt 

verk betittat och beundrat av en bredare 
allmänhet, något som försvårades avse-
värt av att ligga bakom Kockums lyckta 
portar.

Total men varsam renovering
Företagsnamnet Kockums lämnade Gäng-
tappen så sent som sommaren 2015 (då i 
skepnaden Saab Kockums), varefter en 
totalrenovering av byggnaden tog vid. 
Då huset är klassat som kulturbyggnad 
– Q-märkning, en typ av K-märkning som
medger ingrepp med hänsyn till detaljpla-
nen – är fortfarande mycket sig likt. Resul-
tatet är en fin blandning av ursprungli-
ga detaljer och moderna lösningar. 
Exempelvis sitter Tor Hörlins glasmo-
saik i entrén säkert på sin plats, i likhet 
med marmorgolvet med den stilisera-
de kompassro-
sen i husets mitt-
punkt. En egen-
het med huset är 
att den okonven-
tionella planlös-
ningen utma-
nar lokalsin-
net, med effek-
ten att en del helt 
enkelt går vilse 
– om än tempo-
rärt.                

I 
den rymliga lobbyn står ett antal 
skärmar utspridda. Motiven är 
mestadels svartvita bilder i stor-
format som dokumenterar byggna-

dens tillblivelse och den kringliggande 
miljön. Urvalet av och bildskärpan i foto-
grafierna skildrar samtidigt ett mäktigt 
kapitel i Malmös industrihistoria. Före-
taget Kockums (etablerat som Kockums 
Mekaniska Werkstad år 1866) har förvis-

so anor som sträcker sig betydligt läng-
re än 1959, då Gängtappen stod färdig, 
men idag är huset ett av allt färre kvar-
dröjande minnen från varvseran. När 
det invigdes var Kockumshuset med sina 
65 meter och 15 våningar landets högsta 
kontorsbyggnad – dubbad Sveriges 
första skyskrapa – och står sig än idag 
som en del av Malmös skyline. Under en 
period mellan tidigt sjuttiotal och 2002, 

då världens största bockkran gick fram 
och tillbaka precis intill, fick det dock se 
sig reducerat till miniatyr – i likhet med 
allt annat i Kockumskranens närhet.

Längre från havet, närmare 
staden 
På bilderna i lobbyn framgår det också 
tydligt att huset låg mycket närmare 

Carl Magnus Cronholm. 

FEW Agency

DEN MÅNGHÖVDADE 
REKLAMBYRÅN FEW 
Med tiden blev kontorslokalerna på Media 
Evolution City alltmer trångbodda, och flytten 
till något större till slut oundviklig. 
 Sedan inflyttningen tidigare i år har FEW ett 
helt våningsplan till sitt förfogande, vilket både 
skänker möjlighet att ge lokalerna en enhetlig
prägel och variation i användandet. Med en 
uppsjö kunder med vitt skilda inriktningar – som 
Malmö FF, Peab, Bravo, Colorama och Nestlé 

– är kraven stora på såväl mötesytor som flexi-
bilitet. För att inte tala om arbetsmiljön gene-
rellt.
 – Vi sysslar ju med att bygga varumärke åt 
våra kunder, och de nya lokalerna är en del 
av att bygga vårt eget varumärke, säger Carl 
Magnus Cronholm, vd på FEW. Ytorna är större 
och bättre anpassade för både medarbetare och 
kunder. Det känns som att flytten är ett lyft för 
hela byrån. Och så utsikten, förstås. Den är svår 
att tröttna på.

Den okonventionella 
planlösningenutmanar 
lokalsinnet, med 
effekten att en del helt 
enkelt går vilse

GÄNGTAPPEN

Ett anrikt landmärke 
har fått nya gäster
Det är inte vilken adress som helst, Stora Varvsgatan 11. Länge 
var den synonym med maktens boning i det som var hela stadens 
främsta och stoltaste industri, Kockums. Höghuset med den 
udda formen – du kan läsa mer om namnet Gängtappen härintill 
– utgjorde i flera decennier huvudkontor för hela verksamheten. 
Nu är huset grundligt renoverat och här huserar andra företag,
men nog sitter det en del Malmöhistoria kvar i väggarna. 

Inflyttad 1

Namnet 
Gäng-
tappen
IBLAND hörs den histo-
riskt sett rimliga benäm-
ningen Kockumshuset, 
men för de flesta är bygg-
naden känd kort och gott 
som Gängtappen. Men 
varifrån kommer detta 
ord, gängtapp? Nog anar 
man att det har med den 
säregna formen att göra, 
men är du inte hemma-
hörande i verkstads- och 
metallindustrin är det lätt 
att gå bet på mer detal-
jerade associationer. Har 
du sett en verklig gäng-
tapp, förefaller däremot 
namnet närmast ofrån-
komligt. En gängtapp 
ser nämligen ut just så: 
en cylinder där tre runt 
axeln jämnt utspridda 
urgröpningar gör genom-
skärningen mer lik en 
triangel med konkava 
sidor än en cirkel.
 Låt vara att själva
objektet är smått 
obskyrt, men resultatet
av dess arbete finns så 
gott som överallt. Det 
handlar helt enkelt om 
ett verktyg som skär de 
gängor som ska leda en 
skruv eller mutter till sin 
avsedda plats.
 Frågan är – om man får 
vara lite spekulativ – om 
inte namnets popularitet
ligger i förhållandet mellan 
varvets fotfolk och före-
taget styrande elit, en 
kontext som skänker 
både humor en lagom dos 
vanvördighet till huvud-
kontorets smeknamn. 
Eller, förstås, är beskriv-
ningen så på pricken att 
alla andra namn ter sig 
överflödiga.

Bild: Felix Gerlach och David Johansson.
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GÄNGTAPPEN

Läns-
försäkringar

MARKNADENS STÖRSTA 
FÖRSÄKRINGSBOLAG  
Efter att Gängtappen reno-
verades och moderniserades 
av hyresvärden Wihlborgs 
fanns plötsligt flera tusen 
kvadratmeter kontorsyta 
tillgängliga i en av Malmös 
intressantaste byggnader. 
Länsförsäkringar utnyttjade
möjligheten och från sina 
gamla omoderna lokaler
tog de, i alla bemärkelser, ett 
stort steg upp. 
 Den röda kvadraten om-
gärdad av två blåa L är en 
av Sveriges mest kända 
och spridda varumärkes-

symboler, och de flesta kan 
identifiera den utan be-
tänketid. Att förklara före-
tagets verksamhet av idag 
kräver dock lite längre tid. 
Med ursprunget i det tidiga 
1800-talet har dagens Läns-
försäkringar flera egenhe-
ter som levt kvar från äldre 
tiders bolagsbildning. Förut-
om att de är just vad de 
heter, och är uppdelade på 
23 separata länsbolag, är 
det själva kunderna som tillika 
är ägare – företagsformen 
lyder ”ömsesidigt bolag”. 
En annan detalj är att 
företagets högsta beslut-
ande funktion kallas fullmäk-
tige, ett ord som ju normalt 
förknippas med lokalpolitik.

GAMMALT FÖRETAG, MODERN 
VERKSAMHET
När vi träffar Ingemar 
Helgesson, marknads- och 
kommunikationschef, för en 
guidad tur i de nya lokalerna 
går det inte att ta miste på 
en viss förnöjsamhet. 

 

– Det märks lång väg att 
medarbetarna mår bättre. 
Allt har faktiskt blivit bättre 

med flytten. Tidigare satt vi i 
omoderna, nedgångna loka-
ler och behovet av förnyelse 
var närmast akut.
 Trots en snart 200-årig 
historia – 181 för att vara 
exakt – är Länsförsäkringar
i högsta grad ett företag i 
tiden. Med alla länsbolag
inräknade är koncernen 
marknadens största försäk-
ringsbolag; bankverksam-
heten är förhållandevis ung, 
men växer på ett framgångs-
rikt sätt. Sedan augusti 2016 
har cirka 200 medarbetare
Gängtappen som arbets-
plats. Dock berörs kunderna 
inte nämnvärt, då kontakten 
med dem sker på andra plat-
ser. Detsamma gäller huvud-
kontor och huvuddelen av de 
administrativa tjänsterna, 
som båda är förlagda till 
Helsingborg. 

Inflyttad 2

När det invigdes var Gängtappen 
med sina 65 meter och 15 våningar 
landets högsta kontorsbyggnad.

Det märks lång väg 
att medarbetarna 
mår bättre. Allt har 
faktiskt blivit bättre 
med flytten.

Dockan växer
i takt med 

arbetsglädjen
Här i Dockan har Wihlborgs utvecklat fastigheter sedan starten 
2000, då Sigmahuset stod klart. Idag har vi 160 000 m2 lokaler 
i området där över 6 000 personer jobbar på något av de 200 
företagen.  

Och Dockan fortsätter växa. Bara under det senaste året har 
vi välkomnat företag som Orkla Foods Sverige, Länsförsäkringar 
Skåne, Försäkringskassan, Solresor, Appsales, Macrobond och 
WeIntendit för att nämna några. 

Till Tyréns gör vi nu en tillbyggnad på 2 600 m2 så att de kan 
fortsätta växa och vi bygger ett nytt parkeringshus intill Ubåts
hallen som står klart hösten 2017.  

Men vi bygger inte bara för människor. Vid våra fastigheter 
har vi satt ut bikupor, fågelholkar och nu även Dockans första 
insektshotell. Vi hoppas att du liksom vi ser nyttan och glädjen  
i att bidra till en hållbar livsmiljö också för dessa små, men för 
oss alla så  viktiga hyresgäster.

Ingemar Helgesson, marknads- 
och kommunikationschef.



DOCKANBLADET 2017

/ 2928 \

MÅLERIET: 

Återvunnet – sedan 
ömt vandaliserat
Vägen till bra scenografi är sällan spikrak. När vi passerar 

måleriet ska några inköpta, lätt begagnade stolar förses 

med påmålade schablonmönster. När det är klart ska de 

omsorgsfullt kantstötas, skäras och misshandlas tills de 

passar det eftersökta utseendet.  

FÖRVARINGEN: 

Som ett 
teaterhistoriskt 
museum
Överallt ligger rekvisita från gamla uppsättningar, 

alla med sin historia och sina anekdoter. Många av 

medarbetarna i ateljén tycks, inte oväntat, ha ett 

engagerat kulturintresse och berättar gärna om de 

olika objekten. 

SNICKERIET: 

Stöttepelarna 
i kulissen

Ett exempel är de vertikala kulisstöttorna 

(ses på bilden som de spetsiga trianglar som löper 

tvärs över kulissernas bakstycken), där flera 

är från 1900-talets första hälft.

DEKORATELJÉN

På besök i 
kulturfabriken
VARE SIG det gäller trädet under vilket Vladimir och Estragon uthärdar sin väntan, 

Hamlets dödskalle eller alla andra objekt som i olika hög utsträckning kompletterar 

skeendet på en scen, har de inte kommit dit av en slump. Snarare är det en hel vetenskap 

att hitta rätt material, form och funktion för dessa kulturbärande detaljer – en process 

som kräver kunskap, uppfinningsrikedom och helst mycket god framförhållning. Allt detta 

sammanstrålar i Dekorateljé Kranen, som håller till i Båghallarna. Ateljéchefen Erik 

Pilesjö bjöd Dockanbladet på en fascinerande rundvisning av denna dolda nyckelspelare 

inom Malmös scenkonst.
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MÅLERIET: 

Hantverk och kemi
I måleriet är aktiviteterna lika varierande som de bevarade 

dekorationerna längs väggarna. I en ände skapas – oerhört 

noggrant för att efterlikna intrikata ritningar – träd av plaströr; 

i den andra experimenterar man fram ”papper” till scenografi 

som först ska målas på, sedan bokstavligen försvinna i kontakt 

med vatten. 

SNICKERIET: 

Snickarglädje 
extra allt

I snickeriet är det ofta riktigt stora 

konstruktioner som behöver byggas, som 

därtill ska uppfylla digra krav. Här ett golv 

som ska vara ytterst stabilt, orka extra 

mycket vikt – och smidigt kunna rullas på 

och av scen i en handvändning.

MÅLERIET: 

Små tricks ger 
stor konst

En fyra meter hög Drottning Elisabeth I – från 

uppsättningen ”Maria Stuart” som spelades på Hipp 

2009 – är nästan en smula skräckinjagande, men 

gör sig perfekt på stora scenen. Tavlan har gjort sitt 

och ska snart förstöras, men ramen – gjord av trä, 

gummislang och guldfärg – sparas för nya verk.

SNICKERIET: 

Allt börjar i 
liten skala

Produktionen i ateljén brottas 

konstant med snäva budgetar och 

tidspress. För att undvika kost-

samma misstag är noggrannhet A 

och O, därför byggs allting först i 

miniatyr, alltid i skala 1:25.

DEKORATELJÉN

Konstnärskap 
och hantverk i 
skön förening
Ett bestående intryck från besöket på ateljén 

är den enorma noggrannhet och fram-

förhållning som krävs för att få scenkonsten 

att fungera. En stor uppsättning på Malmö 

Opera kan kräva 4 000 timmars arbete, en 

process som kräver minutiös resursfördelning 

och planering. Och kreativa paniklösningar, 

när nöden kräver. Så när du ser en ängel 

flyga i en motviktskran över scenen, eller ett 

förstärkt matbord bära ett helt danslag – kom 

ihåg att det inte är en slump. Det är konst, 

det med. 

30 \
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Skånska delikatesser 
by the sea

D
e är knappast last-
gamla, Christer 
Niven och Ian Valdi-
vieso, ändå har de 

hunnit bli veteraner i köket. 
När de räknar upp tidigare
arbetsplatser får jag dels be 
dem sakta ner och upprepa, 
dels blir jag förundrad över 
hur de har hunnit med allt 
(ingen av dem är över 35). 
I mixen ingår Michelinstjär-
nor, en sushiutbildning och 
platser som Hawaii, London, 

Paris, Rom, Tokyo – listan kan 
göras ännu längre. Den mer 
lokala bakgrunden inkluderar 
Pâtisserie David, Bistro Royal 
och senast Kok & Bok på 
Malmö stadsbibliotek, som 
Christian var med och startade. 
Andreas Pieplow, tidigare ägare 
av Bistro Royal och förstås 
bekant för Dockanbor genom 
bland annat Årstiderna by the 
sea, har fungerat som mentor 
och bollplank i planeringen av 
den nya restaurangen.

MADARO. Så lyder namnet. 
Med tanke på att upphovs-
männen har både brittiskt och 
spanskt påbrå kan det vara 
värt att påpeka att namnet inte 
är utländskt, utan lika lokalt 
som deras meny: matro, alltså 
– fast uttalat på bred skånska. 
 Christer och Ian har en 
tydlig vision i sitt arbete. De 
vill få sina matgäster att inse 
vilket stolt matarv Skåne 
besitter. Även om många äter 
exempelvis stekt sill med 
jämna mellanrum, ska Madaro 
lyfta fram även de rätter som 
riskerar att falla i glömska. 
Samtidigt är de måna om att 
ge maten sin egen prägel.
  – Vi kommer att servera 
uppdaterade skånska klassiker. 
Under årens lopp har vi stött 
på lokala rätter som är mycket
bättre än sitt rykte, som får i 
kål och dillkött. Vi kommer 

VID MARINAN

Lagom till att den efterlängtade utesittarsäsongen
kommer till Dockan får Krankajen ett nytt vattenhål. 
Under försommaren slår en ny restaurang upp 
portarna på KRANKAJEN 22, en välkänd krogadress 
för boende i grannskapet. Kockarna bakom satsningen 
har förberett sig grundligt under långa karriärer med 
hela världen som arbetsplats. Influenserna må vara 
långväga, men nu är den bärande tanken ett tydligt 
lokalt fokus: Skånes stolta mattraditioner.

att göra dem på vårt sätt och 
förhoppningsvis få nya genera-
tioner att upptäcka hur goda 
de är. 
 – Vårt sätt att laga mat är att 
göra den från grunden, fort-
sätter Christer. Det kommer 
att synas i vår mat. Färsen till 
våra köttbullar maler vi själva 
här i restaurangen.  

PLANEN är att fokusera på  
lunchservering, och sedan 
utöka med middag. Än så länge 
är öppettiderna inte huggna 
i sten, utan duon kommer att 
prova sig fram en del. Klart 
står dock att det blir uteserve-
ring, förstås, och att erbjuda 
alltifrån ett snabbt glas öl eller 

vin över baren till hela midda-
gar, samt kapacitet att ta sig 
an större arrangemang som 
konferenser och provningstill-
fällen.
 När vi är på besök återstår 
fortfarande en hel del att göra 
med lokalen, men det är tydligt 
att de båda kockarna har en 
klar målbild. Paneler här, 
vinflaskor där, bardisken ska 
kortas, och till den här ytan 
hoppas vi hitta en gammal 
Skånekarta i storformat.  
 Ungefär så låter det, och 
engagemanget går inte att ta 
miste på.
 – Vi vet att det tar tid att 
arbeta in ett koncept och få 
gästerna att hitta hit och sedan 
återvända, säger Christian.
Men vi vet vad vi kan och 
tror starkt på vår idé. Det här 
kommer att bli bra.                  

Är den skånska 
klassikern får i kål lika 
god som ryktet säger? 
Besök Madaro och 
bedöm själva! (Ej att 
förväxlas med far i kål.)

Christer Niven 
och Ian Valdivieso 
ger oss Madaro.

Försvarets 
ubåt kikade 
fram i Malmö
En viss uppmärkasamhet 
fick den allt, en av För-
svarsmaktens ubåtar 
HMS Södermanland, då 
den gled in vid Dockan.

Ubåten var på ett 
kortare besök under ett 
par dagar, och var inte 
öppen för allmänheten 
att komma ombord. 
Däremot gick det bra att 
kika från kajkanten.

Tyck till 
om Västra 
Hamnen!
Nu startas nätverket 
"Västra hamnen – Have 
it all" som bland annat 
består av representanter 
från Malmö stad, Media 
Evolution, ÅF, Malmö 
högskola, fastighetsbolag, 
restauranger och reklam-
byråer. Här kan man 
tycka till om hur 
Västra Hamnen 
ska utvecklas på 
bästa sätt.

Läs mer på 
vastrahamnen.se

Ytspänning

Förenande

DU BEHÖVER INTE spendera särskilt mycket tid 
runt Dockans marina för att notera Emil Nilssons 
framfart bland båtar och bryggor, allt som oftast i 
färd med att fixa något som antingen håller en båt i 
trim eller förlänger livet på själva Marinan. 
 – Jag har seglat hela livet så det kändes naturligt 
att söka sig hit, säger Emil. Första gången jag arbe-
tade här var för två somrar sedan, och från och 
med förra sommaren har det varit mer permanent. 
Dockanbladet hinner fånga den gamle sjöscouten

mellan jobb, så att säga. Emils dagar, åtminstone
vid den här tiden på året, delas mellan skiftande 
uppdrag fram till en stund efter lunch, för att sedan 
ägnas åt Marinans shop (som du kan läsa om på 
sidan 37). Han sköter butiken och ser till att den 
hålls öppen cirka fyra timmar om dagen.

SÅHÄR UNDER FÖRSÄSONGEN är det extra 
bråda dagar. Mycket snart finns det ingen tid över 
för underhåll och andra iordningställande sysslor. 
Just när vi träffar honom håller Emil till exempel på 
att tvätta ALLA bryggor. 
 – Visst tar det tid, men det behövs. Nu är jag 
nästan klar, bara 150 meter kvar, konstaterar han.

EMIL HÅLLER 
MARINAN FLYTANDE

Emil Nilsson är 
hamnvärden och 

hjälpredan som ser 
till att båtägarna 

får ut maximalt av 
säsongen. 

– Jag har seglat hela 
livet så det kändes 

naturligt att söka sig hit.

NYDOCKAT
FÖRETAG
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ATT DET KAN VARA en utmaning att klippa håret på barn 
vet varje förälder – och frisör. Denna insikt har Claudia 
Dinu tagit fasta på, och öppnade nyligen KLIPP & LEK på 
Krankajen. Med sitt genomtänkta koncept av fantasieggande 
frisörstolar, färgglad inredning och påpassligt placerade 
skärmar för filmvisning lär många barn plötsligt börja längta 
till nästa klippning. På bilden ser vi Eva Huynh och Malin 
Jibert redo att ta emot nya små kunder.

ETT KLIPP 
FÖR BARNEN

VID MARINAN DOCKANBLADET 2017
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Reducerad 
parkerings-
avgift
I delar av Dockan införs nu 
en efterlängtad sänkning 
av parkeringsavgiften på 
kvällar och helger. Den 
nya timtaxan är 6 kronor, 
och de berörda platser-
na ligger vid Mercedes-
huset, söder om Sigma-
huset samt intill Högmas-
ten. Exakta angivelser för 
ändringen går att hitta via 
Dockans sajt. 

Bilel på väg
I sommar bygger E.ON i 
samarbete med Wihlborgs 
en snabbladdningsstation 
för elfordon i Dockan. Med 
den laddas en elbil till 80 
procent på 20–30 minu-
ter. Laddningsstationen 
består av två platser och 
kommer att vara place-
rad vid Mercedeshuset 
på Dockplatsen. Etable-
ringen sker inom ramen 
för EU-projektet GREAT 
som E.ON driver tillsam-
mans med Region Skåne 
och samfinansieras av 
EU:s fond för ett samman-
länkat Europa. 
 – Vi är glada att kunna 
genomföra denna klimat-
satsning i partnerskap 
med E.ON. Det blir ett 
mervärde för både boen-
de och anställda i Dockan, 
säger Staffan Fredlund, 
miljöchef på Wihlborgs.

Bilburen?

DOCKAN

DOCKANBUTIKEN 
– en nautisk sekund 
från kajkanten
Precis intill (en nautisk 
sekund = ca 31 m) Dock-
ans gästhamn finns inte 
bara hamnkontoret och 
praktiska faciliteter 
för besökande seglare. 
På samma adress finns 
Dockan Marina Shop 
– en liten men naggande 
god butik med ett sorti-
ment speciellt riktat till 
sjöfolket.

ÖPPETTIDERNA varierar 
lite över säsongens gång: på 
vårkanten handlar det om 
några timmar på eftermid-
dagens senare del och tidig 
kväll, och under sommaren 
är det öppet längre. Bästa 
sättet att ta reda på aktuella 
tider är, som alltid, att gå in 
på www.dockanmarina.se, där 
du hittar all tänkbar informa-
tion Huvudregeln är att shop-
pen har samma öppettider 
som hamnkontoret.

Genomtänkt sortiment
Den lilla butiken har de 
viktigaste varorna för sin 

målgrupp. Förutom ett litet 
utbud presentartiklar ligger 
fokus på det som båtägare 
behöver mest – smarta och 
bra produkter raktigenom, 
bland annat:

Båtvax och -schampo
Tampar
Ryckdämpare
Fendertar
Kemetyl (och dylikt)
Sjökort
Handskar  
Båtshakar
Vinschhandtag

Möjlighet att 
beställa hem till butik
För den som har lite framför-
hållning, kan shoppen även 
erbjuda kunderna att bestäl-
la hem specifika varor från 
såväl Byggplast & Båtprylar 
(katalog finns på hamnkon-
toret) som Hjertmans (www.
hjertmans.se). Leverans till 
butiken sker en gång i veckan 
och ingår i priset – helt frakt-
fritt, alltså.                           

MÅNGA SEGLARE som rör sig i södra Östersjön känner troligtvis 
till Marina Verbund Ostsee, en sammanslutning mellan hamnar i 
regionen – däribland Dockan. Organisationen har nu bytt namn 
till Marina Network Association, men i övrigt är allt som vanligt. 
Samarbetet innebär en rad fördelar för den som vet att utnyttja 
dem. Om du har båtplats i Marinan, kan det därför vara en god idé 
att läsa på inför besök i andra hamnar.

Marina Network Associations närvaro är tydligast på tyska 
nordkusten. Svenska hamnar utöver Dockan är Norra Hamnen 
Marina i Helsingborg och ett flertal i Bohuslän, och hamnar i 
Danmark väntas snart tillkomma. Som båtägare från en MNA-hamn 
får du erbjudanden om varor och tjänster i andra medlemshamnar, 
bland annat rabatt på hamnavgifter, utvalda restauranger och 
liknande. De flesta är även anslutna till www.dockspot.com, som 
erbjuder onlinebokning av gästhamnplats. Ytterligare en bonus 
är hela 50 procents rabatt på självrisken hos (försäkringsbolaget) 
Pantaenius. Mer detaljerad information om MNA finns att tillgå via 
Dockans sajt, www.dockanmarina.se.                 

SAMARBETE MELLAN 
REGIONENS HAMNAR

Marina Network Association:

DOCKANBLADET 2017

/ 37

InfoPoint Malmö
Dockplatsen 1 är adressen att hålla reda på 
för alla som har ärenden till hamnkontoret 
(entrén som ligger till vänster utmed fasaden 
som vetter in mot Marinan). Praktiskt nog är 
det samma ingång som leder till Dockan Marina 
Shop, och den tjänar även som en av Malmö 
stads så kallade InfoPoints. Med andra ord 
är en hel del praktiska funktioner samlade 

under ett tak.Förutom att hysa shoppen och 
vara sambandscentral för allt administrativt 
som rör Marinan, är det även hit båtgästerna 
kan söka sig när nöden kräver. Dusch, WC och 
tvättstuga i prima skick är högt värderade 
faciliteter. Att vara InfoPoint för Malmö stad 
innebär också att det finns en mängd matnyttig 
information för turister och tillfälliga besökare. 
Bland annat finns broschyrer och liknande 
material samlat i hamnkontorets entré.  
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Dockanmarina.se 
– allt du behöver veta
Dockanbladet i all ära, men det 
finns ett annat ställe du kan 
hitta allt som händer i och runt 
Dockan. På Dockans sajt, www.
dockanmarina.se, finns ständigt 
uppdaterad information på 
svenska och engelska.

Väder
Realtidsinformation om 
lokalt och regionalt väder, 
med allt från strömmar och 
temperatur i Malmö hamn 
till flerdygnsprognos för 
området. Data inhämtas från 
såväl välrenommerade DMI 
(danska SMHI) som ViVa, 
Sjöfartsverkets vind- och 
vattentjänst.

Hamninformation
Gästhamn, båtplatser, 
öppettider och all praktisk 
information man kan tänka 
sig. På sajten går det även att 
anmäla intresse för båtplats.

Nyheter och 
kalendarium
Dockans sajt är även perfekt 
för den som inte vill missa 
något viktigt. Nyheter, 
evenemang och andra viktiga 
hållpunkter uppdateras och 
presenteras översiktligt och 
tillgängligt.

Dockan på internet

LONGITUD 12.988989
LATITUD 55.616577

Båtplatser
Intresset för Dockan växer 
från båda håll – från staden 
och från havet. Därför behövs
inte bara nya bostäder 
utan även nya båtplatser. 
Passande nog växerMarinan 
med 11 nya platser i år, 
placerade vid Högmasten.

Bryggmaterial
Den omedelbara närheten 
till havet innebär stora 
påfrestningar på vattennära 
konstruktioner. Dockans 
bryggor har emellanåt tagit
stryk av högt vatten och
hårt väder. För att långsiktigt
tackla detta problem provas 
ett nytt, kompositmaterial 
som ett alternativ till trä. 
För närvarande gäller det 
enbart ett tiotal meter som
fått nytt utseende, men om
experimentet blir en framgång
lär det bli betydligt mer.

Nybryggt
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