
Hotell Savoy 

Har 109 rum 
På platsen fanns sedan medeltiden en gästgivargård som hette Strandgården. 
1862 byggdes ett hotell på platsen som fick namnet Hotell Svea. 
 
Ett 20-tal år senare döptes det om till Hotell Horn, efter den dåvarande ägaren. 
Namnet Savoy fick hotellet 1902, då uppkallat efter Hotel Savoy i London. 
 
Inför Baltiska utställningen 1914 byggdes delen mot Hamngatan med festvåning, 
matsal och nya hotellrum. 

Savoy ca 1920 



Från 1978: Sydsvenskans reporter Hans Widing serveras 
skrivmaskin av krögaren Lars Lendrop på Savoy i Malmö 

Från 1980: Tonsättaren Sten Broman i stora matsalen på Savoy 

Fritiof Nilsson Piraten 

Hotellet är känt för att Sten Broman och Fritiof 
Nilsson Piraten hade stambord i restaurangen. 
 
Piraten har även givit en känd och vällustig 
skildring av ett smörgåsbord på dåvarande 
Hotell Horn i romanen Bock i örtagård. 
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”Många stora personligheter som till exempel 
Judy Garland, Lenin, Sammy Davis Jr med flera 
har bott här genom tiderna och på så sätt varit 
med och skrivit Elite Hotel Savoys glansfulla 
historia. Berömdheter som Fritiof Nilsson 
Piraten och Sten Broman hade stambord i 
matsalen. Om väggar kunde tala så skulle vi 
nog få reda på ett och annat som hänt på 
Savoy.” 





”Öppen stad” 
Innebörden enligt Haagkonventionerna att en stad i 
krigstid vid ett befarat fientligt anfall inte ämnar försvara 
sig utan lämnar stadsportarna öppna för fiendens styrkor 
att besätta staden utan strid. 

Avslutningsceremoni och mottagning i samband med nedläggningen av Sjöinfokompani Malmö 
26 mars 2010 



1658 blev Malmö en svensk stad 
Omnämndes som stad första gången år 1275 och erhöll sitt eget stadsvapen 1437. 

(Stockholm tidigt 1200-tal, Göteborg 1621,, Karlskrona 1680)  
Namnet (belagt i formen Malmöghae ca år 1170) är en sammansättning av malm i 
betydelsen sand eller grus och pluralis högar av ordet hög. 

 
Efter att ha varit danskt blev Malmö svenskt år 1658 vid freden i Roskilde. 
Staden hade då omkring 3 000 invånare. 
 
 
 

Idag Sveriges tredje stad 
Befolkning 31 december 2012: 307 758. 
Malmöregionen: ca 670 000. 
Skåne: ca 1,3 milj. 
Öresundsregionen: ca 3,8 milj. 
 

Tåget över stora bält 

Karl X statyn på stortorget 

Malmöhus slott uppfördes mellan 1526 och 1539 och 
är därmed Nordens äldsta bevarade renässansslott. 
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”Den halte skräddaren August Palm hade redan 1881 anlänt 
till Malmö för att predika socialismens läror efter sina resor 
i Tyskland och Danmark. Den framväxande rörelsen behövde 
en samlingsplats.” 

Statyn ”Arbetets ära” av Axel Ebbe står på torget för att 
påminna om områdets arbetarhistoria. Ett flertal kändisar har 
också bott i eller kommer från Möllevången: Anton Nilsson, 
som sprängde Amalthea bodde här, Elvira Madigans mor 
bodde här, Per Albin Hansson bodde en kortare tid vid torget, 
författarinnan Herta Wirén bodde som barn vid torget, Östen 
Warnerbring växte upp på Möllan, liksom bland annat Jan 
Malmsjö, Lennart Kjellgren, Gunnel Nilsson, Nils Poppe, 
Hjalmar Gullberg och Gustav Möller.  

Möllevångstorget 
arbetarrörelsens vagga 
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Kronprinsen 
25-vånings skyskrapa och ett delområde i 
Malmö kommun. Byggnaden är Malmös näst 
högsta, belägen på Regementsgatan 52 i Västra 
innerstaden i Malmö. Kronprinsen var den 
högsta skyskrapan i Malmö 1964–2005, tills 
Turning Torso byggdes. 
Byggstart 1959, klar 1964. 

Kockumshuset 
är en kontorsbyggnad i Malmö som stod 
klart för inflyttning den 12 januari 1958. 
Byggnaden fungerar idag som huvud-
kontor åt Kockums AB och kan med 
65 meters höjd och 16 våningar räknas in 
bland stadens högsta byggnader. 
Byggnaden kallas i folkmun för 
gängtappen, på grund av sin form. 
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Turning Torso 
 

Med sina 190,4 meter är Turning Torso ett 
av de högsta bostadshusen i Europa 

och högst i Sverige 
 
Konstruktionen bygger på nio kuber med fem våningsplan i 
varje kub. Mellanvåningarna medräknade blir det totalt 54 
våningar. Varje våningsplan är omkring 400 m². Den totala 
kontorsytan omfattar ca 4 200 m² och är belägen i de två 
nedersta kuberna. Kub tre till kub nio omfattar totalt 147 
lägenheter. Byggd av NCC. 
 
De två översta våningarna (53 och 54) är 
konferensanläggningen Turning Torso Meetings. 
 
Varje våningsplan består i princip av en kvadratisk del kring 
kärnan samt en triangulär del, som delvis bärs upp av ett 
utvändigt stålbärverk. Hela konstruktionen vrider sig ett 
kvarts varv på sin väg upp. 
 
54 våningar vid havet 
Turning Torso fick cirka 15 000 kvadratmeter lägenhetsyta 
och inrymmer 147 hyreslägenheter. Dessutom finns 4 200 
kvadratmeter kontorsyta, övernattningsrum, 
bastuavdelning, motionsanläggning, utsiktsrum, festvåning, 
vinkällare och kontorsmoduler som finns att disponera för 
de boende. Fastigheten får fjärrvärme och fjärrkyla med 
individuell förbrukningsmätning. 





På morgonen den 18 augusti 2006 utförde Felix Baumgartner ett så kallat BASE jump (Building Antenna Span Earth) från 
Turning Torso. Han hoppade först fallskärm från en helikopter och landade på byggnaden, tre minuter senare hoppade han 
från byggnaden och landade på marken nedanför. Där blev han upphämtad av en väntande motorcykel. Denna tog honom 
till en motorbåt som förde honom vidare över till Danmark. Detta hopp blev uppmärksammat i media över hela världen. 
 

Klicka på bilden nedan för att se hoppet på Youtube! 

http://www.youtube.com/watch?v=gUXjEd83mwI


En av Sveriges största tävlings- och träningsanläggningar för trav- och galopphästar. 
Jägersro är också Sveriges äldsta stationära tävlingsbana för hästsport. 
Arenan ligger i stadsdelen Husie och grundades 1907 av byggmästaren Christian Lauritz Müller. 
Den 20 maj samma år slog Jägersro upp portarna för den första tävlingsdagen. 
 
Hugo Åbergs Memorial, körs till minne av Hugo Åberg, byggmästare (byggde Kronprinsen) och en av de 
stora profilerna inom travsporten på Jägersro travbana i Malmö, den sista tisdagen i juli. 
Är den publikmässigt sett största travdagen på Jägersro, med elithästar från hela världen. 

Jägersro trav & galopp 
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Öresundsförbindelsen 

Öresundsförbindelsen är 16 km lång och sträcker sig mellan Limhamn söder 
om Malmö och Amager utanför Köpenhamn. Öppnad 1 juli 2000.  
 
Pylonerna på bron är 203,5 meter höga och är Sveriges högsta byggnadsverk. 
Segelfri höjd 57 meter. (Turning Torso är 190.4m) 
Högakustenbron: Total längd 1867m. Segelhöjd 40m. Pylonerna är 182m höga. 

 
Öresundsbron består av tre delar och är totalt 7 845 m lång. 
Byggd av Öresundskonsortiet: Skanska, Højgaard & Schultz, Monberg & Thorsen och 
Hochtief. 
 
Från öster passerar man först över en tillfartsbro, utgående från Lernacken, som är 
3 739 m. Bron fortsätter sedan med en 1 092 m lång snedkabelbro (högbron), för att 
sedan övergå till en västlig tillfartsbro på 3 014 m som slutar vid mynningen till den 
 
4 050 m långa Öresundstunneln, varav 3 510 m är en sänktunnel. Tunneln går 
under den 4 055 m långa konstgjorda ön Pepparholm (strax söder om Saltholm). 

3739 m 

1092 m 

3014 m 



Saltholm 

Pepparholm 

Här är vi 

Tunnel 
4050m 7 845m bro 

Kastrup 

Köpenhamn 



Till mångas förvåning registrerades också flera positiva följder. Blåmusslorna frodades exempelvis på 
brostrukturen under vattnet. Man beräknar att ungefär 160 ton blåmusslor nu lever och frodas på 
betongfundamentet och sjöfåglar, som ejdern, gynnas på grund av överflödet på musslor till middag. 
Den konstgjorda ön Pepparholm har blivit nytt hem för ungefär 300 olika växter och 13 olika fågelarter 
samt för ett antal ovanliga insekter och den grönfläckiga paddan. 

Pepparholm 

Saltholm 



Öresundstunneln (byggd av NCC) 
Är världens volymmässigt största sänktunnel. Den är 3,7 km lång och 40 meter bred 
med plats för fyra motorvägsfiler och två järnvägsspår samt en servicetunnel.  
Tunneln går under den så kallade Drogdenfarleden mellan en konstgjord halvö 
utanför Kastrup och den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund. 

Att man valde en sänktunnel beror på att de geologiska förutsättningarna på havsbotten mellan Sverige 
och Danmark inte lämpar sig för en borrad tunnel. En sänktunnel består av ett antal tunnelelement i 
betong som sammanfogas och sedan sänks ned i en grävd ränna på havsbotten. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Oresund_tunnel.svg


Malmö Arena  Emporia  

Hyllie  

http://www.eurovision.tv/page/malmo-2013
http://www.eurovision.tv/page/malmo-2013


Infrastrukturen har framhållits som ett starkt kort i Malmö. 
Tågen stannar precis intill tävlingsarenan. 

Minsta orten på 20 år 
Därför ville Sverige ta Eurovision till Malmö 

Hämtat från svt.se 
   
Den mindre storleken är på många sätt en fördel, menar Martin Österdahl. Den 
svenska ledningsgruppen för Eurovision 2013 vill göra hela staden till en spelplats. 
 
– Vi vill skapa ett superevenemang där du för varje steg du tar ska känna att du är en 
del av upplevelsen av Eurovision Song Contest. När du kommer till flygplatsen och 
tågstationen, när du åker över bron, när du kommer in i Malmö stad. För varje steg 
du tar i staden ska du känna "jag är där", säger han. 
 
Något som också utmärker Malmö är stadens omkring 166 olika nationaliteter. Ett 
område vid Möllevångstorget lär inneha världsrekordet för många nationaliteter på 
liten yta. De svenska arrangörerna hoppas kunna sätta deltagarländernas 
delegationer i kontakt med landets minoritet på orten. 
 
– Vi har tusen idéer på hur man kan koppla ihop alla nationaliteter med 
evenemanget, säger Martin Österdahl. 
 
Öresundsbron blir symbolisk för grundtanken att överbrygga kulturella klyftor, och 
det är en möjlighet man kommer att utnyttja, avslöjar han. 
 
– Bron är ju en symbol för regionen. Den kommer att förekomma, men hur vi 
använder den är för tidigt att säga. 
 
De svenska arrangörerna vill bryta utvecklingen av teknologiska shower med stora 
avstånd mellan publik och artister och prioritera mänsklig närhet i Eurovision. Därför 
valde man Malmö Arena, som är en mindre anläggning än vad som använts de 
senaste fyra åren. 
 
– Vi hade inte valt Malmö om vi inte visste hur bra det varit att göra Melodifestivalen 
i arenan där. Den är utmärkt för tv-produktion och för att få en kokande gryta som 
exploderar av energi, säger Martin Österdahl. 
 
– Kommunikationerna till och från arenan och till hotellen är fantastiska. Och så har 
vi närheten till både Malmös och Köpenhamns flygplats. Infrastrukturen är extremt 
bra, och det gör programmet enklare att producera och vi får ett bättre evenemang 
för delegationerna. Det blir bekvämare och det blir färre förseningar. 
 
Grundtanken bakom Eurovision Song Contest 2013 är att skapa kulturell förståelse 
och sända ut budskapet om alla människors lika värde. Den idén är tänkt att 
genomsyra både upplevelsen i arenan och på stan. 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=192485&a=2130298&g=18776376&url=http://www.viagogo.se/Teaterbiljetter/Shower/Melodifestivalen-Biljetter


Ullevi: 43 000 sittplatser, 75 000 vid konsert 
 
Friends Arena: 51 060/54 329 (fotboll) 
67 500 (konsert) 
28 000 vid finalen av Melodifestivalen 9 mars 2013 
55 000 Sverige-Irland 0-0, 23 mars 2013 
43 464 AIK-Syrianska 0-0, 7 april 2013 

Finalen av Melodifestivalen 1983 hölls på Palladium i Malmö, ca 1044 platser! 

http://malmoarena.com/


http://www.malmoredhawks.com/


 
 
Ett av Skandinaviens största köpcentrum med cirka 200 
butiker och restauranger som har byggts nära Malmö Arena 
och citytunnelstationen i Hyllievång i sydvästra delen av 
Malmö. Invigdes 25 oktober 2012. 
 
Shoppingcentret har en yta på cirka 93 000 m², fördelat 
på tre shoppingplan plus ett öppet takplan med trädgård 
på cirka 27 000 m². 
 
Bygget beräknas ha kostat cirka två miljarder kronor 
(inklusive parkeringsplatser, bostäder och kontor på 
tomten). 

http://www.emporia.se/


Fakta om Citytunneln 
Citytunneln består av två 6 km långa och parallella tunnlar under Malmö.  
Tre stationer hör till Citytunneln, varav två helt nya - vid Triangeln och Hyllie.  
Elva kilometer järnväg går ovan jord.  
Det första spadtaget togs den 8 mars 2005 och Citytunneln invigdes december 2010. 
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Sveriges största arenor: 
 
Ullevi, Göteborg 
Kapacitet: 75 000 
 
Friends Arena, (AIK) Solna 
Kapacitet: 65 000 
AIK-MFF 17 april publik:19640 
 
Tele2 Arena, (Hammarby) Stockholm 
Kapacitet: 30 000-40 000 
Arenan ska stå klar till sommaren 2013 

Malmö Stadion, Malmö 
Kapacitet: 26 500 
 
Swedbank stadium, Malmö 
Kapacitet: 24 000 
 
Ericsson Globe, Stockholm 
Kapacitet: 16 000 
 
Malmö Arena 
Kapacitet: 15 000 
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Årets premiärmatch 2 april 2013 MFF – Halmstad 1-1. 19755 åskådare. 

Allsvenskan 2012 från www.svenskfotboll.se 



Var hemmaarena för Malmö FF mellan 1958 och 2008. 
Arenan används för friidrott, större musikarrangemang och fotboll. 
 
Kapacitet: 26 500, varav 14 000 sittplatser. 
 
Publikrekord: 
29 328 åskådare i derbyt mellan Malmö FF och Helsingborgs IF (1-2) 
den 24 september 1967. 
 
30 953 åskådare när Argentina mötte Västtyskland i Världsmästerskapet i fotboll 1958. 
 
22 412 åskådare när KISS spelade på Malmö Stadion den 13 juni 2010. 

Malmö Stadion 
invigdes i samband med 

fotbolls-VM 1958 





Malmöfestivalen är en årlig festival i centrala Malmö. 
Äger rum i mitten av augusti och är Nordens största stadsfestival med ca 1,4 miljoner besök under åtta dagar. 
 
Den första festivalen anordnades 1985. 
 
Festivalen firade 25-årsjubileum 2009. 
 
Alla festivalens konserter är gratis och det finns inga bokade platser. Folk kommer och går som de vill, 
vilket kan leda till att det blir överfullt på en del arrangemang. 



Kräftkalaset 
Första året räknade en representant för Guinness Rekordbok. 
Efter måltiden fick Malmö certifikat med bevis på det nya världsrekordet. 
Rekordet från det året har förbättrats vid flera andra Malmöfestivaler. 
Redan 1986 fick Malmö ett nytt världsrekord på 83 982 kräftor. 
1989 kom ännu ett världsrekord på 87 480 kräftor. 
1994 kom Malmöfestivalens sista världsrekord på 91 500 kräftor. 
Det rekordet har dock senare blivit slaget av Dalarna. 

Musiken 
Massor av olika sorters musik spelas i olika musiktält eller på öppna 
scener. Störst är scenen på Stortoget där massor av kända artister 
framträtt genom åren. Andra musikställen med olika genrer är: 
Blues-, 60-tals-, Hot House-, Jazz-, Swing-, Danbands- och rocktälten. 

Lars Winnerbäck  på Stortorget 2012 Orup  på Stortorget 2011 

Maten 
Massor av mat från olika länder sälj i olika stånd. 
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Drakbåtarna 
Var länge en viktig företeelse under festivalen. Drakbåtstävlingarna gick ut på att olika betalande företag i Malmö fick 
chansen att utmana varandra genom att paddla 300 meter längs kanalen på kortast möjliga tid. 
Det började premiäråret 1985, då bara 16 lag tävlade mot varandra. Redan året därpå hade intresset stigit för tävlingen, 
och år 1996 hade intresset blivit så stort att hela 570 lag deltog. Efter det sjönk deltagandet något, och år 2003 deltog 
”endast” 310 lag. Till tävlingen skapades fantasifulla dräkter och roliga namn på lagen. 
Tävlingarna lades ned 2006 men fanns med varje år till dess. 

1998 

1999 



Ur Sydsvenska Dagbladet  4 september 2007 
 

Zlatan köpte Malmös dyraste hus 
 
Den är den dyrast villa som någonsin sålts i Malmö. Pris: drygt 25 miljoner kronor. 
Köpare: fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic och hans sambo Helena Seger. 
 
Patriciervillan är byggd runt 1910. 
 
De drygt 500 kvadratmetrarna bostadsyta innehåller bland 
annat fyra sovrum, salong, matsal och bibliotek. Tomten är på 1800 kvadratmeter.  
 
Den förre ägaren köpte huset år 2003 för åtta miljoner kronor. En prisökning på 212 procent. 
För exakt tjugo år sedan såldes huset för 1,6 miljoner kronor. Sedan dess har priset ökat drygt 1400 procent.  





Ur SvD  20 mars 2012: 

Zlatan säljer lyxvillan i Malmö  
 

Zlatan Ibrahimovic och sambon Helena Seger säljer Malmövillan de köpte för 30 miljoner 2007. 
"Vi har bestämt oss för att fortsätta bo utomlands även efter karriären" säger den svenske Milanstjärnan.  
 
Så här skriver Zlatan Ibrahimovic i sin självbiografi om köpet av huset i Malmö:  
”Huset var verkligen bäst. Det var finast i Malmö, men det är klart, det fanns ett problem. 
Det bodde några i det och de tänkte inte sälja, och hur gör man då? Det var frågan. Vi beslöt att inte ge oss. 
Kanske rent av ge dem ett offer they couldn't refuse.”  



Här är vi! 





Zlatan Court 
En fotbollsplan belägen i stadsdelen Rosengård i Malmö tillägnad fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović. 
Invigdes den 8 oktober 2007 av Zlatan Ibrahimović och är belägen på den innergård vid Cronmans väg där han spelade fotboll under sin uppväxt. 
 
Fotbollsplanen är av typen five-a-side och dess underlag består av återvunna gymnastikskor. Planen är upplyst kvällstid. 
Utöver själva fotbollsplanen omfattar Zlatan Court även ett avancerat unikt bollplank. 
Vid ingången till anläggningen återfinns inskriptionen: "Här finns mitt hjärta. Här finns min historia. Här finns mitt spel. Ta det vidare. Zlatan". 
Zlatan Ibrahimovićs fötter är förevigade i ett stjärnavtryck på marken vid planen tillsammans med hans autograf. 
En gyllene siluett av Zlatan Ibrahimović pryder planens mittcirkel. 
Anläggningens uppförande bekostades gemensamt av det kommunala bostadsbolaget MKB, skotillverkaren Nike och Zlatan Ibrahimović. 
 

Klicka på bilden nedan för att se invigningen på Youtube! 

http://www.youtube.com/watch?v=GS_2yviBZYA




Holma 

Kroksbäck 

Rosengård 

Seved 

Lindängen 

Hermodsdal 

Gullviksborg 

Här är vi 



2010 



2011 



2012 



Ta situationen på allvar, Ilmar Reepalu 
Sydsvenskan 20 maj 2012 
Ilmar Reepalu, bör som Malmös ledande politiker, ta situationen för 
stadens judar på större allvar. Malmös judar har anledning av känna 
sig osäkra. Det skriver Susanne Gosenius, länsansvarig brottsoffer-
samordnare vid Polismyndigheten i Skåne. 
 
Nyligen besöktes Malmö av President Obamas sändebud, Hannah 
Rosentahl. Hon kom för att möta stadens kommunstyrelseordförande 
Ilmar Reepalu (S). Anledningen var situationen för stadens judar. 
Ilmar Reepalu har tidigare fått förklara sina offentliga uttalanden kring 
judar för bland andra Mona Sahlin, USA:s Stockholmsambassadör 
Mark Brzezinski och företrädare för Simon Wisentahlcentret. 
Reepalu skjuter gärna över ansvaret för hatbrotten i Malmö på polisen. 
Efter mötet med Rosentahl gjorde han gällande att sändebudet hade 
kritik mot polisens hantering av hatbrotten. 

Sveriges näst äldsta 
moské. Byggd 1983  

Synagogan, som är den enda i Malmö, är byggd i morisk stil 1903. 
En av de få återstående synagogor i Europa som är byggd i morisk 
stil då de flesta sådana förstördes under Kristallnatten 1938.  

Vår frälsares katolska 
föreningskyrka. Byggd 1960.  

Makedoniska-ortodoxa kyrkan 
vid Danska vägen.  Byggd 2005. 
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"Den här bilden är tagen efter jordbävningen 
i Skåne häromdagen och visar att vi inte ska 
ta saker och ting för självklara i livet, utan 
katastrofer skapade av Moder Jord kan 
komma när som helst, var som helst..." 

Jordbävningen i Skåne 2008 
Den 16 december 2008 omkring klockan 06:22 med epicentrum i södra Skåne 

Bild på förödelsen 









Klicka på bilden nedan för att se ett reportage 
om hur färdtjänsten styrs från Dakar! 

http://www.expressen.se/nyheter/halla-afrika/

