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Inledning
Föreliggande rapport är framtagen av Malmö Museer på uppdrag av Gatukontoret.
Bakgrunden är att Limhamns kalkbrott föreslagits bli naturreservat och att ny bebyggelse ska uppföras i anslutning till kalkbrottet. I samband med det planeras
skötseln av naturreservatet och gestaltningen av allmänna platser i området. Denna
rapports syfte är att redogöra för de industrihistoriska spår och lämningar som finns
kvar i området och som kan vara av värde att ta hänsyn till vid planeringen.
Rapporten är framtagen av byggnadsantikvarie Olga Schlyter under våren 2010.

Historik
Historiska foton - se bilaga 1.
LIMHAMNS KALKBROTT
Kalkbrytning i Limhamn
Berggrunden i Limhamn ligger ytligt, och den består i huvudsak av kalksten. Sedan
senmedeltiden var kalkbrytning en viktig binäring för bönderna i bygden. Kalkstenen
grävdes upp och brändes i primitiva ugnar. Den brända kalken användes till bland
annat murbruk och puts.
På 1860-talet fanns ett femtiotal kalkbrott runtom i Limhamn.1 Det största av
dem var det som då kallades Limhamnsbrottet, i folkmun Gnällegraven, som låg vid
nuvarande Limhamns idrottsplats.2 Så småningom koncentrerades brytningen till
Annetorpsbrottet, och Limhamnsbrottet lades ner 1890.3
”Annetorpsbrottet”
Brytningen vid Annetorpsbrottet, det vi idag kallar Limhamns kalkbrott, påbörjades
1866.4 Det hette Annetorpsbrottet eftersom det startades på gården Annetorps mark.
Kalkbrottet blev på 1880-talet till hälften (och på 1910-talet helt och hållet) ägt av
Skånska Cement AB. Cementbolaget hade stort behov av kalk till sina fabriker i
Lomma (startad 1873) och i Limhamn (startad 1888). Kalkbrytning pågick i brottet
fram till början av 1990-talet.
Södra fabriken
I och kring brottet har alltid funnits olika byggnader med varierande funktioner.
Pumphus och liknande har behövts för att pumpa bort vatten. Till en början skedde
det med vindkraft, och man hade en pumpmölla. I början av 1900-talet fanns en
5
smedja nere i brottet och ett marketenteri, det vill säga en matsal för arbetarna. Vid
kalkbrottets norra kant fanns anläggningar för sortering av kalksten och kalkbränneri
samt en gödningskalksfabrik.
Vid sorteringsverket vid kalkbrottets norra kant anlades i slutet av 1960-talet den
så kallade Södra fabriken (till skillnad från den norra vid Limhamns hamn). Södra
fabriken var ett råverk, där kalken förbereddes för bränningen som skedde i Norra
fabriken. Istället för att frakta den krossade kalkstenen till fabriken, maldes den nu på
plats i kalkbrottet och blandades till ett slam som transporterades i tunnel till ugnarna
vid Norra fabriken. Se situationsplan, bilaga 2.

1

Redovisat på en geologisk karta från 1869 enligt Dalin 1994 sid 36
Larsson 1977 sid 33
3
Dalin 1994 sid 79
4
Nordisk familjebok, Uggleupplagan 1904-26, uppslagsord Annetorp
http://runeberg.org/nf/
5
Limhamns museiförenings bildarkiv, beskrivning till bild 1983.
http://www.limhamnsmuseum.nu/
2
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1978 upphörde cementtillverkningen vid Norra fabriken. Kalkbrytningen fortsatte dock i brottet, liksom verksamheten i Södra fabriken. Där fortsatte man att tillverka kalkprodukter (till exempel släckt kalk, osläckt kalk, gödningskalk) fram till
1994.6 Kalkbrytning i brottet pågick fram till 1993.
Den mesta bebyggelsen från Södra fabriken revs strax efter år 2000. Kvar nere i
kalkbrottet finns ett råkvarnhus och tre silor.
BROTTETS BANA
I början av 1870-talet öppnade en smalspårig järnväg som förband Limhamnsbrottet
(Gnällegraven vid nuvarande Limhamns idrottsplats) med lastbryggan i Limhamns
hamn.7 Så småningom drogs smalspåret även till Annetorpsbrottet.8
Järnvägen mellan kalkbrottet och hamnen kom att kallas ”Brottets bana”, och trafiken var mycket tät. Som mest innebar den ett nittiotal bomfällningar per dag vid de
korsande gatorna.
1947 ersattes ett av smalspåren mellan kalkbrottet och Limhamns station med ett
normalspår som anslöt till Malmö-Limhamns järnväg.9
1967 ersattes större delen av den omfattande trafiken på Brottets bana med kalkslamstransport i en tunnel mellan kalkbrottet och cementfabriken i hamnen. Smalspåret revs upp, men normalspåret bevarades. Där fortsatte godstransporter fram till
slutet av 1990-talet.10

Häradskartan från 1912. Annetorpsbrottet med dess industrispår syns i nedre delen av bilden.
Ovanför texten ”Limhamnsgården” ser man det gamla Limhamnsbrottet där en idrottsplats är
anlagd.

6

Eva Johansson, Cementa. Mail 2010-06-16
Karta från 1873 finns återgiven i Dalin 1994 sid 67.
8
I flera källor anges att detta skedde redan 1873, men kartan från det året visar endast
järnväg till Limhamnsbrottet och inte till Annetorpsbrottet.
9
Olsson 1989 sid 139
10
Priedits
7
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Området idag - Kulturhistoriska lämningar
Foton av de kulturhistoriska lämningarna - se bilaga 3.
OMRÅDE NORDVÄST OM KALKBROTTET
Med detta avses det område som ligger i kilen mellan Annetorpsvägen och Kalkbrottsgatan. Till viss del är detta område redan detaljplanelagt. Det pågår studier angående blivande bebyggelse- och trafikstruktur. Området ska användas för boende
och service.
1. Kalkbrottsbanan och trädridåer
I områdets nordvästra del finns järnvägsspåren från ”Brottets bana” bevarade. Det är
den normalspåriga järnvägen som användes fram till 1990-talet som finns kvar. I
detta område förgrenade sig järnvägen med flera stickspår. På platsen kan man skönja
var dessa har gått, framförallt genom de trädridåer som löper utmed de forna spåren.
Kalkbrottsbanan är en historisk lämning av stort kulturhistoriskt intresse. Banan är en del
av en större helhet, nämligen kalkbrottsbanans hela sträckning mellan kalkbrottet och
Limhamns hamn. Spåren utmed kalkbrottsbanan är idag till stor del borttagna, men
banans sträckning är fortfarande synlig. Det är av stort kulturhistoriskt värde att bevara
kalkbrottsbanans sträckning synlig i landskapet/stadsbilden i framtiden. Det kan åstadkommas till exempel genom att gator eller gång- och cykelstråk anläggs i samma sträckning
och att trädridåer bevaras som gröna kilar i området. Ett bevarande av själva järnvägsspåren skulle ytterligare tydliggöra det historiska och öka förståelsen.
2. Skyltar, staket, grindar och växter
Förutom järnvägsspår och trädridåer finns enstaka skyltar, staket och grindar. Det
finns även vissa växter som härstammar från planteringar inom fabriksområdet.
Dessa spår är ryckta ur sitt sammanhang genom att nästan allt annat på platsen är
försvunnet. Eftersom området ska exploateras och inte ingå i naturreservatet finns ingen
anledning att särskilt ta hänsyn till dessa föremål.
OMRÅDE VÄSTER OM KALKBROTTET (VID KALKBROTTSGATAN)
Med detta avses det gamla infartsområdet vid Kalkbrottsgatan. Området ligger inom
den så kallade ”gröna bården” runt det blivande naturreservatet. Här finns även idag
infarten till området.
3. Vattentornet
Strax norr om infarten ligger ett vattentorn. Tornets historiska funktion och dess
samband med kalkindustrin är oklar, trots att efterforskningar gjorts. Ovanför dörren
finns inskriptionen 1921. Tornet är uppfört i rött tegel med mönstermurning i gult
11
tegel, men det har senare putsats över. Vattentornets historia är inte klarlagd, men
det har med största sannolikhet att göra med industriverksamheten på platsen. Tornet
är den äldsta av de få byggnader som finns bevarade i området från industriepoken.
Vattentornet är en intressant lämning från industriepoken och av stort värde att bevara.
Det är också en viktig orienteringspunkt, både när man rör sig i brottet i dag och när
man ser gamla bilder eller kartor från kalkbrottet.

11

Paul Hansson, mail 2010-06-02.
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4. Skyltar
Vid infarten från Kalkbrottsgatan finns en vägskylt med gatunamnet Västra Infartsvägen.
Gatuskylten är inte kulturhistoriskt värdefull som sådan, det är en ordinär och tämligen
modern skylt. Men gatunamnet berättar om platsens historia, vilket är av kulturhistoriskt
intresse. Detta gatunamn förefaller vara en intern benämning på gatan inom industriområdet, det vill säga den ingår inte i Malmö stads allmänna gatunät. Platsnamn av
olika slag är viktiga historiebärare, och detta gatunamn bör bibehållas i framtiden.
5. Spår efter avfallslager
Cirka 80 meter söder om vattentornet finns en betongbelagd nedsänkning i marken
med en H-formad ställning intill. Det är en rest efter kalkbrottets avfallslager.
Avfallslagret var en stor, öppen hög av slaggprodukter, i huvudsak flinta och kiselkalk.
Högen fylldes på ovanifrån från en bandgång, och tömdes underifrån genom en
annan (delvis underjordisk) bandgång. Via ett våghus dumpades avfallet på lastbil för
bortforsling. Nedsänkningen i marken är det ställe där bandgången mellan avfallslagret och våghuset gick. Ställningen är ett stöd som bar upp bandgången.
Spåren efter avfallslagret, det vill säga nedsänkningen i marken och metallställningen, är
idag svårtolkade då kringliggande strukturer är borta och de är tagna ur sitt sammanhang. Man bör dock inte ha en överdriven ”städiver” och ta bort dessa spår. Även om de
är svårtolkade så är de spår av mänsklig verksamhet. Det kan vara spännande för kalkbrottets besökare att se, och de kan trigga människors fantasi och tankar kring den
historiska verksamheten på platsen.
KALKBROTTET
6. Strukturer såsom pallar, branter och vägsystem
Brottets utseende, såsom det ser ut idag med pallar, branter och vägsystem, är ett
resultat av den industriella verksamheten på platsen. Pallar, branter och vägsystem har
ändrats allteftersom brytningen fortskridit. Strukturen idag är i allt väsentligt densamma som då brottet senast var i bruk.
De pallar, vägsystem och dammar som finns i brottet är spår av den industriella verksamheten på platsen, och de bör inte förändras utan särskild anledning.
7. Råkvarnhus och silor
Råkvarnhuset är en stor hallbyggnad uppförd i betong. Det byggdes 1967, och här
maldes kalkstenen till ett slam som sedan fraktades på transportband i tunnel till
12
fabriksanläggningen vid Limhamns hamn.
De tre silorna som finns i anslutning till råkvarnhuset är råstenssilor från 1967.
Sedan kalkstenen krossats och sorterats med hjälp av siktning fördelades den i dessa
silor beroende på grovlek. Från silorna transporterades materialet vidare till de olika
kvarnarna i råkvarnhuset.13
Råkvarnhuset är tillsammans med silorna de enda storskaliga byggnaderna från cementindustrin som finns bevarade inom naturreservatsområdet. De är uppförda i en pragmatisk betongarkitektur, typisk för industrins byggnader. Råkvarnhusets exteriör är dock inte
utformad helt utan arkitektonisk omsorg. Fasadernas vertikala indelning är klassisk i sin
strikta uppdelning av fasaden. Samtidigt är den modernistisk i sitt sätt att ärligt redovisa
byggnadens konstruktiva uppbyggnad med bärande betongpelare och mellanliggande
betongelement. Invändigt är råkvarnhuset ett mäktigt rum med högt i tak. Ett bevarande

12
13

8

Råverket Skånska Cementaktiebolaget Limhamn 1968
Råverket Skånska Cementaktiebolaget Limhamn 1968
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av råkvarnhuset och silorna har mycket stor betydelse för förståelsen av kalkbrottet som
industrimiljö.
8. Vagnar och räls
Det fanns omfattande spårsystem nere i kalkbrottet, som flyttades allteftersom
brytningen förändrade brottets topografi. Vid dammarna i västra delen av kalkbrottet
finns en bit järnvägsräls och två tippvagnar bevarade. Den mindre vagnen är av en
modell som finns på foto från 1920.14 Den större vagnen är av en modell som
15
sannolikt kom på 1930- eller 1940-talet.
Vagnarna och rälsen är några av de få lämningarna i brottet som har en mänsklig skala.
De är påtagliga rester från den verksamhet som pågått på platsen, och de ger en bild av
hur arbetet i brottet har tett sig. De har ett mycket stort bevarandevärde, och det är av stor
vikt att de bevaras på den plats där de står. Konserveringsåtgärder bör vidtas för att dämpa förfallet. Samråd ska ske med sakkunnig konservator.
9. Skyltar
Vägar och platser i brottet hade namn, och det finns några gatuskyltar bevarade.
Skyltar bör bevaras. De berättar om platsens historia och ger en bild av den mänskliga
verksamheten som funnits i brottet.
10. Dammar och pumphus
I västra delen av brottet finns två rektangulära dammar, och mellan dem ett
pumphus. Sedan lång tid tillbaka, åtminstone sedan 1910-talet av gamla foton att
döma, har vatten ansamlats i dammar i denna del av brottet och pumpats upp
härifrån. 1944, då det var vattenbrist, slöt Malmö Stad ett avtal med Skånska Cement
om att få använda vatten från brottet till stadens vattenförsörjning. Ett vattenmagasin
16
(vilket torde vara den södra dammen) anlades för att trygga en jämn vattentillförsel.
Pumphuset är en enkel byggnad i betong som är svår att datera, men det kan vara
från 1940-talet. Från pumphuset och upp för brottets västra kant går rörledningar.
Utmed dessa löper en rostig trappa.
Dammarna ingår som viktiga delar i den värdefulla kulturmiljön. Pumphus och rörledningar är spår av verksamheten i brottet som inte bör tas bort.
11. Tunneln
1967 byggdes en tunnel mellan kalkbrottet och cementfabriken i Limhamns hamn. I
tunneln fraktades kalkslammet på en bandgång. Tunneln finns bevarad idag. Där den
hade sin utgångspunkt i brottet finns ett betongfundament kvar som är rester från en
pålastningsstation. Själva tunnelmynningen är inte tillgänglig.
Betongfundamentet vid tunnelmynningen är en intresseväckande lämning av värde att
bevara. Trots att det är en svårtolkad lämning, om man saknar bakgrundskunskap, har
det ett pedagogiskt värde. Det bidrar till förståelsen för den anläggning som uppfördes i
och vid brottet i slutet av 1960-talet.

14

Limhamns museiförenings bilddatabas, bildnummer 81.
Limhamns museiförenings bilddatabas, bildnummer 902 (bildtext).
16
http://www.eber.se/hist/limhamns-vv.htm
15
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Slutord
Limhamns kalkbrott är en mycket värdefull industrihistorisk kulturmiljö. Kalk- och
cementindustrin har haft en avgörande roll i Limhamns historia. Hela samhället har
sin grund i denna industri. Det är av största vikt att detta framgår i det framtida
naturreservatet och dess omgivning. För att det ska åstadkommas krävs att de få
industrihistoriska lämningar som finns i och kring brottet bevaras.
I denna rapport redogörs för en rad identifierade lämningar. Det kan finnas ytterligare föremål i området som inte uppmärksammats här. Generellt gäller att lämningar som återfinns inom naturreservatet och den ”gröna bården” ska bevaras på plats.
När det gäller det område nordväst om kalkbrottet som ska nyexploateras är det
spåren av kalkbrottsbanan som är av kulturhistorisk betydelse. Järnvägen som gick
genom Limhamn präglade samhället i över hundra år. Det är av stort värde för förståelsen av samhällets och kalk- och cementindustrins historia att den gamla järnvägssträckningen även i framtiden är avläsbar i stadsrummet.

10
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Bilaga 1

Historiska foton

Pumphuset i kalkbrottet, troligen 1910-talet. I bakgrunden ryker det från en ringugn som
fanns vid Hammars park. Källa: Limhamns museiförening.

Kalkbrottet 1920. Källa: Limhamns museiförening. Fotograf Edward Rosengren.

Kalkbrottet cirka 1940. Uppe till höger ligger gödningskalksfabriken. Den höga byggnaden till
vänster är sorteringsverket. Nere i brottet finns vagnshiss och krossverk. Källa: Limhamns
museiförening, fotograf Eric Jeppsson.

Vy över Södra fabriken från odaterat vykort. Bilden är tagen efter 1978 (Eurocs kontorsbyggnad i bildens övre
högra hörn är färdigbyggd).

Södra fabriken år 2000. Foto Carola Lund, Malmö Kulturmiljö.

Södra fabriken år 2000. Foto Carola Lund, Malmö Kulturmiljö.

Utsikt från en fabriksskorsten cirka 1890. Vy söderut över Limhamn. Bebyggelsen slutar i höjd med Tegnérgatan.
Järnvägen till kalkbrottet löper genom samhället och svänger av mot Limhamnsbrottet som låg (utanför bild) till vänster.
Senare drogs den södra delen av kalkbrottsjärnvägen om i en båge i ett mer västligt läge (alltså mot höger i bilden).
Bildkälla: Limhamns museiförening.

Bilaga 2

Situationsplan över byggnader vid kalkbrottet 1968

Källa: ”Råverket” - kompendium utgivet av Skånska Cementaktiebolaget i Limhamn 1968.

Bilaga 3

Foton: Kulturhistoriska lämningar

Foton tagna i april och juni 2010. Numreringen hänvisar till rapporttexten.

1. Vänster: Trädridåer utmed forna stickspår. Höger: Den sydligaste delen av ”Brottets bana”.

2. Vänster: Staket och grindar. Höger: Skylt.

3. Vattentornet.

4. Skylt.

5. Spår efter avfallslager.

7. Råkvarnhuset med silor.

8. Tippvagnar.

9. Skyltar.

10. Den södra dammen.

10. Pumphus och rörledningar.

11. Betongfundament där tunneln mynnade ut i kalkbrottet.

