Byggnadsantikvarisk utredning

Ljungmans i Limhamn
BEBYGGELSENS KULTURHISTORISKA VÄRDEN
Fastigheten Gjuteriet 18 i Malmö stad
Skåne län

Malmö Museer
Kulturarvsenheten
Rapport 2011:001

Olga Schlyter

Byggnadsantikvarisk utredning

Ljungmans i Limhamn
BEBYGGELSENS KULTURHISTORISKA VÄRDEN
Fastigheten Gjuteriet 18 i Malmö stad
Skåne län

Malmö Museer
Box 406
201 24 Malmö
Tel: 040-34 10 00
Besöksadress: Malmöhusvägen
www.malmo.se/museer

Byggnadsantikvarisk utredning

Ljungmans i Limhamn --- Bebyggelsens kulturhistoriska värden
Fastigheten Gjuteriet 18 i Malmö stad, Skåne län
Kulturarvsenheten Rapport 2011:001
Författare: Olga Schlyter
Grafisk form: Anders Gutehall
Omslagsbild: Ljungmans från Limhamnsvägen, februari 2011, foto Olga Schlyter
© Malmö Museer 2011

Innehåll
Tekniska och administrativa uppgifter

4

Inledning

5

Historik

5

Kvarteret Gjuteriet
Ljungmans & Dresser Wayne

Byggnaderna på fastigheten
1. Maskinverkstad
2. Kontorsbyggnad
3. Plåtslageri
4. Gjuteri
5. Plåtverkstad
Övrigt

Antikvarisk bedömning
Uttryck för Limhamns industriella historia
Ljungmans i stadsbilden
Bevarandediskussion
Sammanfattning av bevarandevärden

5
5

10
10
10
11
11
11
11

12
12
12
12
13

Källor

14

Årets rapporter

15

Bilagor
Bilaga 1 Fotodokumentation 2010-2011

Tekniska och administrativa uppgifter
Län .......................................................................................................................................................................... Skåne
Kommun ............................................................................................................................................................ Malmö
Ort ...................................................................................................................................................................Limhamn
Fastighet ................................................................................................................................................. Gjuteriet 18
Ägare ...............................................................................................................................Wihlborgs fastigheter AB

Figur 1. Kvarteret Gjuteriet 2011.

Figur 2. Flygbild, kvarteret Gjuteriet.
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Inledning
Hösten 2010 lämnade bensinpumpstillverkaren Dresser Wayne sina lokaler i kvarteret Gjuteriet i Limhamn. Fastigheten ägs idag av Wihlborgs som har för avsikt att
bebygga den med bostäder. Med anledning av detta har föreliggande antikvariska
utredning sammanställts. Syftet med utredningen är att peka ut de kulturhistoriska
värdena på fastigheten Gjuteriet 18 och beskriva vad som är bevarandevärt.
Utredningen är utförd av byggnadsantikvarie Olga Schlyter i december 2010 och
januari 2011.

Historik
KVARTERET GJUTERIET
Kvarteret Gjuteriet ligger i en kil mellan Limhamnsvägen och Malmö-Limhamns
järnväg. Kvarteret har fått sitt namn efter Skånska Cementgjuteriet som 1896 anlade
en fabrik för tillverkning av ornament i cement och gips på platsen. Sydväst om
denna fabrik anlades 1905 ett oljeslageri där det bland annat tillverkades linolja.
Oljeslageriet låg kvar till 1930-talet då det revs för att ge plats åt Ljungmans
verkstäder. I södra delen av kvarteret Gjuteriet låg Limhamns aduceringsverk, som
tillverkade gjutjärnsprodukter. Bebyggelse från den industrin finns bevarad på
fastigheten Gjuteriet 20.
LJUNGMANS & DRESSER WAYNE
AB Ljungmans Verkstäder grundades av Jacob C Ljungman 1924. Firman var först
belägen på Citadellskajen och tillverkade utrustning för bensin- och oljebranschen.
Bilismen var på stark frammarsch vid den här tiden och efterfrågan på produkterna
var stor. Företaget utvecklade den så kallade VICI-pumpen, en bensinpump med
mätfunktion. 1928 flyttades tillverkningen till Vellinge, medan huvudkontor och
konstruktionsavdelningen stannade kvar i Malmö. På 1930-talet startade man
dessutom kontor i Stockholm och Göteborg och delar av produktionen gick på
export. Ledningen hade då tagits över av Ljungmans svärson Erik Eklund. Totalt
hade företaget ca 350 anställda i mitten av 1930-talet. Vid den här tiden började man
anlägga nya fabrikslokaler i Limhamn, på en tomt vid Limhamnsvägen som tidigare
brukats av Skånska Oljeslageriet. 1938 flyttade fabriken dit, i nya lokaler som
planerats av direktör Eklund. Efter en viss nedgång under andra världskriget gick
företaget på högvarv då bilismen ökade enormt. Även den ökade användningen av
eldningsolja gynnade företaget, då man börjat tillverka bland annat oljetankar och
tankbilar. Företaget expanderade med nya fabriker ibland annat Köpenhamn,
Jönköping och Göteborg och flera dotterbolag uppstod. 1970 sålde Eklund bolaget
till den amerikanska koncernen Dresser Wayne. 2007 var antalet anställda i
Limhamn 250 personer. 2010 flyttade verksamheten till nya lokaler i Norra Hamnen
och fastighetsbolaget Wihlborgs tog över tomten vid Limhamnsvägen.
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Figur 3. Kvarteret Gjuteriet 1902.

Figur 4. Kvarteret Gjuteriet 1917.
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Figur 5. Skånska oljeslageriet på 1930-talet, innan det revs för att ge plats åt Ljungmans kontorsbyggnad. Figur 6. Skånska cementgjuteriets fabrik, även kallad Viktoriafabriken eller Gipsdielenfabriken.

Figur 7. Ljungmans kontorsbyggnad 1938. Foto Edward Rosengren.

Figur 8. Limhamnsvägen och kvarteret Gjuteriet från söder 1940. Framför Ljungmans ligger Limhamns
aduceringsverk med rykande skorsten. Foto Edward Rosengren.
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Figur 9. Nybyggnadsritning, äldre gjuteriet. Thorsten Roos 1945.

Figur 10. Yngre gjuteriet, nybyggnadsritning. Thorsten Roos 1956.

Figur 11. Exempel på Ljungmans produktion.
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Figur 12. Interiörbild från Ljungmans, 1960-talet.

Figur 13. Ljungmans 1961.
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Byggnaderna på fastigheten
Foton, se bilaga 1.

1. MASKINVERKSTAD
Den stora verkstadslokalen är uppförd i två etapper, 1958 och 1962-63. Arkitekt var
den välkände Malmöarkitekten Thorsten Roos. Hallen består av tre sammanbyggda
sektioner, var och en med flackt sadeltak och belägna med gaveln mot Limhamnsvägen. Invändigt är dessa sektioner öppna hallar, där taket bärs av pelare. Fasaden
mot Limhamnsvägen är utformad med arkitektonisk finess, genom att den är veckad.
I den yngre, södra delen, finns det horisontella fönsterband (med betongglas) medan
fönstren i den norra delen är placerade vertikalt på de smala fasadytor som uppstår i
och med fasadens veckning. Fasadhöjden följer sadeltakens flacka lutning, vilket
skapar ett intryck av en böljande taklinje. På gårdssidan och mot norr har
maskinverkstaden röda tegelfasader med synlig, vitmålad betongstomme, vilket är
typiskt för 1950-60-talets industribyggnader i Malmö.
2. KONTORSBYGGNAD
Kontorsbyggnaden ligger utmed Limhamnsvägen och är uppförd i funktionalistisk
stil. Den ritades av arkitekten Mauritz Dahlberg 1938. Byggnadsdelen närmast gatan
har fasader i hårdbränt, rött tegel, medan fasaderna inåt kvarteret ursprungligen var
putsade. Gatufasaden är elegant svängd (antagligen anpassad efter ett stickspår som
gått utmed Limhamnsvägen) och har för funktionalismen typiska horisontella
fönsterband på de nedre våningarna. Vid trapphuset är fasaden helt uppglasad, vilket
skapar en vertikal accent. Högst upp på hörnan finns representationslokaler med
fönsterband som löper över byggnadens hörn, även det typiskt för funktionalismen.
Byggnaden innehöll enbart delvis kontor, här fanns även till exempel visningslokaler i bottenvåningen, och sannolikt även viss tillverkning.
Invändigt finns ett elegant trapphus med en spiraltrappa och golv och trappsteg i
grönaktig kolmårdsmarmor. Högst upp i torndelen finns ett representationsrum med
innerväggar i tegel och en originell öppen spis i kopparplåt.
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Kontorsbyggnaden har genomgått flera förändringar, bland annat är de tidigare
putsade fasadpartierna mot gårdssidan klädda med korrugerad plåt, samtliga fönster
är utbytta eller igensatta på ett tämligen okänsligt sätt. Karaktären finns dock bevarad
och de exteriöra förändringar som utförts är inte irreversibla, utan ett återställande av
byggnaden till sin forna glans skulle vara möjligt vid en renovering.
3. PLÅTSLAGERI
Plåtslageriet ritades av Thorsten Roos 1950. Det ligger inne i kvarteret och är en stor
byggnad i två våningar, med flackt sadeltak. Fasaderna är i mörkt, rött tegel med
bitvis synlig betongstomme. Fönstren har grova omfattningar av betong. På vissa
ställen finns ursprungliga fönster bevarade; brunmålade tvåluftsfönster i trä med en
horisontell spröjs. Plåtslageriet är förbundet med maskinverkstaden genom en
förbindelsegång en våning upp, helt klädd i korrugerad kopparplåt och buren av
eleganta betongpelare.
4. GJUTERI
a) Äldre del
Gjuteriets äldre del är ritad av Thorsten Roos 1945 (nybyggnadsritningar finns på
Stadsbyggnadsnämndens arkiv). Arkitekturen är inte typisk för den tiden, utan stilen
känns mer som 1930-tal. Byggnaden är i en våning med platt tak, och fasaderna är i
hårdbränt, rött tegel. I nordväst finns ett högt, vitputsat torn. Lågdelens fasader är
elegant symmetriskt uppbyggda med stora kvadratiska fönster och mellan dem
mönstermurningar i teglet. Fönstren är brunmålade träfönster indelade i sexton
kvadratiska rutor (de består av fyra utåtgående tvåluftsfönster med horisontell spröjs).
b) Yngre del
Gjuteriets yngre del uppfördes sydöst om den äldre delen efter ritningar av Thorsten
Roos 1956. De två byggnadsdelarna är sammanlänkade genom en lägre byggnadsdel i
nordost. Det yngre gjuteriet är stilmässigt mycket typiskt för 1950-talets arkitektur.
Fasaderna är i rött tegel med synlig, vitmålad betongstomme. Ljusinsläpp är i form av
fönsterband med glasbetongblock. I sydväst finns ett högt torn i vitmålad betong,
med dekorativ formgjuten, räfflad betong i fasaden.
5. PLÅTVERKSTAD
Plåtverkstaden är en stor hallbyggnad med flackt sadeltak. Fasaderna är klädda med
grå, korrugerad plåt. De ursprungliga fönstren är brunmålade träfönster. I nordväst
har byggnaden en lastkaj ut mot ett stickspår.
ÖVRIGT
På fastigheten finns även en mindre enplansbyggnad uppförd i vinkel, med fasader i
gul träpanel. Den ligger nordväst om kontorsbyggnaden och är sammanbyggd med
den. Träbyggnaden är i sin tur sammanbyggd med en liten mack med karaktäristiskt
skärmtak och med fasader i rött tegel och glaspartier i rostfritt stål. Skärmtaket var i
november 2010 delvis nedrivet.
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Antikvarisk bedömning
UTTRYCK FÖR LIMHAMNS INDUSTRIELLA HISTORIA
Limhamn växte fram under andra halvan av 1800-talet som ett industrisamhälle
kring Skånska cementbolagets fabrik. På orten anlades så småningom även andra
industrier. Förutsättningarna var bra i och med de goda kommunikationerna som
fanns med både hamn och järnväg. Industrierna har haft en avgörande roll för Limhamns utveckling, och idag är de gamla industribyggnaderna som finns kvar ett
fysiskt uttryck för detta. Ljungmans var under drygt 70 års tid en viktig arbetsgivare i
Limhamn och ett mycket framgångsrikt företag, och fabrikens byggnader representerar denna historia.
LJUNGMANS I STADSBILDEN
Ljungmans fabriksanläggning ligger delvis exponerad ut mot Limhamnsvägen, en
viktig infart till Limhamn. Kommer man från Malmöhållet passerar man den gamla
gränsen mellan Malmö och Limhamn när man kör genom rondellen vid
Geijersgatan/Vaktgatan. Här ändrar också bebyggelsen karaktär. Från att Limhamnsvägen har varit kantad av bostäder och Limhamnsfältet finns nu gammal industribebyggelse på båda sidor av vägen. På höger sida ligger Ljungmans, och på vänster
sida dyker snart den gamla Bindgarnsfabriken upp. Det röda teglet, ett typiskt
material för det tidiga 1900-talets industribyggnader, dominerar gatubilden. Bebyggelsen är relativt låg och vidsträckt, vilket är karaktäristiskt för industribebyggelse.
Ljungmans maskinhallar med den veckade fasaden samspelar med bindgarnsfabrikens
repetitivt uppbyggda fasad i sydöst. På ett liknande sätt möter bindgarnsfabrikens
ståtliga huvudbyggnad från 1900-talets början Ljungmans tidstypiska funkisbyggnad.
BEVARANDEDISKUSSION
Ur ett industrihistoriskt perspektiv är samtliga byggnader på fastigheten av intresse,
eftersom de representerar olika moment i tillverkningsprocessen och tillsammans
utgör en helhet. Idag är byggnaderna dock tömda på utrustning, vilket försvårar
förståelsen för fabriken som industrihistorisk lämning.
Flera av byggnaderna är intressanta ur ett arkitekturhistoriskt perspektiv, och har
arkitektoniska kvaliteter. Det gäller framför allt de byggnader som ligger utmed
Limhamnsvägen (kontorsbyggnad och maskinhall) samt de båda gjuterierna. Plåtverkstaden i fastighetens norra del är med sina fasader i korrugerad plåt av enkel
karaktär och är inte av arkitektoniskt intresse. Plåtslageriet däremot är inte helt utan
arkitektoniska kvaliteter, men byggnaden håller inte samma klass som till exempel
gjuterierna. Vad gäller maskinverkstaden är det den veckade fasaden mot
Limhamnsvägen som är originell och har stora stadsbildsmässiga värden. In mot
industritomten har byggnaden en enklare, mer typisk utformning. Här samspelar den
med plåtslageriet och det yngre gjuteriet, i och med de röda tegelfasaderna och den
vitmålade betongen. Maskinverkstaden är i ett plan och upptar en väldigt stor yta,
vilket försvårar ett bevarande i kombination med den nyexploatering fastighetsägaren
önskar.
Ur ett stadsbildsmässigt perspektiv är ett bevarande ut mot Limhamnsvägen av
extra stor betydelse, eftersom de byggnader som ligger där är exponerade ut ett viktigt
stråk, och det finns ett värde i att bevara stadsbilden utmed denna infartsväg till
Limhamn. Samspelet mellan Ljungmans byggnader och annan äldre industribebyggelse utmed vägen är viktigt och mycket bevarandevärt. Övriga byggnader på
fastigheten är idag inte lika exponerade i det offentliga rummet, eftersom de till stor
del vetter mot en sluten industritomt. De kan däremot få stor påverkan på det
planerade områdets karaktär om de bevaras. Deras arkitektoniska kvaliteter som
hittills till stor del varit dolda för allmänheten kan lyftas fram och tillföra något
positivt i en nyskapad omgivning. Helt nybyggda bostadsområden tenderar att bli
enformiga och opersonliga. Om den nya, moderna arkitekturen kombineras med
gamla byggnader kan spännande möten och kontraster skapas, och genom bevarandet
får miljön en egen identitet och förankring i platsens historia.
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SAMMANFATTNING AV BEVARANDEVÄRDEN
1. Maskinverkstad --- (delvis) mycket stort bevarandevärde
Ur antikvarisk synvinkel är ett bevarande av byggnaden i sin helhet det önskvärda.
Som en kompromiss kan det dock vara acceptabelt att riva delar av byggnaden. Den
veckade fasaden mot Limhamnsvägen har ett mycket stort bevarandevärde, och det är
av största vikt att den bevaras. För att kunna åstadkomma en funktion i byggnaden
lär det behövas nya håltagningar mot gatan, för entréer och dylikt. Det är acceptabelt
under förutsättning att det görs i måttlig omfattning och med stor hänsyn till
byggnadens karaktär.
Det röda teglet, den långsträckta och repetitivt uppbyggda fasaden mot gatan, den
böljande taklinjen och den strikta fönstersättningen är viktiga karaktärsskapande
egenskaper.
2. Kontorsbyggnad --- (delvis) mycket stort bevarandevärde
Den byggnadsdel som ligger mot Limhamnsvägen och som har fasader i mörkt tegel
har ett mycket stort bevarandevärde. Ur antikvarisk synvinkel är ett bevarande av
byggnaden i sin helhet det önskvärda. Som en kompromiss kan det dock vara
acceptabelt att riva mindre värdefulla delar av byggnaden.
Byggnadens funktionalistiska karaktärsdrag är viktiga att bevara och den
ursprungliga utformningen ska vara förebild vid ombyggnad.
3. Plåtslageri --- miljöskapande värde
Plåtslageriet kan med fördel bevaras, då det med sina gamla tegelfasader och
industriella uttryck skulle ha ett stort miljöskapande värde i en ny bebyggelsemiljö.
4. Gjuteri --- stora bevarandevärden
Gjuteriets båda delar har såväl industrihistoriska, arkitekturhistoriska som miljöskapande värden. Bevarande värdet är stort. Det kan vara acceptabelt att riva de lägre
byggnadsdelarna som sammanlänkar de båda gjuteribyggnaderna. Värdefulla karaktärsdrag är material, färgsättning, fönstersättning och de karaktäristiska gjuteritornen.
5. Plåtverkstad - saknar särskilda bevarandevärden
Plåtverkstaden är inte av den karaktären att ett bevarande förespråkas.
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Figur 3. ”Karta öfver nr 4 & 21 Hyllie Strandmark och Fosie bys fordna utmark”
1902. Skånska cementaktiebolagets arkiv, volym # Kartor och ritningar\B00573,
landsarkivet i Lund.
Figur 4. ”Karta öfver Malmö Stad år 1917”, stadsingenjör Anders Nilsson. Malmö
Stadsbyggnadskontor, Malmö Stadsatlas.
Figur 5. Limhamns museiförenings bildarkiv (http://www.limhamnsmuseum.nu/).
Figur 6. Limhamns museiförenings bildarkiv (http://www.limhamnsmuseum.nu/).
Figur 7. Limhamns museiförening.
Figur 8. Limhamns museiförening.
Figur 9. Stadsbyggnadsnämndens arkiv i Malmö.
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1. MASKINVERKSTADEN

Fasad mot Limhamnsvägen, sett från sydväst.

Fasad mot Limhamnsvägen, sett från nordost.

Fasad mot Geijersgatan, sett från norr.

Maskinverkstaden ovanifrån, sett från kontorshuset.

Södra delen, fasad mot väster.

Interiör, södra delen.

Interiör, norra delen.

Toaletter och tvättrum, norra delen.

2. KONTORSBYGGNADEN

Fasad mot Limhamnsvägen sedd från norr.

Fasad mot Limhamnsvägen sedd från söder.

Gårdsfasad.

Norra fasaden sedd från gårdsplanen.

Trappan i huvudtrapphuset.

Trapphus i västra delen av byggnaden.

Representationsrum högst upp på hörnet.

Korridorer i kontorsbyggnaden.

3. PLÅTSLAGERI

Plåtslageriet sett från kontorsbyggnaden i söder.

Plåtslageriets östra fasad.

4a. GJUTERI, ÄLDRE DELEN

Gjuteriets västfasad med tornet.

Gjuteriets norra fasad, mot Geijersgatan.

Kvadratiska träfönster och dekormurat tegel på gjuteriets norra fasad.

Gjuteriet invändigt.

4b. GJUTERI, YNGRE DELEN

Yngre gjuteriet sett från söder. Till vänster skymtar äldre gjuteriet.

Gjuteriet invändigt.

5. PLÅTVERKSTADEN

Plåtverkstaden sedd från söder.

Plåtverkstadens västra gavel och norra fasad.

