
Sofielund - Ett Spadtag Djupt 
 1 Projektbeskrivning 
Sofielund är ett bostadsområde i södra Malmö med blandad bebyggelse. Det finns äldre 
lägenhetshus och små enfamiljshus samt industribyggnader. Stor del av invånarna är 
födda i andra länder och många är arbetslösa. Sofielund har och har haft stora problem 
under många år med kriminella gäng som säljer narkotika, vilka har tagit över kvarteren 
kring Sevedsplan. Området , särskilt kvarteren kring  Sevedsplan känns styvmoderligt 
behandlat . Det finns en otrygghet bland de som bor i området. Majoriteten av boende 
vistas inte gärna ute kvällstid. 
Samtidigt finns en fin gemenskapsanda. Det finns många föreningar och ett levande kultur 
och föreningsliv, det finns byalag och platsen har fortfarande en levande historia. 
På Malmö stadsarkiv finns det en stor mängd information rörande de som en gång bott här 
och verksamheter som bedrivits här. På stadsbiblioteket finns det böcker om Sofielund och 
på Malmö Museer finns det äldre fotografier som dokumenterar området. Sofielund har en 
välbevarad och väldokumenterad historia där stora delar av den gamla bebyggelsen står 
kvar. 
I Sofielund- Ett Spadtag Djupt vill vi koppla samman historia och nutid. Vi vill forska om 
detta och sätta samman det till en historia om Sofielund som en berättelse om "då och nu.” 
Vår metod är att göra intervjuer med de som bor här idag - parallellt med att hitta 
berättelser om de som bebott platsen förr. 
Tanken är att belysa platsen och människorna historiskt och i nutid, för att få en känsla för 
platsen som är djupare och ger andra tankar och referenser med en förhoppning av att ge 
en starkare känsla av tillhörighet. 
I den första fasen kommer vi själva att forska fram material från nämnda arkiv/
resurscentrum för att i den andra fasen vända oss till skolorna i närområdet där eleverna 
kommer att få arbeta med detta material och själva göra egna arbeten. På Malmö 
stadsarkiv finns det ett pedagogiskt uppdrag gentemot skolorna och det finns 
arkivpedagoger där som kommer att vara behjälpliga i vår och elevernas forskning. 
Den samtida berättelsen kommer vi att arbeta med på ett liknande sätt genom att samla 
personliga berättelser från boende i området, kanske familj och släktingar och vänner till 
eleverna, eller de som är engagerade i de olika lokala föreningarna. 
- Vi ser att vi kommer göra en utställning som är publik, ev. i Garaget http://malmo.se/
Kultur--fritid/Kultur--noje/Garaget/Garaget.html så detta arbete blir offentligt och kommer 
alla till del som kan vara intresserade. 
- Vi kommer även att ha stadsvandring i området där olika historier berättas på den plats 
där det en gång hänt, eller där personerna levt eller arbetat. Här kommer även nästa punkt 
att kunna ses och och talas om. 
 • Vi kommer låta skoleleverna gestalta ett 15 tal av EONs elskåp som finns i 

närheten av platserna vi arbetar kring. De kan då komma att gestalta en samtida 
eller historisk händelse/person eller berättelse. En förfrågan har gjorts av EON 
kraftbolag. Malmö Stad och Malmö Gatukontor är positiva till detta projekt liksom 
BID fastighetsägare i Sofielund. 

 •  

Anna Wessman och Tamara de Laval 
Konstnärer boende i Sofielund 
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