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Inledning
Scans slakteri och livsmedelsindustri i Kävlinge avvecklas sommaren 2008. Midroc
Property Development AB har genom ett helägt dotterbolag, Centrumfastigheter i
Kävlinge AB, förvärvat området med avsikt att bebygga det med i huvudsak
bostäder. Med anledning av detta har föreliggande utredning utförts, med syfte att
utreda om det finns byggnader eller strukturer i området som har ett bevarandevärde av kulturhistoriska skäl. Rapporten ska utgöra ett underlag i det arbete som
pågår med att ta fram ett planprogram för den framtida bebyggelsen.
Syftet med utredningen har inte varit att göra en fullständig dokumentation av
anläggningen. I den antikvariska arbetsprocessen ingår dock att utreda platsens
historia och att studera dess utseende idag, vilket innebär att en viss dokumentation
trots allt blir en biprodukt. Byggnaderna på området har endast studerats från
utsidan, då något annat inte ansetts relevant inom ramen för detta uppdrag.
Utredningen är utförd i april-maj 2008 av byggnadsantikvarie Olga Schlyter på
Malmö Kulturmiljö. Uppdragsgivare är Midroc Property Development AB.

Röd linje markerar område som inventerats i denna utredning. Svart streckad linje markerar
planprogrammets avgränsning. Kartunderlag: Westerström planarkitekter AB.
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Historik
Slakterinäringen i Skåne
Industrialiseringen av slakten

Slakt bedrevs länge som hemarbete ute på gårdarna och industrialiserades relativt
sent. De första industrialiserade slakterierna fanns i USA, där man i storskaliga anläggningar använde sig av arbetsfördelning och löpande band. Kyltekniken som
kom på 1870-talet revolutionerade kötthanteringen med sina nya konserveringsmöjligheter. I Sverige fanns 1892 endast 9 svinslakterier i, förutom de större städernas slakthus. De första slakterierna var i huvudsak inriktade på svinslakt och baconexport till Storbritannien, och de kallades därför ofta ”engelska slakterier”.

Engelska slakteriet i Malmö. Odaterat foto från Bogbladet 1958:11.

Andelsslakterier

1899 startades det första svenska andelsslakteriet i Halmstad efter dansk förebild.
Andelsslakterierna ägdes gemensamt av bönderna. Storbönder och godsägare
dominerade bland initiativtagarna och styrelseledamöterna, men det fanns ingen
nedre gräns för vem som kunde vara andelsägare, så länge man hade djur att
leverera. Som medlem hade man leveransplikt, så att slakteriet kunde trygga sin
råvarutillgång och på så vis få jämn avsättning och en mer framgångsrik export.
I Skåne bildades 1906 Sydöstra Skånes Andelsslakteriförening, som två år senare
startade landets andra andelsslakteri i Tomelilla. Slakteriet blev en framgång, vilket
inspirerade till att en motsvarande förening för sydvästra Skåne bildades 1911,
Sydvestra Skånes Andelsslakteriförening. Året därpå startade driften vid föreningens
slakteri i Trelleborg. 1910-talet var en intensiv period i slakteribranschen, och
under åren 1914-1917 startades ytterligare sex andelsslakterier i Skåne; Hörby
1914, Askeröd 1914, Ängelholm 1915, Åstorp 1916, Kristianstad 1917 och
Kävlinge 1917.
Skånskt bacon till England

Slakteriernas första år var tröga i och med första världskriget som innebar foderbrist
och utslaktning, med en minskad djurstock som följd. Men på 1920-talet tog
fläskvaruexporten till England fart igen. Det var i huvudsak de Skånska och Halländska slakterierna som stod för Sveriges baconexport. 1929 exporterades 17 542
ton bacon från dessa landskap, jämfört med 1 523 ton från övriga landet.
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Scan bildas

1934 bildades producentkooperativet Föreningen av Skånska andelsslakterier
(FSA), efter en omorganisation 1942 benämnt Scan. De som ingick vid starten var
andelsslakterierna i Ängelholm, Ystad, Askeröd, Hörby, Kävlinge, Tomelilla, Trelleborg och Åstorp samt Lantmännens kreatursförsäljningsförening. Organisationen
innebar gemensam drift och affärsledning. De olika anläggningarna kunde utnyttjas
mer effektivt genom viss arbetsfördelning, och djurtransporterna rationaliseras och
reduceras.
Monopoliserad slakterimarknad

Privata aktörer på slakteri- och charkuterimarknaden protesterade 1934 mot den
kartellbildning som Föreningen av Skånska andelsslakterier innebar, och de
bondekooperativa slakterierna gick också mot en monopoliserad ställning. En ny
slaktlag 1934 bidrog till detta genom att ställa högre krav på hygien och besiktning,
vilket gynnade de stora, industrialiserade anläggningarna. Andelsslakteriernas
leveranstvång gjorde också att tillgången på slaktdjur begränsades för de privata
aktörerna.
Andelsslakterierna hade länge varit inriktade på svinslakt, men under 1940-talet
erövrade andelsslakterierna också en allt större del av kreatursslakten, något som
tidigare främst varit i privat regi. Även andelsslakteriernas ökade verksamhet inom
charkuteri och annan livsmedelsproduktion innebar att de tog marknadsandelar
från den privata industrin.

Föreningen av Skånska Andelsslakteriers logotype från1394. Från En bok om
Scan 1934-1959 (1959).

Fusioner och internationalisering

Under 1960-talet skedde fusioner inom slakteribranschen, då regionala slakteriföreningar som exempelvis Skanek och Farmek bildades. Scan var ett gemensamt
varumärke för flera föreningar.
På 1990-talet innebar avregleringen av jordbruksnäringen och Sveriges inträde i
EU att konkurrensen hårdnade och importen av kött och köttprodukter från
utlandet ökade kraftigt. 1999 gick alla svenska bondeägda slakterier (utom KLS i
Kalmar) samman och bildade Swedish Meats, ett företag som då hade över 5000
anställda. Swedish Meats är delägare i HK Scan, en koncern som bildades 2007
genom att Scan AB och finska HK Ruokatalo gick samman. HK Scan består av
köttproducerande företag i Sverige, Finland, Polen och Baltikum.

Scan i Kävlinge. Till vänster bild från boken Kävlinge kommun 30 år (2004). Till höger bild från
kommunarkivet i Kävlinge.
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Slakteriet i Kävlinge
Samhället Kävlinge

Kävlinge är en ort som växt fram kring viktiga kommunikationsleder. På detta ställe
fanns ett vadställe över Kävlingeån, på vägen mellan Lund och Landskrona. I slutet
av 1800-talet byggdes flera järnvägslinjer genom samhället. Malmö-Billesholms
järnväg från 1886 införlivades så småningom i Västkustbanan. Med järnvägen kom
flera industrier till Kävlinge, och mellan 1880-1900 steg folkmängden i socknen
från omkring 600 till 1 750 invånare. Sockerbruk, skofabrik och garveri hörde till
de tidigare fabrikerna. Senare tillkom bland annat en plastfabrik. Livsmedelsindustrin har varit kommunens viktigaste näring med Scans slakteri och potatisproduktstillverkaren Solanum som viktiga arbetsgivare.
Slakteriets första år

1916-17 lät Sydvestra Skånes Andelsslakteriförening uppföra ett slakteri i Kävlinge.
Platsen var strategisk precis invid järnvägen. Slakteriet uppfördes efter ritningar av
den danske Niels Vang som utarbetat ett system för slakterier. Flera av de skånska
slakterierna uppfördes efter hans system. Slakteriet i Kävlinge byggdes och
projekterades för en årlig slakt på 100 000 svin. 1923 var ungefär 20 personer
anställda, och man slaktade 400-500 svin i veckan. I början av 1930-talet hade man
börjat med viss kreatursslakt, men det var fortfarande svinslakten som dominerade.
Den hade ökat till 1000 djur i veckan, och personalen var 30-35 man.

Ekonomiska kartan från 1912 (Häradskartan). Kävlinge befann sig vid denna tid i en expansiv fas. De vita ytorna är ännu inte bebyggda,
men bebyggelse är planerad. De många järnvägslinjerna går genom samhället i nord-sydlig riktning.
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Livdjursauktion i det fria 1937. I bakgrunden syns en bevarad del av Niels Vangs byggnader från
1910-talet. I övrigt är byggnaderna från den stora utbyggnaden i mitten av 1930-talet. Bild från
Bogbladet 1966:41.

Slakteriet i Kävlinge på 1950-talet. Bild från En bok om Scan 1934-1959 (1959).

Utbyggnad på 1930-talet

I samband med att Föreningen av Skånska andelsslakterier (FSA) bildades 1934
gjordes en stor om- och tillbyggnad av slakteriet. FSA strävade efter att samla all
kreatursslakt till Kävlinge, och anläggningen byggdes om och moderniserades för
detta ändamål. Rationalitet och hygien var ledord för omdaningen. Även nu
använde man sig av dansk expertis. Ritningarna för den moderniserade anläggningen gjordes av ingenjör Carl Madsen från Hellerup.
1934 slaktades 61 000 kreatur och 390 000 svin i Kävlinge. Vid den här tiden
centraliserade man också all tvätt från föreningens samtliga slakterier och försäljningslokaler till Kävlinge, och en central tvättinrättning byggdes. 1945 hade antalet anställda ökat till 116 personer. 1947 anlades ett centrallager för alla FSA:s
slakterier vid anläggningen i Kävlinge.
Livdjurshandel

Vid anläggningen i Kävlinge sysslade man inte bara med slakt utan även med
omfattande livdjurshandel. 1949 koncentrerade FSA alla sina auktioner till Kävlinge, och i samband med detta byggdes en ny livdjurshall som rymde 300 djur och
som hade 500 sittplatser för besökare. På 1980-talet ersattes denna byggnad av en
ny auktionshall. Livdjurshandeln upphörde på 1990-talet.
Utbyggnad på 1960-talet

1962 flyttades svin- och kalvslakten över från slakteriet i Hörby till Kävlinge, där
ett nytt centralslakteri just uppförts. Slakteriet var en modern anläggning med en
rak produktionslinje genom en långsträckt byggnad. Många tidigare manuella
arbetsmoment hade nu effektiviserats med maskiner. Kapaciteten var 6000 svin och
smådjur samt 750 storboskap och hästar per vecka.
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Utbyggnad på 1970-talet

1970 ändrade FSA namn till SKANEK, en förkortning för Skånska
Andelsslakteriers ekonomiska förening. Samtidigt övertog man varumärket Scan
som gemensamt varumärke för hela organisationen.
I början av 1970-talet lades flera mindre slakterier ner, till exempel i Hörby och
Ystad, och slakt och charkproduktion flyttade till Kävlinge. Fabriken genomgick i
samband med detta en utbyggnad. En livsmedelsfabrik på 10 000 kvm uppfördes i
anslutning till anläggningen, för produktion av olika sorters livsmedel och
charkuterivaror. Den nya livsmedelsfabriken innebar ett hundratal nya arbetsplatser
på Scan i Kävlinge.
Omstruktureringar och nedläggning

Slutet av 1900-talet präglades av omstruktureringar och effektiviseringar. Olika
produktionsmoment omfördelades mellan Scans anläggningar. 1994 centraliserades
svinslakten till Kristianstad och 200 personer miste jobbet i Kävlinge. Tio år senare
upphörde man även med styckning i Kävlinge. I dagsläget pågår avveckling av
anläggningen i Kävlinge. Nyligen upphörde produktionen av leverpastej och
brunkål. Ännu tillverkas bacon, som paketeras i Polen men säljs på den svenska
marknaden. I juli 2008 lämnar Scan fabriken för gott.

Plan över anläggningen i Kävlinge 1978. Från broschyren ”Skanek Kävlinge”, Kommunarkivet Kävlinge.
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Beskrivning av området och byggnaderna
Slakteriområdet
Området ligger centralt i Kävlinge, och har järnvägen i väster. Entrésidan är mot
Västra Långgatan i öster, där all infart och utfart sker via portvakten. Området är
inhägnat med ett högt, taggtrådskrönt gunnebostängsel. Utmed Västra Långgatan
finns en stor parkering. I områdets sydöstra del, vid livsmedelsfabriken, finns viss
grönska bland annat i form av en dunge med stora träd, i huvudsak björkar. I
områdets västra del finns en del stora gräsytor, men i övrigt är det till stora delar
asfalterat. Stickspår från järnvägen i väster löper in på området. Bebyggelsen består
av ett flertal olika byggnader uppförda successivt under många år och som har
varierande utformning. Centralt finns produktionsbyggnaden, som är ett stort
komplex av sammanbyggda delar. Det finns också ett antal friliggande byggnader
som har uppförts för olika funktioner, exempelvis personalutrymmen, tvätteri,
verkstäder och auktionshallar.

Vy från Västra Långgatan i nordvästlig riktning mot parkeringen och verkstadsbyggnaden.

Till vänster: Vy söderut från norra delen av området. Längst till höger syns personalbyggnaden. Till höger: Västra delen av
fabriksområdet, med stickspår från järnvägen. Till vänster i bild syns tvätteribyggnaden.
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Bebyggelsekaraktär
Det finns inga byggnader bevarade från slakteriets första utbyggnadsfas på 1910talet. De idag äldsta bevarade delarna är från 1930-talet. Dominerande är dock de
byggnader som uppförts från början av 1970-talet fram till 1980-talet.
Bebyggelsen har en karaktär typisk för industriarkitektur från 1900-talets senare
hälft. Funktionen och produktionsprocessen har styrt anläggningens uppbyggnad
och utformning. Byggnaderna utgör i princip enbart skal och väderskydd åt verksamhet och maskiner. En strävan har också varit att visa upp en ren och icke
störande fasad. Av verksamhetens inre är inget synligt utåt.
Generellt sett är byggnaderna enkelt utformade med släta, odekorerade tegelfasader, fönster i aluminium och platta tak försedda med tekniska installationer.
Byggnaderna är påtagligt slutna till sin karaktär. Tegel är helt dominerande som
fasadmaterial. De äldsta byggnaderna är fullmurade i rött tegel, medan man under
senare delen av 1900-talet använt tegel som fasadbeklädnad. De byggnader som
uppfördes under utbyggnadsfasen på 1970-talet har en relativt enhetlig utformning
med fasader i mörkbrunt tegel. Fristående byggnader uppförda på 1980-talet har
fasader i brunt tegel likt 1970-talsbebyggelsen. Tillbyggnader av äldre bebyggelse
gjorda under 1980-talet är dock i rött tegel.
För ytterligare byggnadsdokumentation se bilaga 1-3.

Till vänster: Livsmedelsfabriken, uppförd 1972 sedd från Västra Långgatan i öster. Till höger: Vänster i bild syns en del av
slakteribyggnadens östra fasad, uppförd början av 1960-talet. Den högre byggnadsdelen mitt i bild är tarmrenseriet från 1986.
Till höger syns personalbyggnadens södra gavel. Personalbyggnaden uppfördes 1947, men har efter det förlängts mot norr
samt byggts på med en våning.

Till vänster: Lagerbyggnaden i områdets sydvästra hörn är sannolikt från mitten av 1930-talet, och är därmed den äldsta
bevarade byggnaden. Den är dock i dålig teknisk kondition efter att ha stått oanvänd och utan underhåll länge. Till höger:
Centraltvätten kan eventuellt också vara från 1930-talet, men är sannolikt något yngre.
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Antikvarisk bedömning
Kulturhistoriskt intresse
När Scan i Kävlinge lägger ner verksamheten för gott sommaren 2008 har slakteriet
varit verksamt i 90 år. Det har varit en framgångsrik och expansiv verksamhet, och
anläggningen har moderniserats allt eftersom.
Ur ett regionalhistoriskt perspektiv har slakteriet varit en av flera viktiga knutpunkter i den så betydande skånska livsmedelsindustrin. Skåne har med rätta
benämnts ”Sveriges kornbod”. Jordbruk, djurhållning och därtill relaterade verksamheter har länge haft och har fortfarande en central plats i skånskt näringsliv.
Lokalhistoriskt sett har slakteriet varit en betydande del av Kävlinges historia,
som arbetsplats för många människor och även rent fysiskt som en centralt belägen
industrimiljö.
Bevarandevärda byggnader
Slakteriområdet och dess bebyggelsemiljö är idag präglat av det sena 1900-talets
stora moderniseringar och utbyggnader. Bebyggelsen är typisk för den epoken,
såtillvida att den är anonym och saknar arkitektonisk finess. Vissa äldre byggnader
finns bevarade, men även dessa är mycket enkla till sin karaktär och är som enskilda
objekt inte av betydande intresse. Ett undantag är dock livdjurshallen och i viss
mån portvaktsbyggnaden (se nedan).
En stor del av bebyggelsen på området utgör en sammanlänkad produktionsmiljö. Vid bevarande av intressanta kulturmiljöer är avläsbarheten en viktig aspekt.
Den bevarade bebyggelsen ska hjälpa människor att se och förstå samband bakåt i
tiden. I en miljö som slakteriområdet i Kävlinge är det därför av mindre antikvariskt värde att enbart bevara fragment av bebyggelsen. Sådant kan vara motiverat
för byggnader med unika värden eller stora arkitektoniska kvaliteter, vilket dock
inte är fallet här.
Livdjurshallen

Livdjurshallen ligger i områdets norra del och består av en bågformad hallbyggnad
samt en stalldel. Livdjurshallen ingår inte direkt i den ovan nämnda sammanlänkade produktionsmiljön, utan den har haft en egen, förhållandevis fristående
funktion som lokal för boskapsauktioner. Detta gör att även om större delen av
produktionsanläggningen skulle rivas har livdjurshallen ett bevarandevärde. Byggnaden utgjorde en centralpunkt för kreaturshandeln i hela Skåne, eftersom den
byggdes 1949 i samband med att andelsslakterierna i regionen koncentrerade sin
livdjurshandel till Kävlinge. Den stora bågformiga hallen har dessutom en
utformning som gör att den har goda förutsättningar att bli ett spännande inslag i
en framtida stadsdel.

Livdjurshallen.

Malmö Kulturmiljö

Enheten för Kulturmiljövård

Rapport 2008:012

13

Portvakten

Portvakten är en liten kioskliknande byggnad belägen vid områdets entré vid Västra
Långgatan. Den är sannolikt uppförd i slutet av 1960-talet. Den är förhållandevis
omsorgsfullt utformad med fasader i rött hålkälstegel och ett utskjutande skärmtak i
betong. En grindvaktstuga av det här slaget är en typ av byggnad som är mycket
karaktäristisk för industrimiljöer. De har traditionellt sett, och är ofta fortfarande,
slutna områden, där in- och utfarter kontrollerats. Byggnaden är liten, men har ett
stort symbolvärde. Genom sin utformning och läget invid vägen har den också en
tydlighet och avläsbarhet. Detta sammantaget gör att portvakten har ett visst
bevarandevärde.

Portvakten.

Bebyggelse med miljöskapande värden
Bevarande kan ha andra funktioner än att skapa förståelse för historien. En aspekt
är att äldre bebyggelse kan fungera som ett intressant inslag i nybyggda miljöer.
Genom att bevara vissa byggnader eller byggnadsdelar samtidigt som man bygger
nytt intill skapas en blandning och variation som ofta är välgörande för en
stadsmiljö. Äldre byggnader kan ha ett miljöskapande värde, och utgör en form av
länkar bakåt i tiden. De visar att ett område har en historia, att det finns en
kontinuitet i brukandet av platsen.
Med detta som motiv kan även byggnader som inte är direkt kulturhistoriskt
värdefulla i sig sparas och integreras i en nyskapad stadsdel. Exempel på byggnader
med visst bevarandevärde på dessa grunder är tvätteribyggnaden, personalbyggnaden och lagerbyggnaden i sydvästra hörnet.

Tvätteribyggnaden till vänster, personalbyggnaden till höger.
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Antikvariska råd och riktlinjer
x

Bevara livdjurshallen och genomför en varsam ombyggnad till ny funktion.
Värdefulla karaktärsdrag att beakta vid ombyggnad är byggnadens volym med
båghallen och den lägre stalldelen i norr, samt fasadmaterialet (smal lockpanel
i trä).

x

Bevara portvaktsbyggnaden och genomför en varsam ombyggnad till ny
funktion. Värdefulla karaktärsdrag att beakta vid ombyggnad är fasadmaterialet (rött hålkälstegel), det vitmålade skärmtaket i betong, liksom det längsgående fönsterbandet på södra sidan.

x

Bevara andra byggnader och byggnadsdelar som på ett lämpligt sätt kan ingå i
den nya stadsdelen och bidra med miljöskapande värden.

x

Vid namngivning av gator och platser i den nya stadsdelen bör man ta
utgångspunkt i områdets historia. Namn och terminologi från slakteri-, charkuteri- och livsmedelsbranschen bör användas. Det är ett bra sätt att bevara
och lyfta fram en plats historia.

x

Om stora delar av bebyggelsen på slakteriområdet rivs kan det vara lämpligt
att utföra en grundligare dokumentation som inbegriper invändig inventering
samt etnologisk dokumentation i form av intervjuer med tidigare anställda.

Scan i Kävlinge, april 2008.
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