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INLEDNING  
 

 

 

Bakgrund och syfte  

 
Detta underlag har tagits fram som ett bidrag till 

den förstudie av Syltenområdets 

planeringsförutsättningar som inleddes år 2018 av 

enheten Övergripande Samhällsplanering (ÖS) i 

Norrköpings kommun. Enligt den vision för 

Norrköpings utveckling fram till 2035 som 

formulerats i gällande översiktsplan ska 

innerstaden med sin blandade karaktär expandera 

utåt, bland annat mot de östra närområdena Inre 

hamnen/Östra Saltängen och Sylten. I skrivande 

stund är visionen i mångt och mycket på väg att 

realiseras för förstnämnda områden, medan 

utvecklingen av Syltenområdet 

(Sylten/Tegelängen) fortfarande befinner sig på ett 

övergripande planeringsstadium.  

 

Med sitt liknande vattennära läge på andra sidan 

Motala ström bedöms Sylten liksom Östra 

Saltängen/Inre hamnen ha stor potential att 

utvecklas till en attraktiv stadsdel med nya bostäder 

för upp till 10 000 personer. Medan merparten av 

Inre hamnens äldre bebyggelse nu rivits kvarstår 

emellertid stora delar av bebyggelsen i 

Syltenenområdet, som under 1900-talet kom att  

utvecklas till ett av Norrköpings mest 

betydelsefulla industriområden efter 

industrilandskapet. Områdets industriella 

etablering vid 1900-talets början har satt spår i form 

av en mängd storskaliga och påkostade 

fabriksbyggnader från förra sekelskiftet och framåt, 

men även ett fåtal  äldre byggnader från områdets 

förindustriella, agrara och rekreativa historia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen drar upp som mål att äldre 

byggnader i Sylten av god kvalitet i så hög 

utsträckning  som  möjligt ska bevaras och bidra till  

områdets karaktär, attraktivitet och identitet.  Ett 

beaktande av områdets historiska bebyggelse blir 

än mer angeläget då Sylten/Tegelängen är att 

betrakta som en del av kulturmiljövårdens 

utpekade riksintresseområde för Norrköping. 

Enligt Riksantikvarieämbetet omfattar detta 

riksintresse - förutom det mer uppmärksammade 

industrilandskapet - även utanför liggande 

industrianläggningar med högt markutnyttjande 

och storslagna fabrikskomplex. Det inkluderar 

också bl.a. spår från stadens tidigare omgivande 

landskap samt bostadsbebyggelse sprungen ur 

storindustrins särskilda sociala och ekonomiska 

villkor, vilka inte minst finns representerade på 

Syltenberget.    

 

Det byggnadsantikvariska underlagets syfte är att 

identifiera och förtydliga Syltenområdets 

kulturhistoriska kvaliteter och värden vad gäller 

såväl enskilda byggnader, bebyggelsemiljöer samt 

övergripande stadsbildskaraktärer, och på så sätt 

skapa förutsättningar för kulturmiljöns värnande 

och tillvaratagande vid framtida 

stadsdelsutveckling.  
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Upplägg och avgränsning 

 

 
Underlaget består av tre delar varav detta utgör den 

första. 

- Del 1 avhandlar områdets kulturmiljö på ett mer 

övergripande plan; dess historia, bebyggelseskikt, 

värdefulla miljöer och platser samt övergripande 

värdefulla karaktärsdrag i stadsbilden. 

 

- Del 2 & 3 utgörs av en byggnadsinventering där 

enskilda byggnaders värden och historia  avhandlas 

och fördjupas. Del 2 täcker industriområdet väster 

och söder om Syltenberget  (även känt som 

Tegelängen) medan Del 3 täcker Södra kajen, 

Syltenberget och områdena öster om berget.   

Inventeringen baseras delvis på äldre 

byggnadsinventeringar av området utförda 

sporadiskt under flera år, varav en stor del 

genomfördes våren 2008. I det nya underlaget 

presenteras en reviderad version av dessa 

inventeringar, med nya klassificeringar, 

klassmotiveringar, fotografier, 

byggnadsbeskrivningar samt mer omfattande 

historik och kontext (på grund av begränsad 

projekttid har byggnaderna enbart inventerats 

exteriört). I vissa fall har även helt nya 

 

 

 

 

inventeringar genomförts, bl.a. för Syltenbergets 

växthus och stora delar av kvarteret Kabeln. 

Mycket små och enkla byggnadskonstruktioner 

såsom cykelskjul, skärmtak eller andra mycket 

enkla och moderna komplementbyggnader har 

(med några få undantag) inte inkluderats i 

underlaget då dessa inte bedömts hysa tillräckligt 

höga värden och  p.g.a av det omfattande 

redovisningsarbete detta skulle kräva. Några andra 

större objekt som exkluderats är Lidl i Kv. 

Exporten uppfört 2005 samt Kv. Cisternens 

bebyggelse som för närvarande är under rivning 

eller har bedömts vara av mycket lågt värde. 

Samtliga byggnader inom inventeringsområdet 

som ej redovisats i byggnadsinventeringen bedöms 

motsvara Klass Grå enligt kommunens 

klassificeringssystem (läs mer under 

rubriken ”Klassificeringssystem och 

utgångspunkter vid värdering”).  Underlagets 

utredningsområde har geografiskt avgränsats till de 

delar av Sylten/Tegelängen som för närvarande 

utreds för exploatering. Detta motsvarar samtliga 

kvarter och områden mellan Östra Promenaden i 

väst, Surgatan i öst, Lindövägen i söder och Motala 

ström i norr. 

 

 
 

Undersökningsområdet inom blå linje. 
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Klassificeringssystem och 

utgångspunkter vid värdering 

 
 
Enskilda byggnader och miljöer har värderats inom 

ramen för Samhällsbyggnadskontorets nya 

klassificeringssystem för kulturhistorisk bebyggelse 

som är planerat att lanseras under våren 2020 (se 

nästa sida). Systemet har likheter med Stockholms 

stadsmuseums klassificeringssystem som under 

många år använts inom Stockholms stads 

kommunala verksamhet. Det utgörs av fyra klasser 

som var och en motsvaras av enskilda 

bestämmelser för skydd och värnande av 

kulturhistorisk bebyggelse som fastställts av 

Kulturmiljölagen (1988:950) och Plan- och 

Bygglagen (2010:900). Viktig att notera är att 

klassen ”Miljö med visst kulturhistoriskt värde” 

inte kommer att inkluderas i det officiella 

klassificeringssystemet i DIKA, utan enbart nyttjas 

i denna rapport för att tydligare illustrera den 

juridiska skyddsnivån  hos vissa kulturhistoriska 

miljöer. Bedömningen av vilka objekt som bör 

räknas som särskilt värdefulla byggnader eller 

miljöer grundar sig i Boverkets kriterier för denna 

bebyggelsekategori, vilka fastslås i deras 

föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:6 med 

 

 

 

ändringar till och med BFS 2019:2). Ett utpekande 

av en byggnad som särskilt värdefull avser enbart 

att förhindra ytterligare förvanskning av 

kvarvarande värdebärande element och 

karaktärsdrag och innebär inte per automatik ett 

förändringsförbud. Till exempel kan en förändring 

i form av ett återbördande av historiskt belagda 

eller ursprungliga  gestaltningar som förvanskats 

genom tidigare ombyggnationer tvärtom bidra till 

att återskapa eller stärka en byggnads 

kulturhistoriska värde.  Med hjälp av återskapande 

åtgärder kan det exempelvis vara möjligt att stärka 

det ur nationell synpunkt idag mycket lilla 

byggnadsbestånd uppfört före 1920-talets 

bebyggelseexpansion som har sin huvudsakliga 

karaktär bevarad. Förändringar av särskilt 

värdefulla byggnader måste dock alltid bedömas 

från fall till fall och i samråd med yrkeskunnig 

besittande antikvarisk utbildning och kompetens.   
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BYGGNADER 

 

 

 KLASS 1 (BLÅ) - Byggnadsminne. Förändring är 

tillståndspliktig, kontakta länsstyrelsen. Skyddas av 

KML 2 kap. 

 

 

 

 

 KLASS 2 (GRÖN) - Särskilt värdefull byggnad. Är 

särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig  eller konstnärlig synpunkt och får inte 

förvanskas. Skyddas av förvanskningsförbudet enligt 

PBL 8 kap § 13.  

 

 

 

 

 KLASS 3 (GUL) -  Byggnad av visst värde eller 

byggnad med miljövärde / med positiv betydelse för 

stadsbilden. Skyddas av varsamhetskravet enligt PBL 

8 kap § 17. 

 

 

 

 

 (KLASS GRÅ) – Byggnad som inte kan hänföras till 

någon av ovanstående kategorier. Skyddas av 

varsamhetskravet enligt PBL 8 kap § 17. 

 
 

 

 

MILJÖER/OMRÅDEN  

 

 

 Särskilt värdefullt område/miljö - Är särskilt 

värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt. Skyddas av förvanskningsförbudet 

enligt PBL 8 kap § 13. 

 

 

 (Miljö med visst kulturhistoriskt värde  - Skyddas 

av kravet på hänsyn till stads- och landskapsbilden och 

platsens natur- och kulturvärden enligt PBL 2 kap § 6.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall länsstyrelsen 

genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnaden skall 

vårdas och underhållas samt i vilka avseenden den inte får ändras. 

(KML 2 kap)” 

 

 

 

[Första stycket:] ”En byggnad som är särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
får inte förvanskas. (PBL 8 kap § 13.)” 

 

 

 

 

 

”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras 

varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och 

tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga värden. (PBL 8 kap § 17.)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
”Första stycket ska tillämpas också på (…) 
3. allmänna platser, och 4. bebyggelseområden.”  
(PBL 8 kap § 13.) 

 
 

”Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende 
byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av 
en god helhetsverkan.” (PBL 2 kap § 6) 
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OMRÅDESBESKRIVNING 

 
 
Undersökningsområdet ligger söder om Motala 

ström, mellan Östra Promenaden i väst, Surgatan i 

öst och Lindövägen i söder. Området  är  

förhållandevis flackt och vegetationslöst, med 

undantag för det låga och trädbevuxna Syltenberget 

som sträcker sig diagonalt tvärs över dess östra del. 

På berget finns områdets äldsta byggnader i form 

av sommarvillor och ekonomibyggnader från 1800-

talets andra hälft, men även senare bebyggelse i 

form av kommunens växthusanläggning, som i sin 

nuvarande form framförallt tillkommit under 1940-

1990-talet. Området väster om berget - som fram  

 

 

 

 

till början av  1900-talet frekvent benämndes som 

Tegelängen -  präglas av stora kvarter i 

rutnätsstruktur med gator primärt lagda i rak 

obruten sträckning. Bebyggelsen i dessa kvarter 

(framförallt Flöjten, Motorn, Importen och 

Exporten) domineras i hög grad av industri- och 

fabriksbebyggelse från 1910-1940-talet, vars 

industriverksamheter nu till stor del är nedlagda. 

Medan flera av byggnaderna utgörs av större 

regelrätta fabriker i tegel och betong, utgörs andra 

av lägre skjul och verkstadsbyggnader i trä eller plåt, 

i vissa fall med tidigare eller nuvarande användning 

 

 

 
 

 

      

   Fabriksområdet (gamla Tegelängen)                                                Syltenberget 
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som t.ex. bilverkstäder eller magasin.  Ett fåtal 

fabriksutbyggnader uppförda efter 1940-talet 

förekommer också, samt enstaka 

kontorsbyggnader från 1980- och 1990-talet.  

 

Utmed Lindövägen finns ett flertal 

butiksbyggnader. Inte minst i Kv. Kraften som har 

ett flertal tidigare järnvarubutiker och 

däckservicebyggnader från 1970- och 1980-talet, 

samt Kv. Exporten där det finns en tidigare 

maskinaffär från 1940-talet och en Lidl-butik 

uppförd under 2000-talet.  

 

Kv. Triangeln stod under en stor del av 1900-talet 

i centrum för kommunal el- och värmeproduktion  

vilket här resulterat i en omfattande 

kraftverksanläggning med utbyggnader från 

sekelskiftet 1900 fram till 1970-talet, varav den 

senaste utbyggnaden från 1972 - Bråvallaverket - 

kraftigt dominerar omgivningen med sin höga 

skorsten.  

 

Strax norrut, mellan Sjötullsgatan och Motala 

ström, ligger den långsträckta Södra kajen som till 

stor del kännetecknas av enklare plåtmagasin från 

1950-1960-talen, med det påkostade tullhuset från 

1916 som ett iögonfallande undantag. Även Kv. 

Värmen öster om berget kännetecknas av 

magasinsbebyggelse, men även av cisterner och 

andra industriellt präglade konstruktioner från 

Holmens Pappersbruks verksamheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

    Kv. Triangelns                                                                                      Södra Kajen  

     kraftverksanläggning                                                                            och Kv. Värmen 
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Tegelängen fotograferad från Syltenberget. 

 

 

 
 

Södra kajen med Kv. Triangelns kraftverksanläggning till vänster. 
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FÖRINDUSTRIELL HISTORIA 
 

Agrar period (ca 1100-1850) 
 

 

 

 

 

 

Namnet Sylten  

 
Det som idag ofta populärt benämns som 

Syltenområdet eller Sylten, d.v.s. området mellan 

Östra promenaden i väst, Ljura bäck i öst och 

Oxelbergen i söder har under århundradena gått 

under många olika namn. ”Sylten” har sitt språkliga 

ursprung i de äldre orden ”sylta”, ”sult” eller ”salt” 

vilka avser en låg havsstrand, kärr eller myr. Under 

medeltiden benämndes de flacka, sanka områdena 

både norr och söder om Motala ströms utlopp för 

Norra Sult respektive Södra Sult. Sistnämnda namn 

kom efter medeltiden att leva vidare som 

benämning på framförallt området öster om 

Syltenberget (”Södra Sylten” eller ”Lilla Sylten”). 

På norra sidan strömmen levde förledet ”salt” kvar 

genom namnet Saltängen.1  

 

 
Byn Ledungshammar och den medeltida 

flottan 

 

Större delen av Syltenområdet var långt in på 1800-

talet beläget utanför stadsgränsen och var en 

utpräglat agrar miljö. Under medeltiden och fram 

till slutet av 1500-talet låg byn Ledungshammar 

uppe på Syltenberget eller strax väster om det 

(uppgifterna varierar). Förledet ”ledung” är en 

äldre term för det sjökrigssystem som fanns i de 

nordiska länderna under vikingatid och medeltid, 

enligt vilket ett  geografiskt område (härad, hundare 

eller skeppslag) hade skyldighet att uppbåda 

manskap, skepp och  utrustning till kungamaktens 

krigsflotta. Detta har fått vissa forskare att 

spekulera i huruvida området  tjänat som en 

                                                 
1 Olsén, Helmfrid & Kraft (1965) s.2:.65-68 ; NT (1918-06-01) 
2 Olsén, Helmfrid & Kraft (1965), s.2:53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samlingsplats för Östergötlands ledungsflotta 

under äldre tid.2   

 

 

Tegelbruket och Tegelängen 

 
Under Vasatiden låg en kungsladugård (d.v.s. en 

kungligt ägd gård) vid  Syltenbergets sydvästra fot, 

ungefär strax nedanför dagens växthus. 

Syltenberget kom därmed under lång tid även att gå 

under namnet Ladugårdsberget. Ladugården hade 

besittning över all mark i nuvarande Syltenområdet, 

vilken väster om berget till stor del utgjordes av 

ängsmark, och till öster om berget (på den s.k. Lilla 

Sylten) bestod av betesmark. 1650 donerade 

drottning Kristina denna kungliga jord till staden.3 

På kungsladugårdens ägor vid Syltenbergets 

nordvästra fot fanns tidigare också ett 

kronotegelbruk, vilket kring 1620-talet även det 

överläts till staden.  Stadens råd kom att stå för 

driften av tegelbruket, i mångt och mycket med 

syfte att producera byggnadsmaterial till publika 

byggnader. Spåren efter tegelbruket försvinner ur 

kartmaterialet under 1740-talet, men minnet efter 

bruket levde länge kvar genom platsens namn. Från 

1690-talet fram till industribebyggelsens framväxt 

under 1910-talet benämndes ängsmarkerna som 

täckte merparten av de nuvarande kvarteren 

Triangeln, Flöjten och Importen frekvent för 

Tegelängen i samtida kartmaterial. Detta namn lever 

idag inte minst kvar i gatunamnet Tegelängsgatan.  

(Under en period under 1700-talet var Tegelängen 

även uppdelat i mindre delar med namnen  

3 Hellerström (2009), s.81 ; NT (1918-06-01) ; [Geometrisk karta] 1636, 
Akt:D75-1:d4:5-7 
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”Rådmansängen” och ”Liten  Äng”). De yttersta 

östra delarna av tidigare nämnda kvarter gick 

periodvis även under det liknande 

namnet ”Tegelhagen”. Platsen för de sydliga

 kvarteren Motorn, Exporten och Kabeln var en 

del av de så kallade Ladugårdsgärdena som sträckte 

sig ner över Oxelbergen.4 

 

 
 

                                                 
4 Helmfrid & Kraft (red.) (1965). Norrköpings historia 2, s.686 ; [Geometrisk 
karta] 1695, Akt:D75-1:5 ; [Geometrisk karta] 1741, Akt. D75-1:2 ; [Karta] 
1913, Ref. SE/E010/NSA_44-1/J 4 A/4 

 

 

 
 

Geometrisk karta från 1695 över Syltenområdet vilket under denna tid  delades upp i ”Tegelängen”  väster om berget och ”Södra Syltan” öster om 

berget. Syltenberget kallas här ”Ladugårdsberget” efter den kungsladugård som tidigare låg vid dess södra fot. 

(Lantmäteristyrelsens arkiv. D75-1:5) 

 

 

 
 

Tegelängens gamla ängsmarker med den tidigare östra stadsgränsens bebyggelse i bakgrunden. På platsen för bebyggelsen 
 sträcker sig i dag stora delar av Östra Promenaden.  Fotograferat ca 1864. 

(Norrköpings stadsmuseum. A 004214) 

 

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=karta+öfver+tegelängen&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=ArkisRef+SE/E010/NSA_44-1&tab=post&FacettState=un
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=karta+öfver+tegelängen&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=ArkisRef+SE/E010/NSA_44-1/J+4+A&tab=post&Facett
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De äldsta kvartersbildningarna - Triangeln 

och strandkvarteren 

 

 

 
 

Medan större delarna av Syltenområdet under flera 

århundraden hade en stark agrar prägel så har de 

yttersta västra och nordvästra delarna haft en längre 

kontinuitet som urbana eller stadsplanerade 

områden. Detta då de sedan andra hälften av 1600-

talet legat inom Norrköpings stadsgräns. Kvarteret 

Triangeln med sina västligaste delar finns tidigast 

namngivet och markerat på en stadskarta från 1719. 

Kvarterets namn och historia kan dock  vara ännu 

äldre eftersom rutnätet på 1719 års karta ska ha 

upprättats 1655 (1600-talets stadsplanekarta finns 

inte bevarad, så detta är svårbekräftat). Triangeln 

var betydligt mindre än idag och låg ungefär på 

platsen för Affärsverkens tidigare kontorshus vid 

Östra Promenaden. Triangeln hade ursprungligen 

just en triangulär form i och med den diagonalt 

dragna gata (senare kallad Östra Plankgatan) som 

låg precis innanför stadsplanket, d.v.s. stadens 

gräns mot landsbygden. Denna form och storlek 

kom kvarteret att behålla fram till sent 1800-tal. 

 

                                                 
5 [Karta] 1719, kopia från 1909, Ref. SE/E010/NSA_44-1/J 3 A/34 ; [Foto] 
Norrköpings stadsmuseum, BH 055 :  [Foto] Norrköpings stadsarkiv,  GL Y 
03-246 
 

Fotografiskt material från sent 1800-tal och tidigt 

1900-tal visar att bebyggelsen framförallt bestod av 

arbetarbostäder i en eller två våningar med trä eller 

putsfasader.5 

 

Även markområdet längs Motala ström mellan 

nuvarande Packhusgatan och Syltenbergets norra 

fot har sedan långt tid tillbaka legat inom 

stadsgränsen. Den hamn- och sjöfartsrelaterade 

verksamhet som i viss mån fortfarande bedrivs 

kom tidigt att etableras. Norr om  Syltenberget låg 

under 1600-1800-talet sjötullen, d.v.s. stadens 

tullgräns mot havet, vilken sedermera kom att ge 

upphov till namnet Sjötullsgatan. Sedan tidigast 

1719, men sannolikt innan dess, fanns en lång kaj 

(den s.k. skeppsbron) längs stranden mellan 

Saltängsbron och Syltenberget.6  Från samma 

tidpunkt ändra fram till 1900-talets två första 

årtionden fanns längs kajen också kvarter med 

internationellt präglade namn: Rom, Köpenhamn,  

 

6 [Geometrisk karta] 1695, Akt. D75-1:5 ; [Karta] 1719 , Akt. D75-1:9 ; [Karta] 
1858, Ref. SE/E010/NSA_1110-1/J 1 D/6, I 59 1858 ; Kristensson (2016), 
s.160 

 
 

Karta över Norrköping 1719, med rutnät från 1655. Kv. Triangeln kan här ses strax till vänster om  
markområdet kallat ”Liten Äng” (Liten Äng utgjorde både före och efter denna tid en del av Tegelängen).  

(Norrköpings stadsarkiv. SE/E010/NSA_44-1/J 3 A/34) 

 

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=johannis+borgs+slått+sven+ryding&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=ArkisRef+SE/E010/NSA_44-1&tab=post&FacettSta
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=johannis+borgs+slått+sven+ryding&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=ArkisRef+SE/E010/NSA_44-1/J+3+A&tab=post&F
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Karta+öfver+Norrköping+och+dess+omgifningar+med+illustrationer+1858&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=2&postid=ArkisRef
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Karta+öfver+Norrköping+och+dess+omgifningar+med+illustrationer+1858&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=2&postid=ArkisRef
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=johannis+borgs+slått+sven+ryding&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=ArkisRef+SE/E010/NSA_44-1&tab=post&FacettSta
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=johannis+borgs+slått+sven+ryding&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=ArkisRef+SE/E010/NSA_44-1/J+3+A&tab=post&F


 

15 

 

Lissabon, Paris, Vestindien och Ostindien.  Strax 

söder om dessa kvarter fanns från tidigt 1700-tal till 

sent 1800-tal en så kallad repslagarbana, en lång 

byggnad använd för repslagning.7  

 

 

 

                                                 
7 [Karta] 1719, kopia från 1909, Ref. SE/E010/NSA_44-1/J 3 A/34 ; [Karta] 
1879 ; [Karta] 1926, Ref. SE/E010/NSA_44-1/J 4 A/4, No.12 ; Ringborg, 
(1915), s. 83-91 

 
 

Södra kajen ca 1870, med det nu försvunna strandskvarteret Lissabon till höger. 

 (Norrköpings stadsmuseum. WW 0064) 

 

 
Kv. Triangeln med dess arbetsbebyggelse, sannolikt fotograferat kring sekelskiftet 1900.  
Till vänster löper Östra Plankgatan, i bakgrunden skymtar husen i Kv. Järnstången. 

( Norrköpings stadsmuseum. BH 055) 

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=johannis+borgs+slått+sven+ryding&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=ArkisRef+SE/E010/NSA_44-1&tab=post&FacettSta
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=johannis+borgs+slått+sven+ryding&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=ArkisRef+SE/E010/NSA_44-1/J+3+A&tab=post&F
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=karta+över+tegelängen+1926&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=ArkisRef+SE/E010/NSA_44-1&tab=post&FacettStat
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=karta+över+tegelängen+1926&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=ArkisRef+SE/E010/NSA_44-1/J+4+A&tab=post&Fa
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Sommarnöje och varvsindustri 

(ca 1850-1900) 
 

 

 

 

Motala Varv – landets ledande varvsindustri 

 

En av Syltens förflutna verksamheter som inte 

lämnat några materiella spår men som inte desto 

mindre illustrerar dess industrihistoriska betydelse 

är Motala Varv, vilket grundades 1841 av Motala 

Verkstad.  Det låg vid Syltenbergets norra fot och 

blev under 1850-1880-talet med sina över 600 

anställda Sveriges största och i många hänseenden 

tekniskt ledande varvsindustri som starkt bidrog till 

Norrköpings ledande ställning som 

ångbåtsproducent under mitten av århundradet. 

Under sina verksamma år producerade man bland 

annat landets första avancerade propellerångare, 

landets första propellerdrivna passagerarfartyg, 

men även landets första monitor (en typ av hybrid 

mellan ubåt och fartyg).  

 

Varvets båtar blev internationellt omtalade för sin 

hållbarhet och kvalitet. Ett exempel på denna 

ryktbarhet är hur fartyget Blekinge - som  till stor 

del gick helskinnad från en kollision med ett berg -  

år 1862 fick sin förstäv utställd på British Museum. 

Inte helt osannolik var det detta Jules Verne hade i 

åtanke då han i sin bok ”En världsundersegling 

under havet” skildrar hur kapten Nemo beställer 

stäven till sin ubåt Nautilus från ”Motala 

Verkstäder”. Trots inledningsvis stora framgångar 

tvingades varvet till nedläggning 1892 efter 

tillbakagång på den för företaget viktiga ryska 

marknaden.8 Samtliga varvsbyggnader revs strax 

efter förra sekelskiftet.9   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Henrikson (red.) (1988), s.51-58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 [Foto] Norrköpings stadsmuseum. BA 038 

 
 

Motala Varv med Syltenberget i bakgrunden (färglitografi, okänt årtal) 

(Sjöhistoriska museets arkiv. SB 661) 

 

   

 
 

Karta från 1858 över de idag försvunna bebyggelsestrukturerna i Syltens västra 

strandområde. Österut vid Syltenbergets norra fot ligger sjötullen och Motala Varv och 

väster om dessa strandkvarteren. Den avlånga byggnaden söder om Kv. Paris är det 

gamla repslageriet. Strax väster om Kv. Rom ligger idag korsningen mellan 

Sjötullsgatan och Östra Promenaden. (Norrköpings stadsarkiv. 

SE/E010/NSA_1110-1/J 1 D/6, I 59) 

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Karta+öfver+Norrköping+och+dess+omgifningar+med+illustrationer+1858&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=2&postid=ArkisRef
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Karta+öfver+Norrköping+och+dess+omgifningar+med+illustrationer+1858&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=2&postid=ArkisRef
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Sommarvillor och stadens 

första fritidsområde 

 
1856, samma år som Promenaden-projektet 

presenterades, lade en kommitté bestående av 

bland annat handelsmannen Ludvig Ringborg fram 

ett förlag om att omvandla Syltenberget (under 

denna tid även kallat Västra Sylten) till 

Norrköpings första fritidsområde. Med  inspiration 

från bland annat Djurgården och Drottningholm 

skulle ett grönt utflyktsmål med såväl  allmänna 

promenadplatser och privata sommarvillor 

anläggas på och i anslutning till berget. Fram till 

denna tidpunkt hade berget arrenderats ut av 

staden som betesmark, men nyligen hade det 

senaste kontraktet löpt ut. Anläggningsarbetena 

påbörjades 1857, och 1861 hade 22 tomter anlagts 

på Syltenberget med planteringar, häckar, staket 

och i många fall även tillhörande sommarvillor (det 

fanns även exempel på hus som anlades norr om 

berget vid nuvarande kvarteret Värmen).  På och 

omkring berget anlades ett flertal små 

promenadvägar kantade av träd och parkbänkar  

varifrån allmänheten kunde beskåda landskapet,  

blomsterplanteringarna och husen.  Innehavarna av 

                                                 
10 Hellerström (2009), s.47, 81-82 ; Godlund, Helmfrid & Kraft (1976), s. 4:59 
NT (1956-05-26) 

 

 

lotterna och villorna utgjordes framförallt av 

familjer ur Norrköpings välbärgade borgerliga skikt 

och därmed fick många av villorna en  exklusiv och 

påkostad prägel. Flera av familjerna flyttade ut i juni 

och återvände till innerstaden först i augusti.  Nere 

vid Motala ström fanns även ett badhus där varje 

familj hade rätt till egen badtid. Ett antal villor för 

åretruntboenden uppfördes också, såsom 

Hartzellska villan (Gustavsbergsvillan). 

 

Syltenbergets tid som sommarnöje blev dock 

förhållandevis kort. Efter Folkparkens invigning 

1895 minskade bergets popularitet som 

utflyktsdestination och i samband med 

Norrköpingsutställningen 1906 flyttades eller revs 

många byggnader samtidigt som flera planteringar 

avlägsnades. Inför anläggandet av utställningens 

restaurang och den s.k. Jaktpaviljongen sprängdes 

också bergets högsta del bort.  Idag återstår bara tre 

hus på berget från sommarnöjesperioden: 

Hartzellska villan,  Bergstenska villan samt 

Gemmelska villan (se del 3, avns.”Syltenberget”).10 

 
 

Villabebyggelsen vid Syltenbergets norra sida under 1880-talet. I förgrunden ses den idag ej bevarade Unnérska villan (som tycks ha stått på  
platsen för nuvarande Kv. Värmen). Den mittersta villan i bakgrunden - Bergstenska villan - står fortfarande kvar på samma plats.  

(Norrköpings stadsarkiv. GSM K47-00350) 
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Familj framför en idag ej bevarad sommarvilla vid Sylten, ca 1896  
(Norrköpings stadsmuseum. A 025161) 

 

 
 

Syltenberget med kvarvarande villabebyggelse, fotograferat från norr under okänt årtal.  
Nere i vänstra hörnet ses en mindre byggnad som möjligtvis skulle kunna vara de sommarboendes gemensamma kallbadhus.   

(Norrköpings stadsbibliotek, pärm ”Sylten”) 
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Promenadväg vid Syltenberget 1904.  Till höger Tegelängen/Tegelhagen. 
(Norrköpings stadsmuseum. A 001483.  

Norrköpings stadsbibliotek, pärm ”Sylten”) 
 
 
 
 

 

 
 

Karta från 1879 med synliga villor och promenadvägar på Syltenberget (här kallad ”Vestra Sylten”) 
(Norrköpings stadsarkiv) 

 



 

20 

 

Norrköpingsutställningen (1906) 
 

 
1 juni - 15 september 1906 arrangerades den stora 

och på sin tid omskrivna        

Norrköpingsutställningen (Norrköpings Konst- och 

Industriutställning) på Syltenberget, Tegelhagen och 

de östra delarna av Tegelängen. Norrköpings stad 

stod för en stor del av finansieringen och 

arrangemanget medan initiativet till evenemanget 

kom från stadens inflytelserika fabriks- och 

hantverksföreningar med medlemmar från den 

lokala fabrikörs- och handelseliten. Norrköping var 

vid tidpunkten fortfarande en framgångsrik 

industristad trots allt större konkurrens från bland 

annat västsvensk textilindustri. En ambition med 

utställningen var att framhäva och marknadsföra 

Norrköping som en livaktig, framgångsrik och 

kultiverad stad.  I sistnämnda fall till viss del för att 

motverka bilden av Norrköping som en utpräglad  

arbetarort.11 

På utställningen visade industrier från runtom i 

landet upp sina senaste produkter och tekniker, 

men det ställdes även ut konst, konsthantverk och 

möbeldesign från flera av tidens mest kända 

 

                                                 
11 Höjer (1996), s.7-9 ;  Hellerström (2009), s.83-84 
12 Höjer (1996), s.14-15, 23ff, 30ff ; Hellerström (2009), s.83-84 ; Svensson, 
Helmfrid & Kraft (1972), s.2:299 

 

 

 

konstnärer och formgivare såsom Anders Zorn, 

Carl Larsson och Ferdinand Boberg. För 

merparten av byggnaderna och utställningshallarna 

stod de betydelsefulla Norrköpingsarkitekterna 

Carl Bergsten och Werner Northun. Genom en 

provisorisk förlängning av Skolgatan anlades en 

tillfartsväg till utställningen kantad av alléer 

spårvagnslinje.12 Utställningen blev en stor 

framgång med över 350 000 besökare och fick stor 

publicitet i tidningar runt om i landet.  

 

Idag finns knappt några kvarvarande spår i 

Syltenområdet efter utställningen då de flesta 

byggnader revs eller flyttades till annan ort strax 

efter att den avslutats. En av de byggnader som 

stod kvar längst var den stora 

utställningsrestaurangen på berget (senare kallad 

Höganloft) som revs först under 1950-talet. För 

ändamålet planterade träd och buskar  avlägsnades 

och även Skolgatans förlängning försvann 

eftersom industrikvarter under följande år anlades 

på platsen för dess sträckning.13 De få återstående 

 

13 Höjer (1996), s.68-70 ; Hellerström (2009), s.76 ;  [Karta] (1912) Ref. 
SE/E010/NSA_44-1/J 4 A/4, No 8. n:o 151 ;  

 
 

Norrköpingsutställningen fotograferad från Syltenberget. (Norrköpings stadsarkiv. GSM K23-02974)  

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Förslag+till+stadsplan+för+Ladugårdsgärdet,+tegelängen+&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=3&postid=ArkisRef+SE/E010/NS
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Förslag+till+stadsplan+för+Ladugårdsgärdet,+tegelängen+&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=3&postid=ArkisRef+SE/E010/NS
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lämningarna utgörs av bergsrestaurangens 

uteterrass samt en tillhörande trappa längs bergets 

norra sida (läs mer i avsnittet

                                                 
14 Höjer (1996), s.43-44 

”Kulturhistoriskt intressanta platser och 

miljöer”).14 

 

 

 

 

 

 
Norrköpingsutställningen 1906 fotograferad mot väst. I bakgrunden syns bebyggelsen kring Östra Promenaden..  

(Norrköpings stadsmuseum. A 028883) 

 
 

(Norrköpings stadsarkiv. SE/E010/NSA_44-1/J 3 A/3) 

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Karta+öfver+Norrköping+med+förstäderna+och+af+stadsfullmäktige+godkändt+förslag+till+utvidgning+af+stadsplanen.&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Karta+öfver+Norrköping+med+förstäderna+och+af+stadsfullmäktige+godkändt+förslag+till+utvidgning+af+stadsplanen.&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok
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  Utställningens restaurang på Syltenberget (senare kallad Höganloft) som låg på samma plats  
som den nuvarande  växthusanläggningen. Byggnaden stod kvar in på 1950-talet.   

(Norrköpings stadsmuseum. A 015584) 

  
 

Industrihallen, ritad av Carl Bergsten i ett för tiden radikalt formspråk präglat av geometriserande wiensk jugend. 
(Norrköpings stadsmuseum. A 028906) 
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INDUSTRISTADSDELENS 

FRAMVÄXT  
 

Grundläggning (ca 1904-1916) 
 

 

 

 

Triangeln utvidgas och Flöjten etableras 

 
Omvandlingen av Sylten från lantligt präglat 

område till industriell stadsdel inleddes under 1900-

talets två första årtionden. Kring sekelskiftet 

befann sig Norrköping i kraftig expansion och det 

fanns ett stort behov av nya markområden för 

bostäder, industri, hamnverksamhet och ny 

infrastruktur såsom elektricitet och spårvägar.15  

Den del av Syltenområdet som tidigast togs i 

anspråk för dessa syften var kvarteret Triangeln där 

en spårvagnshall och ett dieselkraftverk anlades 

1904 strax öster om den gamla arbetarbebyggelsen. 

Detta följdes 1911 av  Lithografens färdigställande 

i Kv. Flöjten  (läs mer i nästa kapitel). Uppförandet 

av byggnaderna möjliggjordes av en stadsplan 

upprättad 1877, i vilken Triangeln utvidgats och 

fått en rektangulär form och de jämstora kvarteren 

Flöjten och Trumman etablerats. Sistnämnda 

kvarter slogs samman med Flöjten i samband med 

Lithografens uppförande.16 

 

 

Hamnens modernisering och 

järnvägens anläggande 

 

Kring sekelskiftet hade trafiken i hamnen blivit allt 

livligare samtidigt som fartygens storlek och 

djupgående ökat. Syltenområdets äldre trä- och 

stenkajer uppfyllde inte längre kraven och 

tullverksamheten som hittills hållit till i det gamla 

tullhuset på andra sidan strömmen fick  behov av 

modernare  och rymligare lokaler. Parallellt hade 

järnvägstrafikens betydelse vuxit och behov av  

järnvägsförbindelser till Södra kajen uppstått. Detta 

gällde såväl förbindelser med normalspåret vid  

                                                 
15 Godlund, Helmfrid & Kraft (1976),s. 4:93-94  
16 [Karta] 1879 ; [Bygglovshandling] Diarie nr:1903_04_23_2  
17 Torolf, Wetterström & Wallin (1953), s.32-38, 138 ; Godlund, Helmfrid & 
Kraft (1976),s. 4:93-94 ; Svensson, Helmfrid, & Kraft (1972) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norra stationen (nuvarande Centralstation), spåret 

vid Östra station i Oxelbergen samt från 1906 den 

smalspåriga men godstrafiksintensiva 

Kimstadsbanan i söder.17  

 

1899 inrättade Stadsfullmäktige den s.k. 

Hamnkommittén för att utreda dessa frågor 

(kommittén kom även att behandla frågan om 

industrins expansion, se nästa avsnitt). 1909 

presenterade kommittén sitt slutgiltiga betänkande 

i form av en hamnplan som kom att ligga till grund 

för hamnens omdaning och järnvägens anläggande 

under de följande åren. 1912-1914 moderniserades 

hela kajen på sträckan fram till Kv. Fiskalsängen 

(vissa moderniseringar av kajens västra ände hade 

dock genomförts redan 1903-1904).  Bottnen 

muddrades, kajen gavs en granitbeklädd 

betongkonstruktion och elektriska kranar 

installerades. 1916 invigdes även Nya Tullhuset på 

Södra kajen. 

 

Järnvägen genom Syltenområdet färdigställdes 

kring årsskiftet 1915-1916. Spåret från Norra 

station drogs genom den för ändamålet uppförda 

Gamla hamnbron (under 1970-talet riven och 

ersatt med nuvarande bro), förbi Kv. Triangeln och 

Syltenbergets södra sida, där det svängde av mot 

norr respektive söder. I samband med detta revs 

stora delar av de gamla strandkvarteren Lissabon, 

Köpenhamn och Rom. Den södra förbindelsen 

från Kimstadsbanan och dåvarande Östra station 

(som ersatte ett provisoriskt spår från 1906) drogs 

förbi bergets östra sida och vidare åt väst ut på 

Södra kajen.18 

18 Torolf, Wetterström & Wallin (1953), s.27, 32ff,  45-51, 70  ; Svensson, 
Helmfrid & Kraft (1972), s.58-59 
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Till höger i bild Södra kajen, sannolikt under 1920 eller 1930-talet. I nedre vänstra hörnet  
skymtar den gamla Hamnbron uppförd 1915. I övre högra hörnet syns tullhuset från 1916.  

(Norrköpings stadsarkiv. HOL 002723) 

 
 

 
Hamnkommitténs hamnplan från 1909 med förslag till Syltenområdets och Södra kajens omdaning (i huvudsak utarbetad av  kapten N. Victorin  
och ingenjörsfirman Unander & Jonsson). Här lades inte bara grunden för järnvägens och hamnbrons dragning samt tullhusets ungefärliga läge utan  

även den industrikvartersindelning som  fastställdes i 1913 års stadsplan. (karta från Torolf, Wetterström & Wallin, 1953) 
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Södra kajen, fotograferad från öst, sannolikt under 1920- eller 30-talet.  
Byggnaden med torn till vänster i bild är Freudenbergs nuvarande fabrik. 

(Norrköpings stadsarkiv. ARK 04-0333) 
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1913 års stadsplan – 

industrikvarteren fastställs 

 

Som nämnt i föregående avsnitt ingick i 

Hamnkommitténs uppdrag även att utreda 

industrins expansionsmöjligheter.   Kring förra 

sekelskiftet hade i stort sett alla industritomter i  

industrilandskapet blivit fullbelagda och det 

uppstod allt fler önskemål från företagens sida om 

anläggande av nya industriområden. Inte minst 

eftertraktade man områden med närhet till både 

hamn och järnväg för underlättade produkt- och 

råvarutransporter.   I Hamnkommitténs hamnplan 

från 1909 presenterades därmed också ett förslag 

till indelning av det sjönära och järnvägsplanerade 

Syltenområdet i industrikvarter (se karta i 

föregående avsnitt). Hamnplanens förslag kom i 

mångt och mycket att ligga till grund för den 

stadsplan för området som upprättades 1913  av 

stadsingenjör John E. Pettersson. I stadsplanen 

fastställdes merparten av nuvarande kvarter och 

kvartersnamn samt deras avsedda 

industriändamål.19 Ett undantag var 

 

                                                 
19 Torolf, Wetterström & Wallin (1953), s.32ff, 136 ; Kristensson (2016), s. 
158 ; Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar (1913) ; [Karta] (1912) Ref. 
SE/E010/NSA_44-1/J 4 A/4, No 8. n:o 151 ;  

 

 

Kv. Fiskalsängen som tillkom någon gång före 

1920-talets mitt. Ett kvarter som idag försvunnit är 

Kv. Handeln, vilket uppgick i Kv. Triangeln i 

samband med kraftverkets expansion under 1970-

talet.20  

Från och med 1910-talet förlade en mängd företag 

sin huvudverksamhet till Syltenområdet, även om 

det skulle dröja en bit in på 1950-talet innan 

kvartersytorna blivit helt bebyggda. Trots sin 

förhållandevis lilla yta gav stadsdelen och dess 

företag upphov till en mängd framgångsrika nya 

produkter och innovationer som kom att få mycket 

stor nationell – och vissa fall internationell - 

räckvidd. Inte minst Kooperativa Förbundet (KF) 

kom genom direkt ägande eller delägarskap i flera 

av industrierna att utvecklas till en viktig aktör i 

områdets utveckling. I de två efterföljande kapitlen 

avhandlas några av stadsdelens mest framstående 

verksamheter. 

 

20 [Karta] 1926, Ref. SE/E010/NSA_44-1/J 4 A/4, No.12 

 
 

Karta för 1913 års antagna stadsplan. Beteckningen IV anger områden avsedda för industriell  
verksamhet.  Rödmarkerade området avser områden som ”af staden få försäljas”. 

(Norrköpings stadsarkiv. SE/E010/NSA_44-1/J 4 A/4, No 8.) 

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Förslag+till+stadsplan+för+Ladugårdsgärdet,+tegelängen+&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=3&postid=ArkisRef+SE/E010/NS
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Förslag+till+stadsplan+för+Ladugårdsgärdet,+tegelängen+&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=3&postid=ArkisRef+SE/E010/NS
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=karta+över+tegelängen+1926&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=ArkisRef+SE/E010/NSA_44-1&tab=post&FacettStat
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=karta+över+tegelängen+1926&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=ArkisRef+SE/E010/NSA_44-1/J+4+A&tab=post&Fa
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Förslag+till+stadsplan+för+Ladugårdsgärdet,+tegelängen+&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=3&postid=ArkisRef+SE/E010/NS
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Förslag+till+stadsplan+för+Ladugårdsgärdet,+tegelängen+&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=3&postid=ArkisRef+SE/E010/NS
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Flygfoto över Tegelängens industriområde, sannolikt taget under 1930-talet. I förgrunden  

Lithografen och till höger det till stora delar ännu obebyggda Kv. Motorn.  

(Norrköpings stadsmuseum. CW 31700) 

 



 

28 

 

 

Industriföretagen 
 

 

 

 

 
Lithografen – ledande tryckeriindustri i 

Skandinaviens största betongbyggnad 

 
I och med färdigställandet av Lithografiska 

Aktiebolagets nya huvudfabrik i Kv. Flöjten 1911 

blev Syltenområdet platsen för Skandinaviens då 

största betongbyggnad och en av landets första 

byggnader med renodlad betongskelettstomme (se 

del 2).21    Litografiska AB utgjorde ett av Sveriges 

mest framgångsrika företag vid denna tid. Efter sitt 

grundande i Norrköping 1858 påbörjade man 

tillverkning av landets första spelkort färglagda 

med litografitryck, vilket gav korten en ny och 

estetiskt tilltalande utformning. Under 1800-talets 

andra hälft utvecklades man successivt till landets 

ledande spelkortstillverkare.   Spelkorten stod snart 

ändå bara för en mindre andel av företagets 

tillverkning, vilken breddades med dels nya 

tryckeriprodukter såsom etiketter,  planscher, 

visitkort och fakturor,  och dels med förvarings- 

och emballageprodukter såsom kuvert och påsar.  

 

Kring förra sekelskiftet hade man sedan flera år 

periodvis dominerat den svenska 

tryckeriproduktmarknaden med upp till 90-95% 

(bland annat stod man för hälften av Sveriges 

spelkortsproduktion) samtidigt som man utgjorde 

Norrköpings tredje största företag. Även export 

mot Europa bedrevs. Det var i samband med dessa 

framgångar man tog initiativet till den nya fabriken 

i kv. Flöjten.22  

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Länsstyrelsen Östergötland, byggnadsminnesförklaring 221-4555/94 ;  
Bedoire (2015), s. 215, 225 ; [Tidningsklipp Norrköpings stadsmuseum] 
(1911-?-?)  
22 Henrikson (red.) (1988), s.82-85 ; Bebyggelseregistret.raa.se, Norrköping 
kn, FLÖJTEN 1 LITHOGRAFEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnaden ritades av den framstående arkitekten 

Carl Bergsten och fick en yttre gestaltning präglad 

av förhållandevis avskalad geometriserande wiensk 

jugend (wiensecession).23 Fabrikens mittparti fick 

öppna genomgående fabrikssalar och omfattade 

kuvert- och påstillverkning (1:a vån), stentryckeri- 

och bokbinderi (2:a vån), kontorsboks- och 

lyxpåstillverkning (3:e vån), samt ask- och 

spelkortsproduktion (4:e vån). Under 1930-talet 

blev företagets inriktning på emballagetillverkning 

allt starkare. 

 

Under 1960-talet döptes företagen om till Esselte 

efter den koncern man ingått i sedan 1915. 1971 

flyttades hela verksamheten till en nyare fabrik i 

Ingelstaområdet, varpå den gamla såldes till 

kommunen.24 Sedan dess har Lithografen tjänat 

som kontors- och arkivlokaler och inhyser för 

närvarande bland annat för Sjöfartsverket. 

 

 

23 Länsstyrelsen Östergötland, byggnadsminnesförklaring 221-4555/94 ;  
Bedoire (2015), s. 215, 225 ; [Tidningsklipp Norrköpings stadsmuseum] 
(1911-?-?) 
24 Henrikson (red.) (1988), s.82-85 ; Brunnström (1990), s.120 ; 
Bebyggelseregistret.raa.se, Norrköping kn, FLÖJTEN 1 LITHOGRAFEN  

 
 

Den nyuppförda Lithografen, 1911.  
(Norrköpings stadsmuseum. A 022834) 
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KF i Kv. Importen – startskottet för 

förbundets intåg på marknaden 

 
Under 1920-talet blev  Kv. Importen platsen för 

Kooperativa Förbundets första eget uppförda 

fabrik i Sverige, vilket kom att få en avgörande 

betydelse för KF:s framväxt på ett nationellt plan. 

KF hade under 1910- och 1920-talet allt mer börjat 

vända sig emot det man uppfattade som oskäliga 

priser och monopolbildningar på  den svenska 

livsmedelsmarknaden. Inte minst den 

s.k. ”margarinringen” ansågs problematisk. Som en 

motåtgärd beslutade man att inleda egen 

produktion av livsmedel, varav margarin blev först 

ut. 

 

1921-1928 uppfördes i etapper en margarinfabrik 

vid Tegelängsgatan i Syltenområdet (se del 2). Valet 

av plats föll till stor del på närheten till hamnen och 

Norrköpingstraktens stora lokala marknad. I Fords 

rationella anda och med inspiration från förbundets 

moderna danska fabrik i Viby utnyttjades 

tyngdkraften i tillverkningen med transport av 

råvaror från övre våningsplan, via  

förpackningsmaskiner och ner till  bottenvåningens 

lagerutrymmen.   Skånska Cementgjuteriet som 

stod för konstruktionen omnämnde 

Norrköpingsfabriken som den modernaste  och 

mest rationella margarinfabriken i dåtidens 

Skandinavien. 

 

 

 

                                                 
25 Brunnström (2004),s.15-16, 119-120  
26 Brunnström (2004), s.134 ; Folkbladet (2007-09-25), Nytt lager skapar nya 
jobb 

 

 

KF lyckades kraftigt pressa priset på margarin och 

därmed bryta margarinringen, och fabriken blev 

därmed startskottet för förbundets utveckling mot 

att bli en stor och viktig aktör på den svenska 

dagligvarumarknaden. Under 1920- och 1930-talet 

etablerade KF liknande industrier på andra orter 

för att pressa priset på bl.a. spannmål, glödlampor 

och gummiprodukter. Vid deras uppförande blev 

Norrköpingsfabriken med sin automatiserade  

tillverkningsprocess, tekniska utrustning och 

hygieniska ytor av t.ex. rostfritt stål normgivande.  

Genom stora produktionsvolymer och lägre priser 

intog KF en slags roll priskontrollant med mycket 

starkt inflytande på marknaden, vilken kom att växa 

sig särskilt stark under mitten av 1930-talet.25  

 

Även i Kv. Importen utökades den KF-anknutna 

produktionen genom etableringen av 

Konsumtionsföreningens charkuteri (1932) och 

bageri (1948) (se del 2). Bageriet fördes liksom 

andra föreningsfabriker så småningom över till 

Kooperativa Förbundet (i detta fall år 1960) och 

var under 1970-talet Norrköpings största bageri. 

Verksamheten lade ner 2001.26 

Margarinproduktionen  flyttade från Sylten till 

Karlshamn 1965, efter att denna ort blivit mer 

rationell ur råvarusynpunkt.27   

27Brunnström (2004), s.134 ; Godlund, Helmfrid & Kraft (1976), s.1:118 

 
 

Paketering i margarinfabriken. Foto senast taget 1935.  
(Norrköpings stadsmuseum. CW 12966) 

 
 

Margarinfabriken längs Tegelängsgatan, 1946. 
(Järnvägsmuseet. GSM K29-00550) 
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Celloplast i Kv. Flöjten – Wettexdukens och 

den moderna plastpåsens födelseplats 

 

Det av Syltenområdets företag som kom att nå 

störst framgångar genom innovationer med både 

stor nationell och global räckvidd var företaget AB 

Nordisk Silkescellulosa (senare Celloplast AB).   

Företaget grundades av KF i Stockholm 1931 men 

flyttade redan 1934 sin verksamhet till AB 

Ullindustris före detta fabriksbyggnad i  Kv. Flöjten 

i Norrköping (se ”Cellulosafabrik” i del 2), bland 

annat p.g.a. av närheten till hamn och 

smalspårsförbindelse. Man inledde med 

produktion av cellulosafilm, cellull men även 

korvskinn. I skiftet mellan 1940- och 1950-talet 

kom man allt mer att övergå till cellofan samt 

Wettextrasor – en uppfinning patenterad 1949 av 

VD:n Curt Lindqvist. Under 1950-talet växte 

uppfinningens popularitet i de svenska hemmen 

och hade under 1960-talet blivit en registrerad 

produkt i 50 länder.28 

1951 ombildade KF företaget under namnet 

Celloplast efter förhandlingar med brittiska företag. 

Samma år inledde Norrköpingsfabriken som första 

industri i Sverige produktion av polyeten – en av 

våra idag vanligaste plaster. Detta ledde i början av 

1960-talet vidare till Curt Lindqvists och Sten 

Thulins uppfinnande av den moderna starka 

plastkassen med handtag – ”Tenokassen” - som 

 

                                                 
28 Kax Ideberg  & Murén (2015), s.9-14 ; Godlund, Helmfrid & Kraft  (1976), 
s.1:109-111 ; Henrikson (1988),s.241-243 
29 Henrikson (1988), s.241-243 ; [Webbsida] Kf.se, Har den ifrågasatta 
plastpåsen (…) [Webbsida] Systembolagethistoria.se, Kära systempåse! ; 

 

 

 

utgör standardmodell för merparten av alla 

plastpåsar använda inom handeln i hela världen än 

idag. Den patenterades i två omgångar - 1961 och 

1965 - men  började produceras i 

Norrköpingsfabriken redan 1961. Efter att 

Systembolaget och Konsum övergått till 

Tenokassen följde resten av den svenska 

marknaden efter och så småningom spreds 

uppfinningen över världen där den allt mer kom att 

ersätta de äldre papperskassarna i butikerna. 

Plastpåsetillverkningen tog allt mer utrymme och 

1965 förvärvade man KF:s tidigare 

margarinfabriksbyggnad i Kv. Importen för 

expanderad produktion. I slutet av 1960-talet var 

tillverkningen uppe i 600 miljoner plastkassar per 

år och under 1970-talet påbörjade företaget 

tillverkning i övriga Europa och USA.  I 

sistnämnda land hade man monopolställning på 

plastpåsen fram till 1977 då oljebolaget Mobil 

lyckades upphäva företagets patent.  

 

1984 omlokaliserades företagets 

plastkassetillverkning i Norrköping till större 

lokaler i den gamla Goodyearfabriken i Kv. Ångan, 

och samtidigt ändrades namnet till Teno AB. I 

slutet av 1980-talet såldes Teno av KF till det tyska 

företaget Freudenberg.29 Wettex-produktion har i 

Freudenbergs regi fortsatt att bedrivas i den 

ursprungliga fabriken i Kv. Flöjten, men även i 

Tyskland.  Förutom i Sverige har Wettextrasan idag 

även en stor popularitet i bl.a. Australien, Japan, 

Grekland och Finland.30 

[Webbsida] Oxfordcollege.ac, Environmental Studies (…) [Webbsida] The 
Atlantic.com, How the (…) 
30 Kax Ideberg  & Murén (2015), s.25 

 
 

Nordisk Silkescellulosa vid Hospitalsgatan, 1942. 
(Norrköpings stadsmuseum. CW 28228) 

   
 
(T.v. Foto: © Kulturen, Lund, nr KM 94803. T.h: Foto: © Adolfsson, 
Thomas. Nordiska museet, nr NM.0286341) 
                                    

CC, BY-NC-ND) 

 

CC, BY-NC-ND) 

 

http://carl.kulturen.com/web/image/zoom/704839/94803_000_01.jpg
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Polly och Loranga – Svea Choklads och 

Flavorings sötsakstillverkning 

 
Syltenområdet har även hyst industrier med 

framgångsrik tillverkning av sötsaksprodukter. En 

av dessa var AB Svea Choklad som grundades 1887 

under namnet Svenska Marmelad AB. De första 

åren bedrevs produktion på Slottsgatan och 

Stortorget med rysk marmelad och engelska 

karameller som specialitet. Snart utökades 

produktionen till att även bl.a. omfatta choklad och 

1914 ändrades namnet till AB Svea Chokladfabrik 

(från 1920 bara AB Svea Choklad). 1927 flyttades 

verksamheten till en nyuppförd fabrik i Kv. 

Exporten (se ”Svea Choklad etapp 1 & 2” i del 2).  

1950 såldes företaget till ICA, som  kom att påbörja 

en moderniseringsprocess av såväl tillverkning och 

sortiment, med större fokus på förpackning i påsar 

istället för burkar och strutar.  Man bedrev en aktiv 

produktutveckling och 1965 inledde man den 

första tillverkningen av försäljningssuccén Polly. 

Man kom även att ha en  framgångsrik produktion 

av sega råttor, skumgodis, praliner och mycket 

annat. 1993 slogs företaget ihop med KF-ägda 

Nordchoklad under namnet Candelia, och under 

sitt mest framgångsrika år 1996 producerade man i 

Norrköpingsfabriken mer än 11 000 ton godis. 

Candelia köptes 1998 i sin tur upp av Cloetta Fazer-

koncernen, som efter ökad konkurrens från 

östeuropeisk produktion lät flytta all verksamhet  

från Norrköping till Ljungsbro och Finland år 

2005.31  

 

 

 

 

 

                                                 
31 Henrikson (1987), s.7ff ; Henriksson (1988), s.234, 286 ; [Webbsida] Ica.se, 
Svea Choklad AB ; Folkbladet (2004-09-21) 

 

 

 

Även företaget Flavoring AB kom att uppnå stora 

framgångar under sin verksamma period i Sylten 

under 1970- och 1980-talen. Företaget grundades 

1967 vid Hantverkargatan men flyttade två år 

senare till en fabrikslokal i Kv. Kraften från 1940-

talet, vilken efterhand kom att byggas ut  

(se ”Flavorings f.d. industrilokal” i del 2). Redan 

samma år hade man blivit landets största 

smakföretag. Framförallt tillverkades smakråvaror 

för produktion av söta drycker, sötsaker och glass, 

men även regelrätta butiksvarumärken. Bland de 

sistnämnda fanns läskedrycken Loranga som man 

efter förvärv 1978 nylanserade med framgång och 

gjorde  till  Sveriges mest sålda läskedryck efter 

Coca-Cola och Fanta.  Man hade även 

egenutvecklade varumärkena med namn som 

President Gravensteiner och Love Passionsfrukt. 

En mycket framgångsrik export till Mellanöstern 

bedrevs och 1983 hade man blivit Nordens ledande 

branschföretag. 1985 flyttade företaget hela sin 

verksamhet till området kring E4:an.32 

 

 

 

 
 

32 Henriksson (1988), s.190-192 ; [Webbsida] Sok.rivsarkivet.se, FLAVORING 
AB (1967 -2004)  

 
 

 
 

Svea Choklad-fabriken i Kv. Exporten, någon gång innan 1964.  
(Norrköpings stadsmuseum. CW 1036) 
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Övriga industrier och verksamheter 

 

1916 sålde staden Kv. Värmen till Holmens Bruk. I 

Värmen, men så småningom även i de intilliggande 

kvarteren Pannan och Fiskalsängen, anlade 

företaget under följande årtionden ett flertal 

magasin för förvaring av råmaterial och produkter 

med anknytning till sin pappers- och 

textiltillverkning i industrilandskapet. Företaget 

bedrev maskinell tillverkning av papper på 

Kvarnholmen 1837-1986 och var under perioder 

både Sveriges och Europas största tillverkare av 

papper. Man hade inte minst en stark ställning 

under 1920-talet  då ett flertal av världens stora 

tidningar trycktes på företagets papper. Lastbilar 

med regelbundna pappersleveranser gick från 

Kvarnholmen till hamnen där de förvarades i 

väntan på utskeppning till bl.a. England, Frankrike, 

Spanien, och under 30-talet även USA och 

Argentina.33 Ett magasin från denna tid, uppfört 

1919, står fortfarande kvar  i Kv. Värmen 

(se ”Holmens pappersmagasin” i del 3). 

Textilproduktionen bedrevs 1854-1970  (under de 

sista åren genom dotterbolaget YFA) och periodvis 

importerades ull från Australien och Sydamerika.34 

Än idag står två textilmagasin från 1940- och 1950-

talet kvar kring Kv. Pannan (se ”Holmens 

textilmagasin” och ”YFA:s fd magasin” i del 3).  

 

Även i Syltenområdet anlades ett par kortlivade 

textil- och konfektionsindustrier.                                  

Som tidigare nämnt hade den fabriksbyggnad som 

Nordisk Silkescellulosa övertog i Kv. Flöjten 

tidigare tillhört företaget AB Ullindustri. Byggnaden 

uppfördes av företaget 1919 som 

kamgarnsspinneri- och ulltvätteri, men redan 1922 

upphörde alla textilproduktion då företaget detta år 

genomgick likvidation.35 Ett annat exempel är 

Regnklädesfabriken Vargen AB. Företaget grundades 

1898 men flyttade 1947 till sin nya industribyggnad 

i Kv. Motorn (se del 2). I de mycket moderna 

lokalerna tillverkades förutom regnkläder även bl.a. 

trenchcoats, sportkläder och sjukhusdukar. 1954 

förvärvades företaget av KF som 1965 flyttade 

produktionen till Flen och Sala.36  

                                                 
33 Festin (1997),s. 22 ; Henrikson (1988), s.67-72, 138-139, 146 
34 Henrikson (1988) ; Tidigare utförd inventering av Pannan 2, 2008-04-02  
35  Bygglovshandling, diarienr: 1919_05_08 ; Byggnadsnämnden i 
Norrköping, Protokoll 8 maj 1919 § 105 ; Svd (1922-06-20)  

 

Strax öster om Vargens fabrik i Kv. Motorn 

uppfördes 1937 en ny fabrikslokal för 

mjölkmaskinstillverkaren AB Manus (se del 2). 

Företaget grundades 1911 och hade sina 

ursprungliga fabrikslokaler i Borgs villastad och vid 

Nya Rådstugugatan, men flyttade verksamheten till 

Lindövägen efter att de gamla blivit otillräckliga. 

Manus tillverkade en typ av mjölkmaskin som 

kunde drivas för både hand, med körvandring eller 

med elektricitet. Efter att elektrifieringen blivit mer 

allmän och arbetskraftstillgången sjunkit på 

landsbygden i mitten av 1930-talet upplevde 

företaget en kraftigt ökad försäljning. Före Andra 

världskriget bedrevs en stor export till de baltiska 

länderna, som efter krigsslutet kom att skifta till 

Västtyskland, Storbritannien, Frankrike och 

Nederländerna. I mitten av 1950-talet exporterades 

60 % av de producerade maskinerna.  1963 köptes 

företaget av Alfa Laval som därefter flyttade hela 

verksamheten till Södertälje och Eskilstuna.37 

Under 1940-talet anlade både Skånska 

Cementgjuteriet och AB Kardbeslag fabriker i Kv. 

Exporten, varav den förstnämnda är kraftigt 

ombyggd och delvis riven (se del 2), medan den 

sistnämnda, som låg på platsens för dagens Lidl-

butik, nu helt rivits.   

 

Till andra verksamheter som kom att etableras i 

Sylten från och med 1910-talet kan räknas en 

mängd mindre verkstäder och åkerier, såväl som ett 

par kommunala anläggningar som fortfarande är i 

drift. De sistnämnda inkluderar dels kommunens 

växthus som flyttade till Syltenberget från Ståthöga 

1911-1912 och som sedan dess utgjort plats för 

odling och vinterförvaring av kommunens 

planteringar, såsom Karl Johan-parkens 

kaktusgrupp (se del 3). Den andra är den 

kommunaltekniska verksamhet som sedan 1931 

bedrivits i kontors- verkstadsbyggnaden i Kv. 

Kabeln (se del 2). Lokalerna har bl.a. hyst det s.k. 

byggnadskontoret, efterföljaren gatukontoret och 

senast tekniska kontoret.   

36 Norrkopingsstadsmuseum.se, Regnklädesfabriken Vargen AB ; Kf.se, 
Konfektions AB Vargen i Norrköping upphörde 
37 Godlund, Helmfrid, & Kraft  (1976), s.1:85-1:86 
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Kv. Triangelns 

kraftverksanläggning 
 

 
 
Sekelskiftets dieselkraftverk och 

spårvagnshall 

 
Såsom platsen för kommunens första och mest 

storskaliga kraftverksbebyggelse har kvarteret 

Triangeln kommit att spela en nyckelroll för 

stadens el- och värmeförsörjning under 1900-talet.  

Den första elproduktionen i Norrköping inleddes 

under 1880-talet då flera av stadens större 

industriföretag med hjälp av egna vatten- eller 

ångdrivna generatorer lät införa elektrisk belysning 

i sina fabriksanläggningar.  Under 1890-talet 

påbörjade Holmens Bruk en blygsam produktion 

och distribution till allmänheten genom dragning 

av kopparkablar från den egna fabriken till området 

kring Drottninggatan. Denna småskaliga och lokala 

kraftproduktion var dock inte tillräcklig för att 

möta det allt större energibehovet, framförallt hos 

mindre företag. Detta ledde till att Norrköpings 

stad från och med 1890-talet inrättade kommittéer 

för att utreda möjligheten till offentlig produktion 

och distribution.  

                                                 
38 Forsström (2004), s. 6-9 ; Bagge & Alkner (1954) ,s.15ff, s.123-128 ; 
Norrköpings kommunala affärsverk (1979) ,s.6-7 ; Henrikson (1988), s.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

1903 tecknade staden kontrakt med Elektriska 

Aktiebolaget AEG  (dotterbolag till det tyska 

industriföretaget AEG) om uppförande av ett 

kommunalt dieselkraftverk i Kv. Triangeln och 

dragning av ett likströmsnät genom staden för  

belysning och småmotorsdrift. I kontraktet ingick 

även anläggandet av stadens första spårvagnsnät.  

 

1904 påbörjade kraftverket sin första produktion 

av el, vars distributionsområde omfattade större 

delen av området öster om Kungsgatan och inom 

promenaderna. Samma år rullade de första 

spårvagnarna ut på stadens gator från de nya 

spårvagnshallarna i samma kvarter. Den nya 

kommunala organisationen med ansvar för den 

offentliga elproduktionen, eldistributionen och 

spårvagnsdriften fick namnet Norrköpings 

Elektricitetsverk och Spårvägar och drevs enligt  

kontrakt av AEG fram till 1909.38   

 

 
 

Spårarbeten 1912. Till höger i främre delen av bilden syns spårvagnshallarna och strax därbakom dieselkraftverket,  
båda uppförda 1904. Till vänster syns fortfarande Kv. Triangelns gamla arbetarbostäder. 

(Järnvägsmuseet. JvmKBDM01908) 
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Minskad sårbarhet genom kolkraft 

 
Den kommunala energiförvaltningen kom i och 

med förändrade ansvarsområden och 

verksamheter att genomgå en rad namnbyten under 

1900-talet. Efter övertagande av de kommunala 

gasverken gick man 1914 över till namnet 

Norrköpings Kommunala Affärsverk, vilket man behöll 

fram till 1980.39   

 

Redan efter tre år visade sig dieselkraftverkets 

kapacitet vara otillräcklig och under många år 

framåt var kommunen beroende av inköpt el från 

privata vattenkraftverk i både Norrköping och 

andra delar av Östergötland.  Under 1910-talet 

förvärvade man vattenkraftstationerna Knutsbro 

och Öjebro vid Svartån, vilka kvarstod i 

kommunens ägo fram till 1960-talet.  

 

Bundenheten till inköpt el ansågs dock förhindra 

stadens handlingsfrihet gällande både produktion 

och distribution samtidigt som vattenkraften 

gjorde elförsörjningen sårbar i samband med 

vattenbrist i åar och strömmar. I synnerhet hösten 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Henrikson (1988), s.201-203 

 

 

 

1919 blev vattenbristen svår och följande år togs 

beslut i stadsfullmäktige att uppföra ett koleldat 

ångkraftverk (i form av ett kondenskraftverk) i 

Triangeln strax öster om dieselkraftverket. 

Kraftverket stod klart 1922 och tjänade 

inledningsvis som  kraftreserv vid sinande 

vattentillgång och under de mörka årstidernas 

elbelastning. Någon självförsörjning lyckades man 

dock inte uppnå med ångkraftverket och under 

1920- och 1930-talet köptes el från bl.a. Holmens 

Bruk och Linköpings Elverk. Under 1910-1920-

talet stod Norrköpings industrier för  en stor 

majoritet av elförbrukningen (ca 70-75%). Under 

denna period ökade även stadens behov av energi 

genom bytet från gasbaserad till elektrisk 

gatubelysning  som genomfördes 1918-1924. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Bagge & Alkner (1954), s.45-51, 83 ; Norrköpings kommunala affärsverk 
(1979), s.6-15 

 
 

Det nyuppförda ångkraftverket 1922. 
(Norrköpings stadsarkiv. GL Y 01-086) 

 

 

 
 

Triangeln under första hälften av 1930-talet. I övre delen av bilden ses 
spårvagnshallarna och dieselkraftverket, strax nedanför ångkraftverket. 

(Norrköpings stadsmuseum. CW 1038) 
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1930-talets expansion – nytt aggregat, 

huvudkontor  och fördelningsstation 

 
Uppförandet av ångkraftverket blev det första 

steget i en rad ny- och utbyggnader i Kv. Triangeln 

under de följande årtiondena för att tillfredsställa 

kommunens ökande energibehov, det utökade 

elnätet och Affärsverkens växande organisation. 

Under 1930-talet byggdes ångkraftverket ut med 

ytterligare ett aggregat och ett nytt huvudkontor 

uppfördes vid Östra Promenaden. I samband med 

kommunens övergång från likström till växelström 

under 1930-talet inleddes även arbetet med en ny 

modern fördelningsstation längs Hospitalsgatan. 

Den stod klar 1940 och kom med sitt kontrollrum, 

ställverk, likriktare och transformatorer att tjäna 

som knutpunkt för tätortens distributionsnät.41  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Bagge & Alkner, (1954), s.11, 55-59;  Norrköpings kommunala affärsverk 
(1979), s.6-15 
42 Ibid. 

 
 
 

 
Fjärrvärmens och oljans introduktion under 

1950-talet 

 

Efter andra världskriget ökade leveranserna av 

hushållsel kraftigt. Under slutet av 1940-talet 

började man på flera håll i landet också utreda 

möjligheten att leverera fjärrvärme till allmänheten, 

och så även i Norrköping.  1950 togs beslut om att 

påbörja fjärrvärmedistribution till Ljura och 

närliggande bostadsområden där samma ledning 

kunde utnyttjas. Genom etappvisa utbyggnationer 

1952-1956 omdanades ångkraftverket i Kv. 

Triangeln till ett kraftvärmeverk med kombinerad  

elkrafts- och fjärrvärmeproduktion. Den första 

värmeleveransen från kraftvärmeverket påbörjades 

1952, och det tog därmed över produktionen från 

de provisoriska panncentraler som uppförts i Ljura 

året innan.  Under 1950-talets gång expanderade 

fjärrvärmenätet till Oxelbergen, Norra Hageby och 

Klingsberg.42 Kraftvärmeverket eldades 

inledningsvis med kol men under 1950-talets gång 

började detta bränsle allt mer konkurreras ut av 

olja, vilket ledde till  att de äldre pannorna 

konverterades till oljepannor.43    

 

43 Henrikson (1988)s.201-203 ; Norrköpings kommunala affärsverk (1979), 
s.6-15 

 
 

Affärsverkens huvudkontor vid Östra Promenaden, uppfört 1936. (nu delvis 
ombyggt). (Norrköpings stadsmuseum. CW 17976) 

 

 

 
 

Kraftvärmeverket, tillkommet genom 1950-talets  
påbyggnationer till vänster i bild.  

(Norrköpings stadsmuseum. BPA 178) 
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Bråvallaverket – en kortlivad storsatsning 

 
Från 1940-talet och två årtionden framåt köptes en 

stor andel av kommunens el in från Statens 

Vattenfallsverk, vilket under 1960-talet täckte drygt 

hälften av stadens behov. 1967 bildade 

Kommunala Affärsverken och Statens 

Vattenfallsverk det gemensamma kraftbolaget 

Bråvallakraft AB. I och med detta fattades  beslut 

om uppförandet av den största men också sista 

utbyggnaden av kraftvärmeverket i Triangeln - det 

s.k. Bråvallaverket. Bråvallaverket togs i  drift 1972 

och fick en kapacitet på 250 MW.  Det blev ett av 

de största oljedrivna kraftvärmeverken i landet och 

är med sin 100 meter höga skorsten fortfarande 

Norrköpings högsta byggnad.44 Med den nya 

utbyggnaden täcktes kommunens elbehov under 

stora delar 1970-talet. Den producerade elen 

delades mellan  staden och Vattenfall medan  

                                                 
44[Webb] Sok.riksarkivet.se, Bråvallakraft AB ; NT (2017-04-18) ; Göteborgs 
Handels- och Sjöfartstidning (1973-06-06)  

 

 

fjärrvärmen uteslutande levererades till staden. I 

och med oljekrisen och de stigande oljepriserna 

under senare delen av årtiondet kom dock oljan att 

bli ett allt mindre attraktivt bränslealternativ. Ett 

antal av Triangelns äldre kraftverkspannor 

konverterades tillbaka till koleldning, men 

motsvarande var inte möjligt för Bråvallaverkets 

nyare panna. 1982 uppfördes ett koleldat 

kraftvärmeverk på Händelö som övertog 

merparten av kommunens el- och 

värmeproduktion. Bråvallaverket konserverades 

och blev reservkraftsenehet (med tillfällig återstart 

1986 och 2003). Trots oljeprisfall under 1980-talet 

fortsatte kolet att vara ett billigare alternativ, 

samtidigt som det länge ansågs vara mer 

fördelaktigt ur miljösynpunkt.45   

 

 

45 Henrikson (1988)s.201-203 ; Norrköpings kommunala affärsverk (1979), 
s.6-15 ; Folkbladet (2012-03-20) ; Länstidningen Östergötland (2018-09-28) ; 
[Webb] Sok.riksarkivet.se, Bråvallakraft AB 

 
 
 

I bakgrunden Bråvallaverket med sin 100 meter höga skorsten, uppfört 1972.   
Den vita byggnaden i främre delen av bilden är fördelningsstationen uppförd 1940. 

(Norrköpings stadsmuseum. A 033764) 
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Privatisering och kraftverksnedläggning 

 

Under 1980- och 1990-talet genomgick 

Affärsverken en rad organisatoriska förändringar. 

1980 blev man ett renodlat energiföretag med 

namnet  Norrköpings Energiverk efter att 

lokaltrafiken bildat egen förvaltning.46 Efterföljaren 

till denna organisation bildades 1997 under namnet 

Norrköping Miljö och Energi  genom hopslagning av 

en mängd kommunaltekniska företag (bl.a. 

Bråvallakraft).47 1999-2001 förvärvades 

Norrköpings Miljö och Energi av Sydkraft AB  

(från 2005 E.ON) och kommunens 

                                                 
46 Henrikson (1988)s.201-203 
47 Sok.riksarkivet.se, Norrköping Miljö och Energi AB, NME 

 

 

 

energiverksamhet, inklusive Triangelns 

kraftverksanläggning, blev därmed helt 

privatiserad.48 Under E.ON har Händelöverket 

fortsatt att ha en dominerande  ställning och 

satsningar har bl.a. gjorts på användning av 

restprodukter och återvunnen energi. 

Bråvallaverket kom dock efter en längre tids 

tynande tillvaro slutligen att läggas ner 2011 och 

rensades 2013 invändigt på turbin, pannor och 

annan utrustning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 Folkbladet (2018-12-14) 
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ÖVERGRIPANDE 

BYGGNADSVÄRDEN  
 

 
I och med Sylten/Tegelängens mångfacetterade  

och historiskt betydelsefulla verksamheter hyser 

området en mängd kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader och miljöer. En stor andel av 

byggnaderna har i inventeringen bedömts utgöra 

särskilt värdefulla byggnader (Klass 2 Grön), varav 

flertalet ligger i områdets västra delar. Längs Östra 

Promenaden ligger även Lithografen som är  

byggnadsminnesförklarad av Länsstyrelsen (Klass 

1 Blå). Det kulturhistoriska värdet hos områdets 

 

 

 

 

särskilt  värdefulla byggnader (men i många fall 

även det hos byggnader av visst värde eller 

miljövärde, Klass 3 Gul)  kan attribueras till såväl  

arkitekturhistoriska, industrihistoriska och 

näringslivshistoriska aspekter. Hos byggnaderna på 

Syltenberget har värdet också till stor del sin grund 

i områdets kulturella förflutna (se 

avsnitt ”Syltenberget”). För fördjupning av varje 

nedan nämnt objekt, se byggnadsinventeringen i 

del 2 och 3 av planeringsunderlaget.  
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Särskilt värdefulla byggnader 
 

 
Arkitekturhistoriska värden 

 

En starkt bidragande orsak till att många objekt 

klassificerats som särskilt värdefulla i 

Syltenområdet är den höga förekomsten av 

omsorgsfullt och ambitiöst gestaltade fabriker och 

industribyggnader, vilka i många fall även ritats av 

historiskt framstående arkitekter.  

 

I områdets nordvästra del ligger de före detta 

kommunala spårvagnshallarna och 

dieselkraftverket (Kv. Triangeln) samt 

fabriksbyggnaden Lithografen (Kv. Flöjten) vilka 

är exempel på kvalitativ jugendarkitektur från 1900-

talets första årtionde. De två förstnämnda ritades 

av den i Norrköping framstående arkitekten 

Werner Northun medan den sistnämnda ritades av 

Carl Bergsten. Bergsten kom med sitt bruk av 

avskalad och geometriserande wiensk jugend 

(Wiensecession) att bli en av landets mest 

egensinniga arkitekter under stilepoken och hans 

fabrik är sedan 1997 även 

byggnadsminnesförklarad. Något längre österut 

finns det före detta ångkraftverket (Kv. Triangeln) 

och ett tidigare ullspinneri (Freudenbergs 

nuvarande fabrik i Kv. Flöjten), som är exempel på 

tjugotalsklassicistisk arkitektur med inslag av 

nationalromantik med sin typiska betoning på 

omsorgsfull materialbehandling och ett 

stämningsladdat formspråk. Ett annat objekt i 

liknande stil och utförande - om än inte i form av 

en fabrik - är Nya tullhuset på Södra kajen från 

1916. Industribyggnaderna från i synnerhet ovan 

nämnda årtionden präglas av en påkostad 

gestaltning utförda med hantverksmässig 

skicklighet, och illustrerar epokens ideal att genom 

ambitiös ornamentik och anknytande till äldre 

tiders monumentalbyggnader (såsom slott eller 

kyrkor) manifestera sin verksamhets stabilitet och 

trovärdighet.  

 

Mer avskalade och renodlade men likaledes 

omsorgsfullt utformade tjugotalsklassicistiska 

byggnader finns också representerade i området. 

Detta inkluderar KF:s tidigare margarinfabrik (Kv. 

Importen), Holmens tidigare pappersmagasin (Kv.  

 

 

 

 

 

Värmen), en tidigare lådfabrik och en före detta 

dissousgasstation (båda i Kv. Kraften),  samt Svea 

Choklads något förvanskade fabriksbyggnad från 

1926 (Kv. Exporten). Svea Choklad-fabriken är 

ritad av en av den svenska 1920- och 1930-

talsarkitekturens mest originella arkitekter - Cyrillus 

Johansson - som i sina verk ofta anknöt till 

kinesiskt svängda former och kontinental s.k. 

tegelexpressionism. Även om chokladfabriken 

tillhör ett av Johanssons mer nedtonade verk går 

hans förkärlek för svängda former ändå att ana i 

byggnadens takfot.   

 

Också funktionalistiska byggnader med välavvägd och 

omsorgsfull gestaltning förekommer. Detta 

inkluderar KF:s (något förvanskade) 

margarinfabriksutbyggnad, uppförd 1928 i Kv. 

Importen efter ritningar av Eskil Sundahl som var 

chefsarkitekt på KF:s arkitektkontor. Genom att 

vara uppförd under 1920-talet utgör byggnaden ett 

ur svenskt perspektiv mycket tidigt exempel på 

modernistisk arkitektur. Arkitekturinriktningens 

första trevande introduktion i landet skedde till stor 

del just genom KF:s arkitektkontor och Eskil 

Sundahl  under årtiondes slut, strax innan den fick 

sitt fulla genombrott vid Stockholmsutställningen 

1930.  

Andra exempel på tidigfunktionalistiska byggnader 

förekommer i Kv. Triangeln. Det ena i form av 

Norrköping Kommunala Affärsverks tidigare 

huvudkontor från 1936 vid Östra Promenaden 

med utsirad portal i kvardröjande klassicism, och 

det andra i form av fördelningsstation från 1940 vid 

Hospitalsgatan med mycket tidstypiska ljusa och 

geometriska volymer. En annan byggnad från 

samma arkitekturepok är Östgötalantmännens 

gamla magasin i Kv. Fiskalsängen, uppförd kring 

1937 med karaktäristiska fönsterband och 

förskjutna byggnadskroppar.    

I Kv. Motorn finns två värdefulla exempel från 

1940-talets mer materialitetsbetonade 

funktionalism i tegel. Det ena är Vargens f.d. 
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regnklädesfabrik längs Östra Promenaden i gult 

tegel och påkostad entré med tillhörande 

fasadkonstverk i driven koppar. Dess arkitekt Ture 

Wennerholm är bland annat känd för att tidigare ha 

ritat LM Ericssons internationellt 

uppmärksammade fabriksanläggning i 

Midsommarkransen. Det andra exemplet i Kv. 

Motorn är en utbyggnad från av AB Manus tidigare 

mjölkmaskinsfabrik, som genom sin likhet med 

Vargen-fabrikens fasad utgör ett 

gestaltningsmässigt och karaktärsförstärkande 

komplement till denna byggnad. I Kv. Triangeln 

finns också kraftvärmeverksutbyggnaden från 

tidigt 1950-tal som med sin tegelfasad, yviga 

formspråk och gestaltningsmässigt respektfulla  

anknytning till ångkraftverket är illustrativ för några 

av tidens arkitektoniska ideal.  

 

Vid sidan om tidigare nämnda 

tjugotalsklassicistiska magasin hyser Kv. Värmen, 

Pannan och Fiskalsängen i det östra hamnområdet 

tre mycket karaktäristiska magasins- och 

industribyggnader uppförda för Holmens pappers- 

och textilproduktion under 1940- och 1950-talet. 

Den ena utgörs av en iögonfallande och osedvanlig 

pyramidal förvaringsbyggnad för s.k. C-lera, och 

den andra av ett kaolinmagasin med karaktäristisk 

takpåbyggnad och avlånga lanterniner (anknuten 

till förstnämnda byggnad genom transportband).  

Det tredje är ett stort textilmagasin med stora 

fönsterband och en skylt med Holmens 

företagsnamn. Med liknande materialitet och 

färgton ger dessa byggnader tillsammans upphov 

till en stark lokal karaktär av rustik äldre 

funktionsbebyggelse. 

 

Särskilt värdefull bebyggelse präglad av 1980- och 

1990-talets  postmodernism  förekommer i form av 

Svea Choklad-fabrikens utbyggnader (Kv. 

Exporten), som mycket väl fångar 

arkitekturinriktningens lekfulla återbruk och 

anknytande till äldre former, i detta fall gentemot 

företagets ursprungliga 1920-talsfabrik.  

 

Arkitekturhistoriska värden finns även hos 

områdets äldre byggnader utan industrikoppling.   

Syltenbergets villor från 1800-talets andra hälft 

uppvisar trots viss förvanskning ett i grunden 

omsorgsfullt och påkostat genomförande som 

illustrerar borgerskapets starka ställning under 

perioden.  Den bäst bevarade - Hartzellska villan på 

bergets västra sida - har putsfasad och stora 

spröjsade fönster med gesimsöverstycken, medan 

den (något mer förändrade) Bergstenska på östra 

sidan har ett yvigare formspråk med tornbyggnad, 

lövsågerier och spetsiga fönster.  

 

Industri- och näringslivshistoriska värden 

 

En annan aspekt som medverkar till flera av 

objektens status är deras koppling till 

Syltenområdets framstående industriella och 

näringslivsmässiga historia. Både tillsammans och 

var för sig illustrerar de Norrköpings betydelsefulla 

industriella epok under i synnerhet tidigt 1900-tal 

och utgör spår från några av stadens – och i vissa 

fall Sveriges - mest framgångsrika företag. Såsom 

antingen företagens huvudfabrik eller första fabrik 

har också många av byggnaderna i Sylten gett 

upphov till produkter och innovationer med 

mycket stor nationell och ibland internationell 

spridning. Detta gäller inte minst Lithografen som 

utgjorde huvudfabrik för landets tillverkare av 

tryckeriprodukter ; KF:s margarinfabrik med sina 

nydanande prissänkta  livsmedel ; Svea Choklad-

fabriken med bl.a. succévarumärket Polly ; samt 

Celloplasts tidigare fabrik som gav upphov till 

Wettexduken och en av världens idag mest spridda 

produkter – bärkassen av plast (läs mer i 

avsnittet ”Industriföretagen”). 

 

Andra byggnader som Nya Tullhuset och 

magasinen tillhörande Holmens textilproduktion 

och pappersbruk belyser istället kopplingen mellan 

industrilandskapets betydande produktion och 

utskeppningen av varor från Syltenområdets hamn, 

såväl som Norrköpings stora betydelse som 

sjöfartsstad med internationella kontakter. 

Exempelvis Holmens pappersmagasin från 1919 

utgör ett spår från Holmens omfattande export av 

papper, som med egna fartyg fraktades till bl.a. 

England, Frankrike, Spanien, USA och Argentina 

för att användas i några av ländernas största 

tidningar.  

 

De industriella aspekterna kan i viss mån också 

relateras till Kv. Triangeln där stegvis framvuxen 

bebyggelse i form av spårvagnshall, dieselkraftverk, 
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kraftvärmeverk mm. belyser Norrköpings 

successiva moderniseringsprocess under 1900-talet 

med ny elektrifierad infrastruktur och ett allt större 

energibehov. 

 

 

Övrig bebyggelse av visst värde 

eller miljövärde 
 
 
I synnerhet stora ytor av Syltenområdets östra del 

hyser objekt som inte uppfyller 

bedömningskriterierna för särskilt värdefulla 

byggnader. Ofta kan detta härledas till deras 

förhållandevis låga ålder, alldagliga utformning eller 

anspråkslösa historia som gör att de i dagsläget inte 

kan betraktas som en ovanlig eller 

anmärkningsvärd del av landets eller regionens 

byggnadsbestånd.  

 

Objekt av Klass 3 Gul omfattar dels byggnader 

som i sig har ett visst kultur- eller 

arkitekturhistoriskt värde. Ofta har de en 

förhållandevis tidstypisk gestaltning som i någon 

mån är illustrativ för ett visst historiskt 

arkitekturideal eller sätt att bygga, men som  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samtidigt präglas av ett mindre ambitiöst eller 

påkostat utförande än hos objekt av Klass 2 Grön. 

Det omfattar också byggnader som individuellt 

hyser förhållandevis låga värden men som 

tillsammans ger upphov till en miljö eller karaktär 

som belyser en historiskt intressant verksamhet 

eller skeende i stadsdelen. Samlad bebyggelse med 

sådana miljövärden finns dels i form av Södra 

kajens, Kv. Fiskalsängens och Kv. Värmens många 

enkla magasinsbyggnader, vilka illustrerar 

Norrköpings betydelse som sjöfartsstad under 

1900-talet. En annan grupp är Syltenbergets 

förhållandevis unga växthusbebyggelse från 1940-

1990-talet som åskådliggör och för vidare bergets 

tradition som plats för planteringar och 

odlingsverksamhet.  

 

 
 
 

Södra kajens i övrigt enkla hamnbebyggelse hyser ett visst miljövärde genom att illustrera Norrköpings betydelse som sjöfartsstad under 1900-talet. 
 

 



 

42 

 

Byggnader med lägst bedömt värde (Klass Grå) är 

oftast av mycket sent datum och/eller har en 

mycket enkel och funktionscentrerad gestaltning. 

Stora grupper av sådana objekt förekommer i form  

av Kv. Kabelns omfattande skjul- och 

garagebebyggelse samt Kv. Kraftens många yngre 

butiksbyggnader från 1970- och 1980-talet.  

 
 

Syltenbergets förhållandevis unga växthusbebyggelse för vidare bergets 

 tradition som plats för planteringar och odlingsverksamhet. 
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Koppling till riksintresse  
 

 

Genom ovan nämnda arkitektur-, industri-och 

näringslivshistoriska värden samt genom sitt läge 

intill Motala ström är Sylten/Tegellängan att 

betrakta som en del av det för kulturmiljövården 

riksintressanta område som finns utpekat i 

Norrköping.   Enligt Riksantikvarieämbetet 

speglar: [s]tadsmiljö och industrimiljö kring kraftkällan 

Motala ström (…) tydligare än någon annan plats i landet 

(…) den industriella utvecklingen, dess förutsättningar och 

den miljö detta skapat under särskilt 1600-talet och 1800-

talets senare del. Riksintresseområdet omfattar inte 

bara Norrköpings centralt belägna industrilandskap 

utan yttrar sig genom:[i]ndustrianläggningar från skilda 

tider, även utanför det centrala industrilandskapet, med högt 

markutnyttjande [och] storslagna fabrikskomplex (…).49 

 

Det beskrivs även omfatta [j]ärnvägsmiljön och Inre 

hamnen, med magasinsbyggnader, kajer, tullhus m.m.50 

Även om Sylten inte är att betrakta som en del av 

dagens stadsdel Inre hamnen i formell bemärkelse 

så har båda sidor om detta område av Motala ström 

med liknande kajytor och betydelsefulla 

hamnfunktion historiskt sett varit tätt 

sammanknutna. T.ex. kom uppförandet av  Nya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Riksantikvarieämbetet (2016) ,s.18-19 

 

 

 

Tullhuset 1916 att leda till att Södra kajen övertog 

den viktiga tullverksamheten från den norra sidan 

och dess äldre tullhus. I och med att Norra kajens 

bebyggelse nu till stora delar rivits så kan Södra 

kajens kvarvarande och liknande tullhus- och 

magasinsbebyggelse sägas ha fått större betydelse 

för att föra vidare innebörden av denna del av 

riksintresset.  

 

De inventerade objekt som i första hand bedöms 

förkroppsliga riksintresset i Syltenområdet, både 

vad gäller industrianläggningar och 

hamnbebyggelse, är byggnader som klassificerats 

som särskilt värdefulla (Klass 2 Grön). Ett 

beaktande av den övergripande industriella och 

sjöfartsmässiga karaktären, vilken i många fall 

också upprätthålls av byggnader av Klass 3 Gul, 

bör dock beaktas vid framtida exploatering.  

 

Även Syltenberget och dess bebyggelse faller under 

Riksantikvarieämbetets beskrivning av 

Norrköpings riksintresseområde (läs mer i 

kapitlet ”Kulturhistoriskt intressanta miljöer och 

objekt”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Ibid. 
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VÄRDEFULLA 

KARAKTÄRSDRAG 
 

 

 

 

Tegelfasader 
 

 
På grund av den under årtionden successivt 

framväxta bebyggelsen som präglats av industriella  

verksamheter av olika betydelse och skala så 

kännetecknas Syltenområdet av en brokig 

stadskaraktär med en mängd historiska stilar, 

hushöjder, takvinklar, fönstertyper och 

byggnadsmaterial.  Byggnaderna utgörs av allt  ifrån 

låga plåt- eller träskjul med sadeltak till stora 

fabriker i fem våningar med plantak och 

tegelfasader.  

 

Ett mer övergripande drag i området väster om 

Syltenberget är dock de många 

fabriksbyggnadernas tegelfasader. Antingen såsom 

ett kontrasterande element mot putsytor (som hos 

spårvagnshallarna eller dieselkraftverket) eller i 

form av helmurad fasad (t.ex. hos Celloplasts 

tidigare fabriksbyggnad). I synnerhet kring 

Hospitalsgatan och Tullhusgatan, men i viss mån 

även kring Sjötullsgatan är det röda teglet ett 

mycket påfallande inslag. I Kv. Motorns västra 

delar är istället det gula teglet, särskilt på 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

innergården mellan Vargens tidigare fabrik och f.d. 

AB Manus, mer framträdande. De oputsade 

tegelfasaderna åskådliggör i många fall ett historiskt  

tidigare vanligt men idag mer sällsynt 

hantverksbetonat byggande, men även det under 

lång tid gängse materialet för industriell bebyggelse. 

Tegelfasaderna bidrar därmed till att bibehålla 

Syltens historiska industriområdeskaraktär, vilket 

är något som bör beaktas vid framtida 

områdesutveckling.  

 

 

Tullhusgatan 

  

Lithografen (t.v.) och Vargens före detta fabrik  (t.h.) längs Östra Promenaden 
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Syltenberget som framträdande inslag  
 

 
Syltenberget utgjorde under områdets 

förindustriella och agrara historia ett mycket 

dominerande inslag i de flacka ängs- och 

betesmarkerna längs Motala ström. Även om  

1900-talets industribebyggelse på Tegelängen och 

Ladugårdsgärdet kraftigt kom att begränsa bergets 

synlighet i områdets västra delar bibehölls den i 

högre grad i de östra delarna. Berget har stora 

kultur- och kontinuitetshistoriska värden genom 

sin historiskt starka ställning som 

karaktärsskapande inslag i Sylten och genom att 

utgöra det enda bevarade spåret från stadsdelens 

betydelsefulla rekreativa och lantliga förflutna. Som 

ett av närområdets få grönområden har det än idag 

stora trivsel- och rekreationsmässiga värden. Det är 

därför rekommenderat att berget i åtminstone 

någon mån får bibehålla en roll som tydligt inslag i 

 

 

 

 

 

Syltens östra del vid framtida stadsdelsutveckling. 

Alltför tät eller hög intilliggande bebyggelse som 

riskerar att helt skymma berget eller förta dess 

höjdverkan gentemot omgivningen riskerar att 

motverka detta.   

 

De omkringliggande offentligt präglade gator där 

berget är som mest synlig i sin helhet är 

Bangårdsgatan (på sträckan mellan korsningarna 

Tegelängsgatan och Sjötullsgatan) och 

Sjötullsgatan (på sträckan mellan Bråvallaverket 

och korsningen Surgatan). Andra gator med 

offentlig prägel erbjuder en mer fragmentarisk blick 

mot berget. Längs Hospitalsgatan utgör det ett 

fondmotiv i öster vilket gör gatan till den enda plats 

där berget är synligt från områdets västra delar.  

Längs Lindövägen skymtar berget över den låga  

 
 

Berget som ett dominerande inslag i Syltenområdet innan den mer omfattande industribebyggelsens tillkomst. Foto från 1915. 

(Norrköpings stadsmuseum. A 002521)  
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bebyggelsen i kvarteren Kabeln, samt vid rondellen 

i riktning mot Surgatan. Syltbergsgatan har ett  mer 

undanskymt och därmed mindre offentligt läge 

men erbjuder en mycket nära upplevelse av berget 

och dess grönska. Från ett flertal omkringliggande 

platser är även bergets bebyggelse synlig vilket 

åskådliggör dess  kulturhistoria för omgivningen. 

Även om många byggnader täcks av träd under 

sommar och vår är de väl synliga under avlövade 

årstider. De synliga byggnaderna utgörs av: 

 

- Hartzellska villan/Gustavsbergsvillan (synlig 

från Bangårdsgatan och Sjötullsgatan) 

- Bergstenska villan (synlig från Sjötullsgatans 

östra del och Syltbergsgatan) 

- Trädgårdsmästarbostaden (synlig från 

Bangårdsgatan och Växthusgatan) 

- Den västra äldre ekonomibyggnaden (synlig 

från Bangårdsgatan) 

  

Ett bibehållande av någon eller delar av ovan 

nämnda luckor som synliggör berget och  

kulturhistorisk bebyggelse betraktas som positivt ur 

kulturmiljösynpunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

Syltenberget  med  Hartzellska villan/Gustavsbergsvillan, sett från korsningen Bangårdsgatan-Hospitalsgatan. 

  

 
Syltenberget i fonden av Hospitalsgatan.  
Gatan är den enda plats där berget är  

synligt från områdets västra delar.   
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Syltenberget, sett från Bangårdsgatan. Bergets karaktär som framträdande grönområde är mycket tydligt på denna plats. Även ett flertal byggnader är  
här synliga: den tidigare stadsträdgårdsmästarbostaden samt ekonomibyggnaden vid kommunens växthusanläggning (de rödmålade byggnaderna längst  

ut till höger i bild), samt Hartzellska villan/Gustavsbergsvillan (den gula byggnaden som skymtar längst ute till vänster i bild).  

 

 

  

 
Syltenberget bortom Kv. Värmen, sett från Sjötullsgatan. Till vänster i bild uppe på berget  

skymtar Bergstenska villan med tillhörande röd komplementbyggnad. 

. 

 

 

  

Bergstenska villan, sedd från Syltbergsgatan 
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Hartzellska villan/Gustavsbergsvillan (t.v), synlig från Sjötullsgatan. 

 

 

 

Trägårdsmästarbostaden i fonden av Växthusgatan. 

 

 

  

 
Stadsträdgårdsmästarbostaden (t.v), den äldre ekonomibyggnaden (m) 

 Gemmelska villan (t.h.) synliga från Lindvägen över Kv. Kabelns låga bebyggelse. 
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Tullhusets öppenhet mot vattnet 
 

 
Nya Tullhusets öppna rumsliga relation gentemot 

Motala ström utgör ett kulturhistoriskt värdefullt 

karaktärsdrag i området då den åskådliggör både 

Södra kajens och byggnadens tidigare 

betydelsefulla roll som centrum och offentlig 

mittpunkt för Norrköpings sjöfartshandel. Dels 

bidrar öppenheten till att belysa tullhusets tidigare 

praktiska funktion. Den fria kajytan tjänade 

ursprungligen som avlastningsplats för varor som 

antingen skulle tullbeläggas direkt på plats eller som 

skulle  föras in i byggnadens magasin. Dels bidrar 

öppenheten till att illustrera tullhusets tidigare 

representativa funktion då byggnaden med sin 

strama, symmetriska och klassicistiska 

fasadkomposition signalerade stadens myndighet 

över handelsverksamheten gentemot ankommande 

fartyg på Motala ström. 

 

För att tullhusets funktionella och representativa 

historiska karaktär ska vara fortsatt tydlig från både 

Södra kajen och över vattnet (d.v.s. från 

Saltängssidan) är det viktigt att ytan mellan 

byggnaden och strömmen hålls fortsatt fri från 

bebyggelse. För att tullhusets karaktär som 

betydelsefull självständig institutionsbyggnad inte 

ska förvanskas är det även av betydelse att eventuell 

ny bebyggelse öster, väster och söder om 

byggnaden placeras på viss distans och ej i dess 

omedelbara närhet.   

 

 

 

  

Södra kajen 1916 med Nya Tullhuset och magasinen i dåvarande kvarteret Lissabon (Norrköpings stadsmuseum. WW 0385) 

 

  

Inom den streckade linjen visas området som bör hållas fritt från bebyggelse. 
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KULTURHISTORISKT 

INTRESSANTA MILJÖER 

OCH OBJEKT 
 

 

 

 

Parkyta vid KF:s före detta 

margarinfabrik 
 

 Miljö med visst värde (PBL 2:6) 
 

Senast under 1930-talet anlades en parkyta strax 

norr om den västra längan av KF:s  margarinfabrik. 

Den hade en rektangulär form med geometriskt 

ordnade grusgångar och gräsplättar, varav ett av de 

mest framträdande dragen utgjordes av en centralt 

placerad cirkulär gång.  Den hade även att antal 

mindre planterade träd och buskar.  Med stor 

sannolikhet var parken avsedd för fabrikens 

arbetare. Tillsammans med t.ex. Separator AB och 

LM Ericsson låg Kooperativa Förbundet i 

framkant vad gäller arbetsmiljöutveckling under 

första halvan av 1900-talet. Under 1920- och 30-

talet påbörjade man utvecklingen av nya  former av 

personalrum, omklädningsrum och rekreationsytor 

för ökad trevnad och funktionalitet.  Förbundets 

fokus på soliga utegårdar kom inte minst att växa 

sig stark under 1940- och 1950-talet. 

 

Någon gång mellan 1959 och 1974 gav parken i Kv. 

Importen vika för en parkering men under sent 

1990-tal eller tidigt 2000-tal anlades en ny parkyta 

strax öster om den gamla. Den nya parken blev 

enbart drygt en tredjedel så stor som den gamla, 

men tycks medvetet ha utformats med den äldre i 

åtanke då den fick en liknande cirkulär gång i 

samma storlek.  

 

Trots sin låga ålder har den nuvarande parken  

likväl en funktion som illustrerande inslag för 

platsens tidigare gestaltning och historia. Med sin  
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likartade utformning och läge strax intill den gamla 

återspeglar den KF:s historiska fabriksområden 

som helhetsmiljöer samt deras idéer om den  

rekreativa parken som ett medel för att uppnå  goda 

arbetsmiljöer. Den har även ett trivselmässigt 

miljövärde då den utgör en av mycket få grönytor i   

kvarteren väster om Syltenberget. Bibehållande av 

befintlig park eller anläggande av liknande parkytor 

på den före detta margarinfabrikens bakgård 

uppskattas därmed vara positivt ur 

kulturmiljösynpunkt. Parken bedöms utgöra en 

miljö med visst värde underställd PBL 2 kap 6 §. 

 

 

 

 

 

 

 

   
                         

                       1959                                               1974                                                2017 

 
 

Margarinfabriken med den tillhörande parken, fotograferad från nordväst (okänt fotograferingsår). 
(Norrköpings stadsmuseum. CW 20036) 
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Den nya parken, 2020. 
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Graffittimålningen Admire Nature  
 

 Byggnadsminnesfråga väckt (KML 3:4-3:9) 
 

 
På en mur i anslutning till en parkeringsyta i Kv. 

Motorns sydöstra hörn finns graffitimålningen 

Admire Nature, skapad av graffitimålarna Amen, 

Circle och Zappo år 1991. Den omskrevs under sin 

tillkomst som landets största graffitikonstverk, och 

blev i och med sitt sociala budskap om farorna med 

på skogsskövling och klimatförändringar snabbt en 

referenspunkt inom svensk graffitikonst.51 Fråga ha 

väckts om byggnadsminnesförklaring av målningen 

och ansökan behandlas i skrivande stund av 

länsstyrelsen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Disent AB (2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

54 

 

Syltenberget 

 
 Särskilt värdefull miljö (PBL 8:13) 
 
 

Med sin historiska bebyggelse och gröna miljö som 

minner om Syltenområdets lantliga, rekreativa och 

kulturella historia så är Syltenberget att betrakta 

som en särskilt värdefull miljö enligt Plan- och 

bygglagen 8 kap 13 §. De omfattande 

grönområdena med träd och buskar tillsammans 

med villorna Hartzellska villan,  Bergstenska villan 

och Gemmelska villan  utgör viktiga historiska spår 

från det som under 1800-talets andra hälft blev 

Norrköpings första fritidsområde, och som 

präglades av planteringar, trädgårdar och 

sommarvillor (läs mer i kapitlet ”Förindustriell 

historia”). Miljön belyser denna tids ökande 

intresse för rekreation och det framväxande 

borgerliga idealet om ett lantligt men bekvämligt 

sommarboende som reaktion mot industrialismens 

nya ohälsosamma städer.  Bergets historiska roll 

som plats för odlingar och planteringar har i 

modern tid förts vidare genom kommunens  

 

 

 

 

 

 

växthusanläggning som flyttade dit 1911-1912 

(växthusen i sin nuvarande har dock framförallt 

tillkommit under 1940-1990-talet). I anknytning till 

anläggningen finns den före detta 

stadsträdgårdsmästarbostaden från 1911 som är en 

av centrala Norrköpings sista bevarade 

trädgårdsmästarbostäder. Strax intill finns även två 

äldre ekonomibyggnader sannolikt uppförda under 

1800-talets andra hälft, varav den ena ligger intill en 

fårhage med till synes lång kontinuitet som agrart 

präglad mark. Sistnämnda byggnader utgör några 

av de mycket få lämningar från den lantliga miljö 

som tidigare präglade Syltenområdet och andra 

tidigare utkanter av Norrköping. Både bergets 

borgerliga villabebyggelse i grönskande miljö och 

dess agrara lämningar faller in under 

Riksantikvarieämbetets beskrivning av det för 

Norrköping utpekade riksintresseområdet för 

kulturmiljövården. Enligt denna omfattas  

 

 

 
 

Inom den gula streckade linjen ligger den del av Syltenberget som bedöms utgöra en särskilt värdefull miljö enligt PBL 8 kap § 13. 
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riksintresseområdet bl.a. av: uttryck för de speciella 

ekonomiska och sociala förhållanden som storindustrin 

skapade, såsom (…) bostäder för olika sociala skikt samt 

spår av (…) det landskap som tidigare omgav 

stadskärnan.52  

 

Såsom platsen för stadsdelens två enda materiella 

lämningar från Norrköpingsutställningen 1906 bär  

berget också på värdefulla minnen från en av 

stadens kulturellt viktigaste händelser. Båda ligger i 

anslutning till växthusanläggningen där 

utställningsrestaurangen en gång låg. Den ena i 

form av restaurangens tidigare terrass med utsikt 

mot Motala ström och Blixholmen (terrassens 

betongplattor är dock av senare datum). Den andra 

i form av en trappa - i folkmun benämnd 

som ”Moa Martinssons trappa” - som leder upp till 

terrassen från bergets norra sida.  

Arbetarförfattaren Moa Martinsson arbetade som  

                                                 
52 Riksantikvarieämbetet (2016) ,s.18-19 

kökspiga på restaurangen under utställningen  och 

i sin självbiografiska roman Kungens rosor (1939) 

beskriver hon hur hon räknar trappstegen medan 

hon betraktar sommarnatten. I en annan del av 

boken beskriver hon sitt nervösa möte med kung  

Oscar II på restaurangen.53 Den bedömda särskilt 

värdefulla miljön omfattar huvudsakligen de delar 

som bibehållit sin grönområdeskaraktär och som 

hyser kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Detta 

motsvaras med vissa avvikelser av bergets 

avgränsning mot Syltenvägen i söder, 

Syltbergsgatan, Kv. Pannan och Kv. Cisternen i 

norr, samt små stycken av Sjötullsgatan och 

Surgatan i väst respektive öst. Inom detta område 

är det av stor vikt att karaktären präglad av grönska 

och förhållandevis småskalig och individuellt 

placerad trähusbebyggelse bibehålls.   
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Hartzellska villan (Gustavsbergsvillan) 
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Bergstenska villan 

 
 
 

Gångstig uppe på bergets mitt. 
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Fårhagen med fårhuset i förgrunden. Till höger en av ekonomibyggnaderna, sannolikt uppförd under 1800-talets andra hälft.  
I bakgrunden skymtar  Gemmelska villan.  

 
 
 

Trädgårdsmästarbostaden (t.v.) och äldre ekonomibyggnad (t.h.)  
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Platsen för Norrköpingsutställningens restaurangterrass med utsikt norrut mot strömmen, 2020 och 1906.  
Nya betongplattor har sedan dess tillkommit. (Nedre bilden: Norrköpings stadsarkiv. GSM 2946) 

      Moa Martinssons trappa som leder upp till terrassen. 
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Sundahl, okänt fotograferingsår 

 

[Fotografi] Järnvägsmuseet, bild-id: JvmKCAC14892, Kooperativa 

Förbundets margarinfabrik, Norrköping, okänd fotograf, 1946, 

https://digitaltmuseum.se/021018113242/kooperativa-forbundets-

margarinfabrik-norrkoping, hämtad 2020-03-17 

 

 

[Fotografi] Kulturen, Lund. Bärkasse, kasse, Objektsnummer KM 94803. 

Bildupphovsrätt Kulturen (CC, BY-NC-ND) 

http://www.kringla.nu/kringla/objekt?text=konsum+kasse&antal=96&refere

ns=Kulturen/objekt/613626, hämtad 2020-04-24 

 

[Fotografi] Nordiska museet. Torkduk, Objektsnummer NM.0286341. 

Bildupphovsrätt Thomas Adolfsson (CC, BY-NC-ND 3.0) 

www.kringla.nu/kringla/objekt?text=wettex&referens=nomu/object/NM028

6341, hämtad 2020-04-24 

 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: A 001483, NMH A 001483– 

Landskap, okänd fotograf 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: A 002521, NMH A 002521 – 

Hamn, okänd fotograf, 1915 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: A 004214, NMH A 004214 – 

Bostadshus, okänd fotograf, 1864 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: A 007402, NMH A 007402 – 

Garage, okänd fotograf, 1910 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: A 013736, NMH A 013736 – 

Hamn, Wiberg, okänt fotograferingsår  

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: A 015584, NMH A 015584 – 

Utställning, okänd fotograf, 1906 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: A 021110, NMH A 021110 – 

Spårvagnshall, Karl Ludvig Lindelöw, okänt fotograferingsår 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: A 022834, NMH A 022834 – 

Industrianläggning, okänd fotograf, 1911 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: A 023124, NMH A 023124– 

Elkraft, okänd fotograf, ca 1900-1910 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: A 025161, NMH A 025161–

Bostad, okänd fotograf, ca 1896 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: A 033764, NMH A 033764 – 

Energianläggning, okänd fotograf, okänt fotograferingsår 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: A 028883, NMH A 028883 – 

Utställning, okänd fotograf, 1906 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: BA 038, NMH BA 038 -  

Industrianläggning,  okänd okänt fotograferingsår 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: BH 055, NHM BH 055 – 

Bostadshus, Bernhard Hedlund, okänt fotograferingsår 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: BPA 178,  NMH BPA 178 – 

Pannhusbyggnad  okänd fotograf, okänt fotograferingsår 

 

https://www.norrkoping.se/images/18.3ef6b1d158f1bd46e11b648/1487602938643/Karta%201858%20Stor.jpg
https://www.norrkoping.se/images/18.3ef6b1d158f1bd46e11b648/1487602938643/Karta%201858%20Stor.jpg
https://www.norrkoping.se/images/18.3ef6b1d158f1bd46e11b686/1487603395587/Karta%201879%20Del%204%20Stor.jpg
https://www.norrkoping.se/images/18.3ef6b1d158f1bd46e11b686/1487603395587/Karta%201879%20Del%204%20Stor.jpg
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Förslag+till+stadsplan+för+Ladugårdsgärdet,+tegelängen+&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=3&postid=ArkisRef+SE/E010/NS
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Förslag+till+stadsplan+för+Ladugårdsgärdet,+tegelängen+&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=3&postid=ArkisRef+SE/E010/NS
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Förslag+till+stadsplan+för+Ladugårdsgärdet,+tegelängen+&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=3&postid=ArkisRef+SE/E010/NS
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Karta+öfver+Norrköping+med+förstäderna+och+af+stadsfullmäktige+godkändt+förslag+till+utvidgning+af+stadsplanen.&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Karta+öfver+Norrköping+med+förstäderna+och+af+stadsfullmäktige+godkändt+förslag+till+utvidgning+af+stadsplanen.&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok
https://www.norrkoping.se/images/18.3ef6b1d158f1bd46e11b6a4/1487603593024/Karta%201906%20Stor.jpg
https://www.norrkoping.se/images/18.3ef6b1d158f1bd46e11b6a4/1487603593024/Karta%201906%20Stor.jpg
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=karta+öfver+tegelängen&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=ArkisRef+SE/E010/NSA_44-1&tab=post&FacettState=un
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=karta+öfver+tegelängen&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=ArkisRef+SE/E010/NSA_44-1&tab=post&FacettState=un
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=karta+öfver+tegelängen&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=ArkisRef+SE/E010/NSA_44-1/J+4+A&tab=post&Facett
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=karta+över+tegelängen+1926&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=ArkisRef+SE/E010/NSA_44-1&tab=post&FacettStat
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=karta+över+tegelängen+1926&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=ArkisRef+SE/E010/NSA_44-1/J+4+A&tab=post&Fa
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=byggnadsn%c3%a4mnden+norrk%c3%b6ping+protokoll+&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=3&postid=ArkisRef+SE%2fE010%2fNSA_1110-1&tab=post&s=Siv
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=byggnadsn%c3%a4mnden+norrk%c3%b6ping+protokoll+&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=3&postid=ArkisRef+SE%2fE010%2fNSA_1110-1%2fA+1+A&tab=post&s=Siv
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=byggnadsn%c3%a4mnden+norrk%c3%b6ping+protokoll+&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=3&postid=ArkisRef+SE%2fE010%2fNSA_1110-1%2fA+1+A&tab=post&s=Siv
https://www.raa.se/app/uploads/2016/02/E_riksintressen.pdf
https://digitaltmuseum.se/021025640238/litografi
https://digitaltmuseum.se/021018460534/spararbeten-utanfor-vagnhallen-infor-omlaggningen-fran-skeppargatan-till
https://digitaltmuseum.se/021018460534/spararbeten-utanfor-vagnhallen-infor-omlaggningen-fran-skeppargatan-till
https://digitaltmuseum.se/021018113242/kooperativa-forbundets-margarinfabrik-norrkoping
https://digitaltmuseum.se/021018113242/kooperativa-forbundets-margarinfabrik-norrkoping
https://digitaltmuseum.se/021018113242/kooperativa-forbundets-margarinfabrik-norrkoping
https://digitaltmuseum.se/021018113242/kooperativa-forbundets-margarinfabrik-norrkoping
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?text=konsum+kasse&antal=96&referens=Kulturen/objekt/613626
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?text=konsum+kasse&antal=96&referens=Kulturen/objekt/613626
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?text=wettex&referens=nomu/object/NM0286341
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?text=wettex&referens=nomu/object/NM0286341


 

62 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: CW 4657 NMH CW 4657 – 

Margarinlåda, Carl Werngren, 1956 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: CW 1036, NMH CW 1036 – 

Industrianläggning, Carl Werngren, okänt fotograferingsår 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: CW 1038, NMH CW 1036 – 

Panorama, Carl Werngren, 1930-talets mitt 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: CW 5671, NMH CW 5671 – 

Elverk, Carl Werngren, okänt fotograferingsår 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: CW 6040, NMH CW 6040 - 

okänd fotograf, okänt fotograferingsår 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: CW 6085, NMH CW 6085 – 

Industrianläggning - Carl Werngren, 1948 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: CW 12966, NMH CW 

12966– Margarinfabrik, okänd fotograf, okänt år [dyker upp i 

bok ”Beskrivning över Norrköping” från 1935] 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: CW 17976, NMH CW 17976 

– Industrianläggning, Carl Werngren, 1949 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: CW 19744, NMH CW 

19744–Industriregion, okänd fotograf, 1948 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: CW 19869, NMH CW 

19869–Industrianläggning, Carl Werngren, 1948 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: CW 19866, NMH CW 19866, 

– Industrianläggning, Carl Werngren, 1948 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: CW 20036, NMH CW 20036 

– Industrianläggning, Bernhard Hedlund, okänt fotograferingsår 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: CW 20035, NMH CW 

20035– Industrianläggning, Carl Werngren,  ca 1931 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: CW 21226, NMH CW 21226 

– Kontorsbyggnad, Carl Werngren, 1946 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: CW 23699, NMH CW 23699 

– Industrianläggning, Carl Werngren, 1960 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: CW 24933, NMH  CW 

24933,  – Industribyggnad okänd fotograf, 1948 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: CW 28228, NMH CW 

28228– Industrianläggning, okänd fotograf, 1942 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: CW 31700, NMH CW 

28228– Panorama, okänd fotograf, okänt fotograferingsår 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: FO 055737  NMH FO 

055737 – Ekonomibyggnad,  okänd fotograf, 1963 

 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: LJ 108445, NMH LJ 108445– 

Energianläggning,  Lennart Johansson, 1950-1960 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: WW 0385, NMH WW 0064 – 

Sjöfart, Wilhelm Wiberg, ca 1870 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: WW 0385, NMH WW 0385 – 

Sjöfart, Wilhelm Wiberg, 1916 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: WW 0764, NMH WW 0764 

Hamn, Wilhelm Wiberg, okänt fotograferingsår 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsarkiv, bildnr: ARK 04-0333, Sjöfart, okänd 

fotograf, okänt fotograferingsår 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsarkiv, bildnr: ARK 05-0434, Tullhus, okänd 

fotograf, fotograferingsår ca 1920-1040 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsarkiv, bildnr: ARK 23-1581, Bostadshus, 

okänd fotograf, ca 1918 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsarkiv, bildnr: GL Y 03-246, Bostadshus, 

Gustaf Lidberg, 1917 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsarkiv, bildnr: GL Y 01-086, Byggarbetsplats, 

Gustaf Lidberg 1922 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsarkiv, bildnr: GSM 2946, okänd fotograf 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsarkiv, bildnr: GSM K23-02974, Evenemang, 

okänd fotograf, 1906 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsarkiv, bildnr: GSM K47-00350, Bostadshus, 

okänd fotograf, ca 1880 

 

[Fotografi] Norrköpings stadsarkiv, bildnr: GSM K50-01419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


