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Inledning
Följande byggnadsminnesutredning är genomförd av byggnadsantikvarie Pia
Gunnarsson Wallin, Malmö Museer och Niklas Ingmarsson, etnolog och motorhistorisk skribent, på uppdrag av länsstyrelsen i Skåne län. Arbetet är utfört under
sommaren 2013. Utredningen omfattar en beskrivning, dokumentation och kulturhistorisk bedömning av bensinmacken såväl exteriört som interiört samt en översiktlig
utredning av hela fastigheten Tomtebo 12.

Beskrivning och dokumentation
FASTIGHETEN TOMTEBO 13
Fastigheten Tomtebo 13 ligger i korsningen Mariedalsvägen–Köpenhamnsvägen
inom delområdet Rönneholm som i sin tur ligger inom stadsdelen Innerstaden i
Malmö. Stadsplanen som rör Tomtebo 13 är från 1953, men fastigheten ska även ses
i samband med fastigheterna Bornholm 8 och 9 som har en stadsplan från 1947.
Båda planerna är upprättare av stadsplanechefen Gunnar Lindman och alla byggnader
på fastigheterna är ritade av HSB Arkitektkontor i Malmö 1952-53 under ledning av
Thorsten Roos. De har liknande volymer och samma arkitektoniska formspråk. Inom
fastigheten Tomtebo 13 finns också, förutom macken, andra bilrelaterade anläggningar som en bilverkstad, parkeringsplatser och ett underjordiskt garage.
Bensinstationen vid Mariedalsvägen ligger inom ett riksintresse för
kulturmiljövården. Som uttryck för riksintresset nämns bland annat
välfärdssamhällets stadsbyggnad, som bostadshusen och bensinstationen kan sägas
vara en del av. Den gällande stadsplanen är den som upprättades 1953, vilket innebär
att det saknas såväl rivningsförbud som skyddsbestämmelser för den berörda
byggnaden.

Kvarteren Bornholm och Tomtebo. Området som inramats av en streckad linje: Bebyggelsemiljö ritad av HSB Arkitektkontor 1952-32. A: Bostadshus B: Bilverkstad C: Bostadshus D:
Bensinmack.

A OCH C: BOSTADSHUSEN
Arkitektur
Arkitekturen hos bostadshusen präglas av en fortsättning av 1940-talets nyrealism där
man tog upp traditionella drag och material från regionen, i det här fallet tegelfasader
och sadeltak belagt med taktegel. Detta förhållningsätt berodde dels på materialbrist
dels på att ett motstånd mot modernismen som man ansåg var för doktrinär. Man har
också förklarat nyrealismen som sökandet efter en idyll. Att man under och strax efter
andra världskriget sökte efter en trygg arkitektur förefaller helt logiskt. Samtidigt kan
man se bostadshusen i ljuset av 1950-talets nyfunktionalism. Staten hade under efterkrigstiden långtgående sociala ambitioner. Tillsammans med HSB, Kooperativa
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förbundet och framväxande rikstäckande byggfirmor skapades en likriktning i volym,
form och arkitektoniska detaljer men med en hög standard. De sociala ambitionerna
märks tydligast i interiören där lägenheter är rymliga och har hög standard vad gäller
kök och badrum.

Husraden ut mot Köpenhamnsvägen. De ganska stora byggnadsvolymerna ut mot Köpenhamnsvägen har brutits upp med en rytm där man repeterande växlat olika byggnadshöjder,
indragna/utstickande partier, olika tegeltyper/kulörer, byggnadernas riktning, storlek på
takfot etc.

Arkitekturen hos bostadshusen har ett traditionellt formspråk medan bensinmacken sticker
ut med sin djärva funktionalistiska arkitektur.

Ett annat arkitektoniskt kännetecken är hur man på de indragna partierna och de
ytor där balkongerna sitter har murat fasaderna med rött tegel respektive rött och gult
hålkälstegel. Hålkärlstegel är ett för 1950-talet typiskt byggnadsmaterial som ger ett
karaktäristiskt utseende med breda fogar.
Kännetecknande för arkitekturen är de rustika byggnadskropparna och de nätta
balkonglösningarna. Det var inte ovanligt att denna tids ”trygga” arkitektur lättades
upp av lite lekfullare inslag, som vi ser exempelvis hos de asymmetriska balkongerna.

6
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Balkongerna har en framträdande position i byggnadernas arkitektur där såväl de
förskjutna formerna som balkongernas placering är av betydelse.

Gult hålkälstegel och balkonger.

Rött tegel, rött hålkälstegel och rött hålkälstegel.

Entréer och fönster till trapphusen mot gatorna Bostadshus A och mot gården
Bostadshus B fick omfattningar av vad som på ritningarna kallas vitcement. Vitcement liknar den traditionella grå cementen i kvalitet men resulterar i en ljusare
betong som är bättre på att reflektera ljus. Sekundärt har dock vissa av omfattningarna putsats.

Bevarad vitcement.
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Gårdens och förgårdsmarkernas gestaltning
På den plan som finns över trädgården i Stadsbyggnadskontorets arkiv kan man
centralt se en parkeringsplats med uppfartsväg från Kramersgatan och intill husen
förhållandevis stora lekplatser. Växtligheten är planerad av en trädgårdsarkitekt (E.
Östh) och omfattar hela 17 olika växtsorter. Växterna var främst tänkta som inramning av lekplatser, cykelställ och parkeringsplats. Några egentliga grönytor är det ont
om. Kring parkeringsplatsen planerades en tre skifts hög mur av betongmursten.
Vad som verkställdes eller inte verkställdes har vi inte helt lyckats reda ut.
Parkeringsplats med uppfartsväg ligger kvar i planerat läge. Eventuellt är den tre skifts
höga muren av betongmursten kring parkeringsplatsen den ursprungliga. I så fall kan
även de övriga murarna med tre skifts betongmursten vilka inramar ytor på gården
vara ursprungliga. Dessa finns dock inte med på den ursprungliga planen. På planen
fanns mer öppna ytor och ytor avsedda för lek.

Gården som den ser ut idag. Den södra delen respektive den norra delen.

Nerfarten till det underjordiska garaget.

Förgårdsmarken mot Köpenhamnsvägen var avsedd för cykelställ medan
förgården mot Mariedalsvägen var avsedd för cykelställ, parkeringsplats och en
gräsyta. Ut mot Köpenhamnsvägen finns fortfarande cykelparkeringarna och rabatterna. Förgårdsmarkerna vid Mariedalsvägen respektive Kramersvägen är idag lummiga
förträdgårdar med låga räcken.
Längs med Köpenhamnsvägen och Mariedalsvägen har trottoarerna fortfarande en
rödaktig Höganäsklinker som bedöms som samtida med huset. Kramersvägens
trottoarer har betongplattor. Dessa är inte original. Ursprunglig beläggning är osäker.

8
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Förträdgårdarna vid Mariedalsvägen respektive Kramersvägen,

Cykelparkeringen vid Mariedalsvägen

A: Bostadshusets beskrivning
Byggnaden ligger i södra delen av kvarteret Tomtebo 13. Byggnaden hyser till större
delen bostäder men det finns också butikslokaler i hörnet Köpenhamnsvägen- Mariedalsvägen.
Planformen är lätt vinkelformad. Ett längre parti ut med Köpenhamnsvägen
kopplas samman med ett högre och kortare avsnitt som ligger ut mot Mariedalsvägen.
Det sammanlänkande avsnittet har ett flackare takfall samt är murat med rött
hålkälstegel. De indragna fasadpartierna där balkongerna finns är murade med gult
hålkälstegel. Det båda övriga byggnadskropparna är murade i rött tegel. Sadeltaken är
belagda med enkupigt rött lertegel. Den högre byggnaden och den länkande byggnaden har en näst intill obefintlig takutsprång och de övriga byggnadskropparna en
förhållandevis stor.
Fönstren är utbytta och har fått ett annat material och delvis en annan hängning.
Indelning och kulör ligger dock nära originalet. Balkongerna ligger ut mot gatorna.
De korrugerade balkongfronterna är inte original men liknar de tidigare. Byggnadens
träportar är ursprungliga. Mot gården är trapphusen markerade med fönster och
entréomfattningar i vitcement.
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Byggnaden så som den ter sig i korsningen Köpenhamnsvägen-Mariedalsvägen.

Gårdsfasaden. Till vänster den östra delen av huset. Till höger den västra delen av huset.

Byggnadens träportar.
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I hörnan vid Köpenhamnsvägen-Mariedalsvägen finns butikslokaler kvar. Här är såväl
de ursprungliga fönstren och dörrarna bevarade liksom de keramiska plattorna.

Butikslokalerna mot Mariedalsvägen.

B: BILVERKSTADEN
Bilverkstaden rymmer idag en bilhandel. Byggnaden ligger till största delen under
mark med en nedfart från Mariedalsvägen. Porten är utbytt. Ovan mark syns endast
två låga byggnadskroppar. Den östra är inte inritad på den ursprungliga planen över
gården. Fasaderna är i rött tegel. Den västra byggnadskroppen har ett flackt sadeltak
belagt med papp. Detta är förmodligen inte original men sannolikt har taket även
tidigare varit belagt med papp. Ursprungligen ska taket ha haft lanterniner. Den östra
har ett helt platt tak belagt med sentida betongsten.

Nerfarten till bilhandel respektive de två låga byggnadskropparna.

C: Beskrivning av bostadshuset
Byggnaden ligger i södra delen av Kvarteret Tomtebo 13 utmed Mariedalsvägen och
Kramersvägen. Även denna byggnad har en vinkelformad planform men hela
byggnadskroppen har samma höjd. Fasaderna är i rött tegel. Entréerna och
trapphusen mot Mariedalsvägen har höga omfattningar med spetsiga avslut upptill i
vitcement, som dock senare har putsats. Omfattningarna, som följer hela husets höjd,
har nertill vit ifömosaik liknande den som macken har. Till skillnad från mosaiken på
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macken har dock denna mosaik en matt yta. På nybyggnadsritningarna finns inga
uppgifter om mosaik på dessa partier så den kan vara sekundär.
Även entréerna och trapphusfönstren mot Kramersvägen är utformade i vitcement. Entréomfattningarna har dock vitmålats.
Tills skillnad från Bostadshus A, där balkongerna ligger mot gatorna, ligger balkongerna hos bostadshus C mot gården. Fönstren är utbytta och har fått ett annat
material och delvis en annan hängning. Indelning och kulör ligger dock nära
originalet. De korrugerade balkongfronterna är inte original med liknar de tidigare.
Byggnadens trädportar är ursprungliga.
Sadeltaken är valmade och belagda med rött tegel. Takfoten är förhållandevis stor.

Fasaden mot Mariedalsvägen.

Fasaden mot Kramersvägen.

12
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Västra gaveln och trapphuset med omfattningar i vitcement.

Gårdsfasaden mot norr respektive öster.

Byggnadens träprotar.

D: BENSINMACKEN
Arkitektur
Macken sticker arkitektoniskt ut i förhållande till de mer traditionellt gestaltade
bostadshusen på Tomtebo 13 och Bornholm 8 och 9 genom de vita, kaklade
fasaderna och sin djärva funktionalistiska arkitektur.
Macken på Mariedalsvägen påminner om Arne Jacobsens näst intill världsberömda bensinstation från 1937 i Skovshed utanför Köpenhamn. Det är inte enbart
det runda taket som gör att stationerna påminner om varandra, utan också de lätttvättade mosaikfasaderna och inkörsportarna till verkstad och tvätt som ligger vid
sidan av själva stationsbyggnaden.
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Arne Jacobsens Bensinstation (Bildkälla --- Wikipedia).

Liksom macken i Skovshed är byggnaden en typisk funktionalistisk byggnad. Det
vill säga att byggnaden tydligt är utformad efter sin funktion. Andra funktionalistiska
drag som ljusa, släta och odekorerade fasader samt platt tak återfinns hos de båda
stationerna. Samtidigt för mackens arkitektur tankarna till ett flygande tefat. Denna
rymdinspirerade design är intressant och kan jämföras med de amerikanska 50talsbilarna, som förseddes med ”vingar” med högt uppdragna baklyktor som tydligt
var inspirerade av tidens drömmar om rymdraketer och överljudsfart. Det var bara en
tidsfråga, trodde man, till dess att man kunde flyga till jobbet istället för att åka bil på
marken.
Kvarteret Tomtebo 13 kan sägas förkroppsliga 1950-talet där hemmet är tryggt
och traditionellt men funktionellt medan livet utanför är mer framtidsorienterat.
Exteriört
Bensinmacken är en låg byggnadsdel i hörnet på Bostadshus C i korsningen
Mariedalsvägen-Kramersvägen. Byggnadsdelen är rektangulär i sin planform. Mot
korsningen är dock hörnet kapat. Här finns entrén till macken och ett utskjutande
runt tak över platsen där pumparna stått. Fasaden är hela vägen slät och kaklad i en
vit ifömosaik.
Mot Mariedalsvägen finns en igensatt försäljningslucka. Här ska det under en
period ha varit kiosk. Det kapade hörnet består till stor del av ett uppglasat parti. Där
finns så väl entré som en oljebar, dvs en anordning för förvaring och tappning av
motorolja. Fönsterbågar, luckor och dörr är i rostfritt stål. Mot Kramersvägen fanns
inkörsportarna till en tvätthall och en smörjhall.

14
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Macken från Mariedalsvägen. Till vänster i bild syns försäljningsluckan som idag är igensatt.

Det uppglasade partiet.

Den vita och blanka ifömosaiken.
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Detaljer från det stora glaspartiet. Dörrhandtaget i rostfritt stål respektive oljebaren.

Det utskjutande runda taket är helt platt. Det övriga taket är flackt men inte helt
platt. Takbeläggningen är svart papp. Det runda taket är av gjuten betong liksom de
två runda vitmålade pelarna som bär upp det. Undersidan av det runda taket hade
tidigare rikligt med lysrörsbelysning. Lysrören finns inte kvar.
Det är osäkert om smågatstenen är original men originalritnignar visar att marken
kring macken ursprungligen hade smågatsten så detta är inte omöjligt. Pumparna
finns inte längre kvar, dock är den plattform som pumparna stod på bevarad. Den
gröna taksargen i plåt är sekundär. Här fanns tidigare en målad tunn linje.
Hängrännor och stuprännor är utbytta. Att döma av äldre bildmaterial var de
ursprungligen mörka, förmodligen svarta. Portarna är till tvätthallen och smörjhallen
är också utbytta. Ovanför smörjhallen och tvätthallen finns idag skyltar som är
hämtade från annan mack. I övrigt framstår macken i originalutförande.

Macken från Kramersvägen.
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Det gjutna betongtaket och en av de två gjutna pelarna.

Interiört
Planlösning

I sydöstra hörnet ligger väntrummet. Direkt väster om detta finns ett rum för
försäljning/kontor och personalutrymmen. Norr om väntrummet ligger tvätthall och
smörjhall. Söder som hallarna ligger lagret. Planlösningen är i stort sett helt
oförändrad sedan starten.

Mackens situationsplan. Ritning daterad 1955.

Väntrum

Väntrummet består av ett ljust och stort rum. Tidigt, troligen redan från början, har
det även funnits försäljning här. Golvet är ett rutigt linoleumgolv som är
ursprungligt. Väggarna är putsade och vitmålade. I väster finns dock en
kontrasterande röd fondvägg. Taket är putsat och vitmålad. Färgsättningen är
ursprunglig. I fönstret finns montrar av trä. I norr finns två dörrar till kontoret
respektive omklädningsrummet. Dörrarna är original men har vitmålats vid ett senare
tillfälle.
I rummet finns en del ursprunglig inredning kvar som en bänk med lådor, hyllor
med sparrskenor samt en disk.
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Väntrummet med det stora uppglasade partiet mot nordöst.

Trämontrarna i glaspartiet.
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Dörrarna till kontor respektive omklädningsrum.

Bänken.

Fondväggen.
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Köpmansdisk med glasmonter och ursprungligt linoleumgolv.

Försäljning/kontor

Ut mot Mariedalsvägen finns ett litet rum som man når från väntrummet. Här ska
det under en period ha varit kiosk. Golvet är utbytt. Väggar och tak är putsade och
målade i en vit kulör. Ursprunglig färgsättning är okänd. I söder finns en igensatt
entrédörr som inte är synlig exteriört. I öster finns en försäljningslucka som är
igensatt. Ovanför dörren ut mot väntrummet finns ett råglasfönster som är igensatt.
Även vid sidan av dörren finns en igensatt öppning. Sannolikt har det suttit en
råglasruta även här.

Bilden till vänster: Den igensatta entrédörren. Bilden till höger: Den igensatta försäljningsluckan.
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Råglasfönstret.

Omklädning

Väster om försäljnings- och kontorsrummet ligger ett annat litet rum som är och har
varit mackens omklädningsrum. Rummet nås från väntrummet. Det rutiga linoleumgolvet är ursprungligt. Väggar och tak är putsade och målade i en vit kulör.
Ursprunglig färgsättning är okänd. I norr och söder finns en dörr i faner.

En av fanérdörrarna.
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WC

Norr om och i anslutning till omklädningsrummet finns en toalett. Golvet är en rutig
klinker som är ursprunglig. Väggarna är kaklade, förmodligen sekundärt. I rummet
finns en bevarad äldre WC-stol samt ett äldre spegelskåp.

Toalettstol respektive spegelskåp.

Personalrum

Väster om och i anslutning till omklädningsrummet finns ett personalrum. Golvet är
ett rutigt linoleumgolv som är ursprunglig. Väggar och tak är putsade och målade i en
vit kulör. Ursprunglig färgsättning är okänd. En tidigare dörr intill tvätthallen är
igensatt. I taket finns ett takfönster med råglasruta.

Bilden till vänster: Personalrummet används idag som förråd. Bilden till höger: Det ursprungliga linoleumgolvet.
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Takfönster med råglasruta.

Tvätthall och smörjhall

Tvätthallen och smörjhallen är idag ett gemensamt utrymme. Ursprungligen ska det
ha funnits en vägg av armerat råglas mellan smörjhallen i väster och tvätthallen i
öster. Smörjhallen har en smörjgrop. Väggarna är delvis klädda med ett gult kakel.
Även smörjgropen i smörjhallen är klädda med detta kakel. Resterande del av
väggarna och taket i smörjhallen och tvätthallen är putsade och vitmålade.
Ursprunglig färgsättning är okänd. I södra delen av smörjhallen finns en trappa i
terrazzo. Belysningen består av lysrör och i taket finns även takfönster med glasrutor
av råglas.

Smörjhall respektive tvätthall mot norr.
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Taket i smörjhallen.

Det gula kaklet.
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Bilden till vänster: Smörjgropen. Bilden till höger: Trappan upp till lagerlokalerna.

Bevarade detaljer i smörhall och tvätthall.
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Lager

Lagret ligger en trappa upp från smörjhallen och tvätthallen. In till lagret finns en
ursprunglig dörr bevarad men den har senare målats. Lagret består av två enkla rum
med målade väggar och betonggolv.

De två lagerrummen med den bevarade dörren.

26
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Historik
BENSINSTATIONER
Teknikhistoriskt är bensinstationen betydelsebärande, framför allt när det gäller
hanteringen av den brandfarliga bensinen. Det var först kring 1918 som vi fick den
första renodlade bensinstationen i Sverige. Tidigare hade man köpt bensin på
apoteket eller kemikalieaffären. Före 1930-talet var bensinen relativt ”synlig”. När en
bil skulle tankas pumpades (för hand) bensinen upp i en glasbehållare som var
graderad och där man exakt kunde se hur många liter som man skulle tanka.
Hanteringen av bensinen hade nästan något vetenskapligt över sig.
Efter första världskriget gjorde ett utökat vägnät och bilbestånd det lönsamt för de
större bilbolagen att på egen hand sköta bensinförsäljning. På 1920-talet uppfördes
de första bensinstationerna på strategiska ställen i Sverige. De liknade antika tempel
och hade gaveln vänd mot vägen där pelare bar upp ett utdraget takparti. Det
utdragna takpartiet skyddade tankande bilförare från nederbörd – och erbjöd skugga
soliga dagar.
Under 1920-talet började också de internationella bilbolagen etablera sig,
exempelvis Shell och BP. I boken Raffinerade rum skriver författaren Olle Wilson:
”bara ett fåtal större bensinstationer drevs i bolagens egen regi, medan merparten av
återförsäljarna arrenderade och skötte sin verksamhet på egen hand. Bensinbolagen
bedrev tidigt denna form av franchising före koncept som McDonalds och 7-Eleven”.
1930-talets funkismackar hade samma planform som de tidigare, men sadeltaken
ersattes av pulpettak. Formen var mycket dominerande och fick namnet sittande
hund. Det var också nu som all dekor rensades bort och bensinstationerna klart och
tydligt visade att de var just bensinstationer, en teknisk byggnad med egen identitet.
Till exempel fick bensinpumparna en central placering och fick stå för sig själva
framför huskroppen. Bensinstationen blev så också allt mindre maskinlik. Nu
byggdes system in, tankar grävdes ned och hanteringen av bränslet blev allt mer
sofistikerat och allt mindre maskinellt. Man ville tona ned oljans och bensinens
smutsiga bakgrund. Bensinförsäljning skulle stå för något rent och inte förknippas
med råvarans egentliga ursprung.
Det som hos 1920-talets station hade benämnts som ”expedition”, ett ställe där
man betalade för bensinen, blev under 1930-talet omvandlat till en butik, där man
kunde inköpa bilrelaterade produkter.
Lika viktig som bensinförsäljningen var bilservicen vid den här tidens stationer.
Verkstadsdelen fick en allt större betydelse och också ett allt större utrymme. Bilarna
var mycket serviceberoende. Oljebyte, rundsmörjning och motorjusteringar måste
utföras med kanske bara några hundra mils mellanrum. 1950-talets bilindustri kom
sedan att utvecklas snabbt och de nya modeller som introducerades hade
konstruktioner som gjorde att serviceintervallerna blev allt längre. Även nya, släta,
asfalterade vägar gav mindre slitage vilket i sin tur också innebar färre verkstadsbesök.
Smörjgroparna ersattes allt oftare av automattvättar eller av liftar. Av kostnadsskäl var
det dock mycket sällan som äldre verkstadshallar fick moderna liftar.
Vid tiden efter andra världskriget var framtidsoptimismen oerhört stark och
kundskaran var inte längre enbart välbärgade bilägare med stort tekniskt intresse,
utan nu blev bilägarna en avsevärt bredare skara. Nu blev också arkitekturen ett allt
viktigare grepp för att knyta till sig kunder.
Från och med 1930-talet hade en särpräglad personlig omsorg om kunder och
bilarna utvecklats på bensinstationerna. Personalen bar uniform och hälsade på
bilisten med honnör och ett välkomnande leende. Det handlade om att skapa
förtroende och övertyga om att man var i goda händer. Det var under denna tid
begreppet ”service” fick ett allt ökat användande i reklam. Under 1960-talet började
dock automatstationer att införas. Den personliga omsorg som tidigare gavs kunderna
vid bensinstationer är idag helt borta.
På 1990-talet visade mätningar att utsläppen vid bensinstationer var hälsovådliga
för de kringboende, nu lades många innerstadsmackars bensinförsäljning ned. I dag är
bensinstationer i innerstäderna ganska sällsynta. I övrigt ser vi hur bensinstationerna
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har ersatts av enkla automatstationer utan personal, större bensinstationer med
butiker som säljer livsmedel och renodlade verkstäder.
MACKEN VID MARIEDALSVÄGEN
Macken av Mariedalsvägen och anslutande bostadshus på fatigheten Tomtebo 13
ritades av 1953 av Thorsten Roos för HSB arkitektkontor Malmö. Byggnadernas
placering och volymer vad gäller byggnaderna och macken var då fastslagna i
stadsplanechefen Gunnar Lindmans stadsplan från samma år. Från 1954 fram till och
med 1986 drevs macken av Elvir Karlsson, med undantag från några år då han
arbetade på en annan station bara några kvarter bort. Bensinstationen på
Mariedalsvägen 49 var från början en Esso-mack, sedan blev den en IC och därefter
BP.

Macken vid Mariedalsvägen var från början en Esso-mack. Hörnplaceringen är klassisk för
innerstadsmackar.

Vid macken fanns inte bara bensinpumpar, här fanns även en butik där man sålde
bilvårdsprodukter samt en tvätthall och en smörjhall. Den första ägaren, Elvir
Karlsson, bodde dessutom i huset och detta bidrog i hög grad till att stationen hade
en slags närbutiksfunktion. För de boende i huset och kvarteret var det oerhört
praktiskt att ha tillgång till en bensinstation med service på nära håll.
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Försäljning av bilprodukter i macken vid Mariedalsvägens butik. Samma disk, hyllor och färgsättning som idag. Elvir Karlsson bakom disken.

Mariedalsvägens var bensinstation är en typisk stadsmack. I Malmö fanns vid tiden
för stationens uppförande ett 80-90-tal bensinstationer inne i stadsmiljön. Just
Mariedalsvägen har sedan 1950/1960-talet haft flera bilrelaterade verksamheter längs
sin sträckning. På Kronprinsen fanns både bilverkstad och bensinstation. Längs vägen
har det också funnits ett antal bilförsäljare, varav åtminstone en fortfarande finns
kvar, samt ytterligare ett par bilverkstäder. Mariedalsvägen var en gång en väldigt
”modern” gata i Malmö.

Även bebyggelsemiljön i mackens omedelbara närhet är präglad av massbilismens genombrottsår. Bilden till vänster: Mariedalsvägen. Bilden till höger: Kramersvägen.
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Elvir Karlsson framför macken när den är nyöppnad. I glasets spegling kan man se den villa
som då fortfarande låg norr om macken. Innan den ersattes av en ett flerfamiljshus där gården
med parkeringsplatser anlades ovanpå ett underjordiskt garage.

1986 övertog Elvirs son, Conny Carlsson, verksamheten och fortsatte rörelsen
fram till 2010. Själva bensinförsäljningen upphörde dock redan på 1990-talet. Den
nuvarande ägaren, Fredrik Viotti, köper rörelsen 2010. Viotti hade före köpet ägt en
Statoilstation på Nobelvägen tillsammans med sin pappa. Viotti driver nu
Mariedalsvägen Bilvård och Service i lokalerna. Fredrik Viotti berättar att det är
väldigt många av hans kunder som bor i närheten. Många är stamkunder och de
uppskattar att snabbt och enkelt kunna köra dit och få hjälp om det är något akut, till
exempel inför en resa eller om bilen krånglar på morgonen.

Elvir och Conny Karlsson vid pumparna.
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Bensinstationer som kulturhistoriskt intressanta
objekt
Intresset för bilhistoria har vuxit sig allt större. Idag är det en av landets största
folkrörelser. Tidigare var det mest bilen som sådan som hamnade i fokus, men
idag har även bilismens ”bebyggelse” börjat få allt mer uppmärksamhet, som
kulturhistoriskt intressanta miljöer. Tidningen Riksettan utgiven sedan 2005
uppmärksammar bilismens fysiska historia i framför allt Sverige, men också i
andra länder, och berättar i ord och bild om bensinstationer, bilförsäljningshus,
motell, vägar och annat med anknytning till bilsamhällets historia. Vid sidan av
detta finns det ett stort antal bloggar och hemsidor där privatpersoner presenterar
fotografier och beskrivningar som har med motorhistoria att göra. När TVprogrammet K-märkt, av Staffan Bengtsson och Göran Willis, började sändas
1992, fick de allmänheten att börja intressera sig för bilismens miljöer. Böckerna
med samma namn fick människor att upptäcka spåren från massbilismens
genombrottsår. Boken På Väg ägnas helt och hållet åt bilsamhällets
kulturhistoria.
1995 kom två böcker med fokus på Sveriges bensinmackshistoria: K-märkt
På Väg av Staffan Bengtsson och Göran Willis och boken Full Tank av Olle
Wilson, som 2012 disputerade i konstvetenskap med avhandlingen: Raffinerade
Rum, bensinstationer och precisionskultur i Sverige 1926-1956. 2012 gav också
paret Henrik och Therese Nerlund ut boken Spökmackar.
I tidningen Riksettan nr 1 2007, skriver motorjournalisten Claes
Johansson i en artikel följande om bensinstationen på Mariedalsvägen:
”Mariedalsvägen 49 och Conny Karlssons Bilservice, På hörnet. Kullerstenen är
lagd i halvcirklar, macken svävar lite upphöjt och när ljuset träffar den sockervita
fasaden ser den banne mig nyvaxad ut. Det är som att rulla in i en episod i
seriehjälten Spirous värld, blankt, fartigt, ultramodernt. Vår rultiga Saab skruvar
olustigt på sig. Här anländer man snyggast i något slimmat, kontinentalt.
Stuprören är smala och mildgröna. Ett diskusformat betongtak stöttar lätt på två
stolpar och pumparna är självklart borta. Arkitekt Torsten Roos visste att skapa
dramatiska effekter med små uttryck, så ritade han också moderna kyrkor i
betong”.
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Kulturhistorisk värdering
IDENTIFIKATION --- GRUNDMOTIV
Dokumentvärde

Byggnadshistoriskt värde: Byggnaden, med sin hörnplacering är ett bra exempel
på stadsmack.
Byggnadsteknikhistoriskt värde: Arkitekturhistoriskt värde: Bensinmacken är en tydlig exponent för
funktionalismen där rummens användning också syns exteriört. Det flacka taket,
de obrutna fönstren och de kaklade väggarna är andra funktionalistiska inslag.
Byggnaden har även ett futuristiskt anslag, ett uttryck av efterkrigstidens
framtidsoptimism. Thorsten Roos har ritat ca 500 byggnader i Malmö och sägs
vara den arkitekt som mest präglat den stad vi ser idag.
Kontrasten mellan bostadshusen och macken är mycket värdefull där kvarteret
Tomtebo 13 kan sägas förkroppsliga 1950-talet där hemmet är tryggt och
traditionellt men funktionellt medan livet utanför är mer framtidsorienterat.
Samhällshistoriskt värde: Byggnaden påminner oss om bilismens otvetydigt stora
betydelse för 1900-talets stadsbyggande och välfärdssamhällets framväxt.
Fastigheten visar tydligt på massbilismens genombrott. Inom fastigheten finns
både en bilverkstadsbyggnad, underjordiskt garage, parkeringsplatser och en mack
med smörjhall och tvätthall.
Socialhistoriskt värde: Ett minnesmärke från den period då bilen började få allt
större betydelse i människors liv och där mackarna blev viktiga lokala byggnader i
sina områden. Mariedalsmacken är ett gott exempel på hur man tänkte under
1950-talet, nämligen att det skulle finnas goda tankmöjligheter och service för de
boende i ett område. Bilisterna skulle inte behöva åka långt hemifrån för att fylla
upp bilen. Bekvämt var ledordet.
Personhistoriskt värde: Teknikhistoriskt värde: Berättar om bensinens och bilens betydelse i vårt moderna
samhälle, hur den hanterats och synen på den. Den berättar också om
servicekrävande biltyper som i dag är försvunna från bilparken.
Upplevelsevärde

Arkitektoniskt värde: Den är en arkitektoniskt mycket genomarbetad och välproportionerad funktionalistisk byggnad där även detaljerna har formgivits med
stor omsorg.
Konstnärligt värde: Patina: Miljöskapande värde: Byggnaden ligger väl exponerad utmed Mariedalsvägen.
Identitetsvärde: Macken har med sitt nästan spektakulära runda tak en stark
karaktär som gör den till något av ett landmärke.
32

MALMÖ MUSEER | KULTURARVSENHETEN | RAPPORT 2013:014

Kontinuitetsvärde: Att verksamheten fortfarande är i gång, dock utan
bensinförsäljning, på Mariedalsvägen bidrar till att bensinmacksmiljön blir väldigt
levande. Verkstaden fungerar fortfarande och har därmed en nästan 60-årig
kontinuitet.
Traditionsvärde: Symbolvärde: BEARBETNING --- FÖRSTÄRKANDE, ÖVERGRIPANDE MOTIV

Autenticitet, äkthet: Stationen har haft få ägare, vilket bidrar till att den är i
välbehållet och praktiskt taget orört skick. Portarna till verkstaden har bytts ut,
annars ska inte mycket ha ändrats. Fasadens ytskikt är i stort i originalskick.
Bensinpumparna finns dessvärre inte kvar. Den ursprungliga planlösningen är
helt intakt. Även interiört finns mycket av originalytskikt bevarade som
linoleumgolv och klinker.
Kvalitet: Byggnaden är välbevarad och i gott skick.
Pedagogiskt värde, tydlighet: Byggnaden är i sin arkitektur väldigt tydligt vad
gäller dess ändamål och olika funktioner.
Särskilda inslag med pedagogiskt värde:
• Bensinpåfyllnad: Plattformen där pumparna stod.
• Service: Oljebaren, tvätthallen och smörjhallen med kaklade väggytor,
smörjgrop och detaljer för bilvård.
• Taket över pumparna som både skyddade dem som tankade bilarna och
bilister på väg in till butiken.
• Butiken med de stora skyltfönstren, disk, hyllor och montrar som visar
butiksfunktionen.
Sällsynthet – representativitet: Bensinstationen vid Mariedalsvägen är ur ett
regionalt och även nationellt perspektiv en unik och ovanlig stadsmack i detta
orörda skick förmodligen tack vare mycket få olika ägare.
VÄRDERING --- SAMMANVÄGD BEDÖMNING
Bensinstationen vid Mariedalsvägen kan sammanfattningsvis karaktäriseras som en
mycket välbevarad stadsmack från massbilismens genombrottsår som innebar en stor
omdaning av både vårt sätt att leva och stadsmiljön. Stadsmackarna har varit en
mycket vanligt förekommande byggnadskategori.
Byggnaden är så pass sällsynt välbevarad ur ett regionalt och nationellt perspektiv
att vi bedömer att den är synnerligen märklig ur kulturhistorisk synpunkt. Med
utgångspunkt i att det tidigare inte finns någon stadsmack byggnadsminnesförklarad
bedömer vi att en byggnadsminnesförklaring av macken är motiverad.
Även den anslutande bostadsbebyggelsen och bilverkstaden har kulturhistoriska
värden, främst som exponenter för välfärdssamhällets stadsbyggande och ett boende
knutet till ett bilburet liv samt för den mer traditionella arkitektur som uppstod som
en motreaktion mot funktionalismen. Dessa byggnaders värde bör gå att skydda inom
ramen för PBL 8 kap § 13.
Trots ett allt större intresse för bilhistoria och den mycket stora betydelse bilen har
haft för vårt moderna sätt att leva och dess påverkan på landskapet, både i städer och
på landsbygden, finns det bara en handfull byggnadsminnesförklarade bilmiljöer.
Detta är som turiststationen i Jävre, en bit av gamla Riksväg 2, bensinstationen i
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jämtländska Skålan, Automobilpalatset i Jönköping, Sandöbron och Gamla
Svinesundsbron. I Stockholm utreder man just nu om P-huset Parkaden kan bli ett
byggnadsminne. I Göteborg har Stadsmuseet fört upp en mack från 1970-talet vid
Djurgårdsplatsen i Majorna på en lista över framtida eventuella byggnadsminnen.
Bensinstationen i Skålan är, som framgår ovan, den enda mack som
byggnadsminnesförklarats tidigare. Den är uppförd 1953, har ett funktionalistiskt
uttryck och är av den byggnadstyp som brukar kallas ”sittande hund”. Förutom kiosk
och pumpar ingår i byggnadsminnet det intilliggande bostadshuset, som uppfördes
samtidigt med kiosken. I bostadshuset finns garage och bilverkstad. Bensinstationen i
Skålan med kiosk, pumpar och inventarier är en av landets mest välbevarade mackar
från 1950-talet.
Det som främst skiljer stadsmacken vid Mariedalsmacken från landsortsmacken i
Skålan är att macken vid Mariedalsvägen är en typisk stadsmack med hörnläge. Den
är dessutom en bra exponent för de mer individuella och arkitektoniskt
genomarbetade mackarna som började byggas under 1950-talet.
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