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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 andra. 

- 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.   

 

 

 

 
 

Övergripande klassificeringskarta för Sylten/Tegelängen 
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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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KV. TRIANGELN 
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Byggnader av delad klass 

( Klass 2  &   Klass 3 ) 

 

 

 

 

 

Dieselkraftverk, 

personalbostad mm. 
 

 
BYGGNADSBESKRIVNING: Före detta 

kraftverksbyggnad med en  ursprunglig västlig  del 

i jugendstil samt  en östlig tillbyggnad med 

funktionalistisk prägel, båda med till stora delar 

bibehållen karaktär.   

Delen i jugendstil  utgörs av en nordlig, sydlig och 

västlig byggnadskropp i tre våningar. Byggnaden 

har valmtak (på ett flertal ställen med mycket 

brant lutning) med täckning av svart falsad plåt. 

Fasaden utgörs av ljusgul slätputs kontrasterad 

med lisener, fönstervalv, listverk och 

mönstermurningar i rött strängpressat tegel med 

slät yta och rödpigmenterade fogar. Fasaden har 

ett flertal utskjutande risaliter och på flera ställen 

sträcker den sig upp över takfoten i form av 

trappgavlar. Sockeln består i nederdelen av 

släthuggen granit och i överdelen av 

råkoppshuggen kalksten med konvexa fogar. 

Norra och västra byggnadskroppen har små och 

mellanstora bruna träfönster i olika varianter: 

både ospröjsade och småspröjsade, och med en, 

två eller tre lufter. De är antingen infattade i 

segmentvalv eller rundbågiga valv. Det finns även 

inslag av takkupor. Södra byggnadskroppen har 

stora rundbågiga aluminiumfönster med spröjs. 

Dörrar av nyare modell i aluminium eller trä. 

Den funktionalistiska delen utgörs av en långsmal 

byggnadskropp i tre våningar med plantak, vit 

slätputsfasad, djupt liggande enluftsfönster i  

brunmålat trä, silverfärgade aluminiumdörrar, 

samt på baksidan garageportar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. TRIANGELN 15 

Riksnyckel 1:2571523 

Ursprunglig användn. Dieselkraftverk, kontor och 
personalbostad.  

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

1904 

 

OM- /TILLBYGGNAD 

BL 1907:  Smärre utbyggnader av norra 

och södra byggnadskroppen. 

BL 1935: Tillbyggnad av kabelkällare. 

1942: Tillkomst av  den östra 

funktionalistiska byggnadskroppen 

(omklädningsrum, garage mm.) 

BL 1977: Fasadrestaurering. Ena 

tegellisenen avlägsnas på norra långsidan. 

Byte till ospröjsade fönster i nedervåning. 

Tillkomst av stora fönstret på norra 

sidans mittvåning. 

BL 1979: Förbindelsegång till kontorshus 

vid Östra Promenaden. 

BL 1991: Ombyggnad av maskinhall till 

kontor och verkstäder (nya bjälklag).  

Förbindelsegång till intilliggande 

spårvagnshallarna. Fönsterbyte på södra 

sidan.  

 

Byggherre 1904-1907: Norrköpings 

Elektricitetsverk och Spårvägar 

BL 1935-1979: Norrköpings Kommunala 

Affärsverk 

BL 1991: Norrköpings Energiverk 

Arkitekt/byggmästare 1904 och BL 1907: Werner Northun 

BL 1935: [uppgift saknas] 

1942: Yngve Ahlbom 

BL 1977: Ingenjör Grehn.  

BL 1979: Ragnar Hedlund 

BL 1991: DSR Arkitekter & J & W 
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Norra långsidan mot Sjötullsgatan. Byggnadskropparna till höger i jugendstil med tegel och gul puts utgör den ursprungliga dieselkraftverksbyggnaden 
(uppförd i etapper 1904 – ca 1907). Till vänster den funktionalistiska utbyggnaden uppförd som bl.a. garage- och omklädningsrum (1942).  

 

 

 

 
 

Den funktionalistiska utbyggnaden (1942). 
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HISTORIK: Den västra delen av byggnaden i 

jugendstil uppfördes 1904 som Norrköpings 

första kraftverk i kommunal regi (med smärre 

utbyggnader utförda efter bygglov 1907). För 

ritningarna stod den i Norrköping betydelsefulle 

arkitekten Werner Northun.  

Det nyinstiftade Norrköpings Elektricitetsverk 

och Spårvägar stod för driften av kraftverket, som  

hade som syfte att bidra till elförsörjningen för 

både industri, hushåll och stadens nyanlagda 

spårvagnsnät (läs mer i planeringsunderlagets 

första del).  1904 uppfördes även de intilliggande 

spårvagnshallarna. Anläggningen drevs av tre 

dieselgeneratorer och maskinhallen i drygt tre 

våningars höjd låg i byggnadens södra 

byggnadskropp.1 Västra byggnadskroppen hyste 

på bottenvåningen kraftverkskontor och på de två 

övre våningarna en personalbostad, enligt uppgift 

avsedd för kraftverksdirektören. Planritningarna 

visar att bostaden bl.a. omfattade salong, matsal, 

badrum, sängkammare och barnkammare.2  

 

 

                                                           
1 Norrköpings kommunala affärsverk (1979) ; Sandberg (1992) ; s.71 ; 
Bygglovshandlingar diarienr: 1903_04_23_2, 1907_03_14_1 
2 Festin (1999),s 38 ; Bygglovshandlingar diarienr: 1903_04_23_2  

 

 

Elproduktionen i Triangeln togs efter 1920-talet 

allt mer över av det nya intilliggande 

ångkraftverket (uppfört 1922), och 1932 såldes 

dieselgeneratorerna för att lämna plats åt nya 

likriktare.3 Den östliga funktionalistiska 

byggnadskroppen tillkom 1942 och hyste bl.a. 

omklädningsrum och garage för Norrköpings 

Kommunala Affärsverk (efterföljaren till 

Norrköpings Elektricitetsverk och Spårvägar).4 

 

På den ursprungliga jugendbyggnaden 

genomfördes smärre ändringar under 1970- och 

1990-talet, bl.a. ett antal byten från spröjsade till 

ospröjsade fönster samt uppförande av 

förbindelsegångar till omgivande byggnader. 1991 

byggdes maskinhallen om till kontorslokaler. 5 

 

 

 

 

3 Bagge & Alkner (1954), s.51-53 
4 Bygglovshandling, diarienr: 252/1941 
5 Bygglovshandlingar, diarienr: 735/1977, 1051/1979,  1652/1991 

 
 

Byggnadens södra sida mot innergården. Byggnadskroppen till vänster i jugendstil hyste tidigare kraftverkets maskinhall.  
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Den tidigare maskinhallen belägen i södra byggnadskroppen. Fotografi från ca 1910.  
(Norrköpings stadsmuseum. A 023124) 

 

 
Bygglovsritning av norra fasaden i samband med  tillbyggnationen 1907. 

(Bygglovshandling. Diarienr. 1907_03_14_1) 
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 Särskilt värdefull byggnad (Klass 2 Grön) 

Byggnadskropparna i jugendstil 

(Ca 1904-1907)  

 

KLASSMOTIVERING: Såsom Norrköpings första 

kommunala kraftverk utgör byggnadens västra 

del i jugendstil ett av de främsta spåren från 

stadens begynnande offentliga eldistribution till 

både hushåll och kollektivtrafik kring sekelskiftet 

1900 och tydliggör därmed ett viktigt steg i  

Norrköpings historiska moderniseringsprocess.  

 

Kraftverket är även ett mycket gott exempel på en 

byggnad uppförd före 1920-talets 

bebyggelseexpansion som har sin huvudsakliga 

karaktär bevarad, vilka idag står för en mycket  

begränsad andel av landets byggnadsbestånd.  

Detta i form av en jugendbyggnad karaktäriserad 

av en hög arkitektonisk och gestaltningsmässig 

ambitionsnivå, uppförd efter ritningar av den 

lokalt betydelsefulle arkitekten Werner Northun.  

Den präglas också av ett påkostat och 

hantverksmässigt utförande som idag blivit 

sällsynt, i synnerhet bland industriell och 

funktionscentrerad bebyggelse. 

 

Värdebärande exteriöra element och 

karaktärsdrag för byggnaden inkluderar bl.a: 

byggnadskropparna och de utskjutande risaliterna med 

sina volymer ; de ljusgula putsytorna ; de kontrasterande 

valvbågarna, lisenerna, listverken och 

mönstermurrningarna i rött tegel; naturstenssockeln i 

granit och kopphuggen kalksten ; trappgavlarna ; de 

branta takvinklarna ; samt fönstren med småspröjs, 

mittposter och tvärposter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Byggnad med visst värde (Klass 3 Gul) 

Den funktionalistiska tillbyggnaden i öster 

(1942) 

KLASSMOTIVERING: Den östra tillbyggnaden hyser 

ett visst arkitekturhistoriskt värde då den med sin 

vita slätputsfasad, plantak och ospröjsade fönster 

i viss mån är illustrativ för ett allmänt 

funktionalistisk arkitekturideal under 1930-talet 

och det tidiga 1940-talet. Den har även ett visst 

samhällshistoriskt värde då den åskådliggör 

tillväxten hos den för Norrköping betydelsefulla 

kommunala kraftverksanläggningen i Kv. 

Triangeln. Genom sin i övrigt alldagliga 

gestaltning och jämförelsevis mer anspråkslösa 

historia uppskattas den dock i dagsläget inte 

utgöra en ovanlig eller anmärkningsvärd del av 

landets eller regionens byggnadsbestånd. 

Byggnadens skyddsbehov bedöms därför 

motsvara varsamhetskravet enligt Plan- och 

bygglagen (8 kap 17 §). 
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 Särskilt värdefulla byggnader 

(Klass 2 Grön) 
 

Spårvagnshallarna  
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING: Tidigare vagnhall i 

jugendstil med till stora delar välbevarad karaktär. 

Byggnaden består dels av två stycken 

sammanbyggda nordliga längor i två våningar, 

varav den nordligaste har sågtandstak och den 

sydligare sadeltak. I anslutning till den nordligaste 

längans västra kortsida finns även en tornbyggnad 

i en och en halv våning med brant valmtak. I 

anslutning till längornas sydöstra hörn finns en 

förhållandevis kvadratisk byggnadskropp i två 

och en halv våning med plantak. Bredvid 

sistnämnda byggnadskropp,  i anslutning till södra 

långsidans mitt, finns en något mindre 

byggnadskropp  i två våningar, även den med 

plantak.  

Merparten av fasaderna består av gul slätputs 

kontrasterad med lisener, fönstervalv, 

trappgavlar, listverk och mönstermurningar i rött 

strängpressat tegel med slät yta och 

rödpigmenterade fogar. Den mittersta södra 

byggnadskroppen och norra längornas östra 

kortsida saknar dock till stor del inslag av tegel. 

Sockeln på de norra längornas västra och södra 

sida består av släthuggen granit i nederdel och 

råkoppshuggen kalksten i överdel (västra 

långsidans kalksten är gråmålad). Övriga sidor  av 

byggnaden har slät gråmålad eller gråputsad 

sockel. Taktäckningen utgörs av papp, förutom 

tornets som består av svart falsad plåt. 

Merparten av fönster på västra, norra och södra 

fasaden utgörs av stora spröjsade 

rundbågefönster i aluminium (till andra inslag kan 

räknas ett mindre runt fönster på sydligaste 

längans gavel). Sydöstra byggnadskroppen har  

bruna spröjsade träfönster, sexdelade i 

övervåningarna och låga rundbågiga i 

bottenvåningen. Övriga delar av östra kortsidan 

har både spröjsade och ospröjsade fönster av  

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. TRIANGELN 15 

Riksnyckel 1:2462509 

Ursprunglig användn. Spårvagnshall, verkstad 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

1904 (västra tredjedelen av norra 

längorna) 

 

OM- /TILLBYGGNAD 

BL 1906: Längorna förlängs åt öst med ca 

två tredjedelar.  

BL1925: Tillkomst av sydöstra 

byggnadskroppen (förråd) 

BL 1936: Tillkomst av mittersta södra 

byggnadskroppen (vagnhallsutbyggnad,  

västra delarna nu rivna) 

BL 1958/1959: Förenklad fasad på 

mittersta södra byggnadskroppen. Delvis 

igenmurning av  västra kortsidans 

portöppningar.   

1993: Ombyggnad till kontorslokaler med 

nya mindre rum. Upptagning och glasning 

av västra sidans ursprungliga 

portöppningar. Nytt entrétak. Rivning av 

södra vagnhallsutbyggnadens västra delar.   

BL 2002: Fönsterbyte på mittersta södra 

byggnadskroppen. På sydöstra 

byggnadskroppen ny glasad entré samt 

fönsterbyte på södra sidans bottenvåning.   

BL 2005: Upptagning av nya fönster på 

mittersta längans östra kortsida.  Smärre 

planlösningsförändringar.  

Byggherre 1904 & 1906: Norrköpings 

Elektricitetsverk och Spårvägar 
BL 1925-1959: Norrköpings Kommunala 

Affärsverk 

1993: Norrköpings Energiverk 

BL 2002: Sydkraft Fastigheter AB 

BL 2005: [uppgift saknas] 

Arkitekt/byggmästare 1904-1925: Werner Northun 

BL 1936: Yngve Ahlbom & H. Lundberg 

BL 1958: G. Grehn. 

1993: Hans Rubensson (DSR Arkitekter) 

BL 2002: S. Andersson 

BL 2005: K. Suhl 
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varierande lufter. Entréer utgörs på västra och 

östra kortsidan av stora glasade aluminiumdörrar. 

 

 

 

 

 
 

Spårvagnshallarna fotograferad från korsningen Hospitalsgatan-Östra Promenaden. T.v. i förgrunden ses den sydligare längan med sin trappgavel och strax 
därbakom skymtar den nordligaste längan med sin tornbyggnad. Dessa längor utgör den ursprungliga byggnaden, uppförd i etapper 1904 - ca 1906 . Den 

sydöstra byggnadskroppen i liknande stil (längs till höger i bild) är en senare förrådstillbyggnad från 1925. Den mittersta södra byggnadskroppen (utan tegel, 
mellan längorna och förrådsutbyggnaden) uppfördes som vagnhall kring 1936. Den har sedan dess genomgått fasadförenkling och fått sin västra del riven.  

 

 

 

 
Sydöstra byggnadskroppen - förrådstillbyggnad uppförd ca 1925 i liknande jugendstil som de ursprungliga delarna från 1904 

 med gul slätputs och tegelornamentik.  Till höger de nordliga vagnhallslängornas östra kortsida. 
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HISTORIK: Byggnaden uppfördes 1904 som 

spårvagnshallar för Norrköpings nyanlagda 

spårvagnsnät. Samma år färdigställdes det 

intilliggande dieselkraftverket vid Sjötullsgatan 

med syfte att förse spårvägen och andra 

verksamheter med ström.6 För ritningar stod den 

lokalt betydelsefulle arkitekten Werner Northun.  

Byggnaden var ursprungligen enbart en tredjedel 

så lång men fick sin nuvarande längd efter en 

kraftig förlängning åt öster kring 1906. Förutom 

att tjäna som förvaringsutrymme för 

spårvagnarna användes den även som 

reparationshall och magasin.7 Ytterligare 

utbyggnationer genomfördes 1925 med en ny 

förrådsdel i liknande stil (den sydöstra  

 

 

 

 

                                                           
6 Forsström (2004), s.8 
7 Bygglovshandling, Diarie nr: 1906_07_12_1; [Fotografi] Norrköpings 
stadsmuseum, CW 6040 
8 Bygglovshandlingar diarie nr: 1925_10_23_5, 164/1936 

byggnadskroppen) samt kring 1936 med 

ytterligare en vagnhall vilken senare delvis rivits 

(den södra mittersta byggnadskroppen utan 

tegelornament).8 Efter att byggnaden förlorat sin 

funktion som vagnhall 1952 kom den under en 

period att användas som förråd och verkstäder. 

1993 byggdes vagnhallarna om till kontorslokaler 

för Norrköpings Energiverk. I samband med 

detta sattes bl.a. de stora rundbågiga fönstren in i 

de gamla spårvagnsportarna på västra sidan. 

Under 2000-talet har smärre 

planlösningsförändringar genomförts och en ny 

entré och fönster tillkommit på byggnadens östra 

delar.9 I skrivande stund hyser byggnaden E.ON:s 

kundmottagningskontor.  

 

 

 

 

9 NT (1993-06-07) ; Folkbladet (1993-06-05) ; Bygglovshandlingar diarienr: 
238/1992, 238/1992-Ä, 520/2002, 422/2005 

 
 

Västra kortsidans spårvagnsportar (numera är försedda med glas), någon gång före 1958.  
(Norrköpings stadsmuseum. CW 5674) 

 

 



 

19 

 

 

 

 

KLASSMOTIVERING: Spårvagnshallarna utgör ett 

av de främsta spåren från grundläggningen av 

stadens elektrifierade kollektivtrafiknät kring 

sekelskiftet 1900 och tydliggör därmed ett mycket 

viktigt steg i Norrköpings historiska 

moderniseringsprocess. I och med den stora roll 

spårvägen kommit att spelat för Norrköpings 

identitet och varumärke  representerar byggnaden 

även en för lokalsamhället historiskt betydelsefull 

verksamhet.   

 

Därtill tillhör spårvagnshallarna den mycket 

begränsade andel av landets byggnadsbestånd  

uppförd före 1920-talets bebyggelseexpansion 

som har sin huvudsakliga karaktär bevarad. Detta 

i form av en jugendbyggnad karaktäriserad av en 

hög arkitektonisk och gestaltningsmässig  

ambitionsnivå, uppförd efter ritningar av  den 

lokalt betydelsefulle arkitekten Werner Northun.  

 

 

 

Den präglas också av ett påkostat och 

hantverksmässigt utförande som idag blivit 

sällsynt, i synnerhet bland industriell och 

funktionscentrerad bebyggelse. 

 

Värdebärande exteriöra karaktärsdrag och 

element utgörs bl.a. av: de ljusgula putsytorna; de 

kontrasterande fönstervalven, listverken och 

mönstermurningarna i rött tegel ; naturstenssockeln i 

granit och kopphuggen kalksten ; trappgavlarna ;  

takvinklarna ; de rundbågiga fönstren ; samt  spröjsade 

fönster. Till några av de element som i särskilt hög 

grad speglar dess tidigare tekniska funktion och 

som därmed bidrar till ett teknikhistoriskt värde 

kan räknas den västra fasadens stora rundbågiga 

fönsteröppningar som sträcker sig ner till marken 

(vilka tidigare utgjort inkörsportar för 

spårvagnar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spårvagnshallarna, ca 1910.  

(Norrköpings stadsmuseum. A 007402) 
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Affärsverkens f.d. huvudkontor 
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING: Funktionalistiskt 

kontorshus med inslag av kvardröjande 

klassicism. Sedan uppförandet något ombyggt. 

Fyra våningar hög och förhållandevis långsmal 

byggnad med plantak, krönt av flaggstång. Fasad 

av rosa/laxfärgad puts med ritsat rutnätsmönster 

(nästan liknandes betongelement). Kantig och 

utskjutande sockel av släthuggen gråsten med en 

smal list i vit marmor i mötet med fasaden.  

De tre översta våningarna har vita långsmala 

enluftsfönster, tätt placerade och djupt liggande i 

fasaden. Bottenvåningens västra långsida har 

stora och tätt sittande kvadratiska fönster med 

stående tredelad spröjs (ett likadant fönster finns 

även på södra kortsidan). Undervåningens 

fönsteröppningar är försedda med 

sidomfattningar  av vit marmor,  bröstningar i 

aluminium samt silverfärgade yttre persienner. 

Den centralt placerade entrén på västra långsidan 

utgörs av en glasad aluminiumdörr infattad i en 

utskjutande klassicistisk portik med kannelyrer 

och voluter i vit marmor. Ovanpå portiken finns 

en balkong med svart smidesräcke.  

 

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckning TRIANGELN 15 

Riksnyckel 1:2552387 

Ursprunglig användning Kontor 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

1936 

 
OM- /TILLBYGGNAD: 

BL 1962: Påbyggnad med ytterligare 
en våning. Nya kontorsrum på 2:a 
våningen.   

BL 1974: Byte av bottenvåningens 

stora fönster från ospröjsade till 

spröjsade.  

BL 1979: Förbindelsegång/skyddstak 

till det f.d. dieselkraftverket i öster.  

BL 1983: Sannolik fasadomfärgning 
från vit till nuvarande rosa kulör 

[ritning och detaljbeskrivning till 
bygglov saknas] 

(m.fl. mindre förändringar) 

Byggherre 1936-1979: Norrköpings 

Kommunala Affärsverk 

BL 1983: Norrköping Energiverk 

Arkitekt/byggmästare 1936: Yngve Ahlbom & H. Sundberg 

BL 1962: Hilding Sundberg 

BL 1974: [uppgift saknas]  

BL 1979: Ragnar Hedlund 

BL 1983: [uppgift saknas] 

 

 

 
 

Västra långsidan mot Östra Promenaden 
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Södra kortsidan. Fönsteromfattningar och undre fasadlist av vit marmor. 

 

 

 

 

 
Den klassicistiska portalen på västra långsidan.  

 

 

 

 

 
Portalens kannelyrer (räfflor) i vit marmor.  
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HISTORIK: Byggnaden uppfördes 1936 som 

huvudkontor för Norrköpings Kommunala 

Affärsverk (1914-1980 den kommunala 

organisationen med ansvar för spårvägar samt 

produktion och distribution av elektricitet och 

gas).10 För ritningarna stod Yngve Ahlbom och 

H. Sundberg. Kontorshusets funktionalistiska 

men i viss mån även klassicistiska karaktär var 

ursprungligen mer betonad. Yttermurarna i tegel 

täcktes liksom idag av puts med ritsad rutnätsyta, 

dock med vit kulör. Den nuvarande översta 

våningen saknades vilket gav byggnaden en mer 

horisontal karaktär, och takfoten accentuerades   

 

 

 

 

 

                                                           
10 Bagge & Alkner (1954), s. 11, 55 
11 Bygglovshandling, diarienr: 308/1935 ; [Foto] Norrköpings 
stadsmuseum, bildnr: CW 17475 

av små rektangulära fönster med fasade hörn. 

Bottenvåningens stora fönster var ospröjsade och 

saknade nuvarande bröstning i underdelen, 

samtidigt som entrédörren hade större glaspartier 

och smäckrare ramar.11  

Efter bygglov 1962 tillkom den översta våningen 

samt nya kontorsrum på våningen under.12 Byte 

till undervåningens nuvarande spröjsade fönster 

genomfördes kring 1974 medan 

fasadomfärgningen till rosa kulör tycks ha skett 

efter bygglov 1983 (beskrivningar och ritningar 

till bygglovshandlingen saknas). 13 

 

 

 

 

 

12 Bygglovshandling, diarienr: 646/1962 
13 Bygglovshandling, diarienr: 758/1974 

 

 

Byggnaden i sin ursprungliga form. 

(Bygglovshandling dirarienr. 308/1935)  
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KLASSMOTIVERING: Trots vissa förändringar 

utgör byggnaden med sitt putsmönster, 

fönstersättning samt dekorativa portik och 

fönsteromfattningar i marmor ett i grunden 

bibehållet exempel på omsorgsfullt gestaltad och 

påkostad 1930-talsarkitektur Med sin stilistiska 

tvetydighet belyser den även skärningspunkten 

mellan årtiondets nya funktionalistiska 

strömningar och ett äldre representativt ideal 

präglat av traditionella arkitekturinslag.  

 

Kontorshuset har också ett visst 

samhällshistoriskt värde då det tillsammans med 

övriga  kraftverksrelaterade byggnader i Kv. 

Triangeln från olika tider och i olika stil illustrerar  

 

 

 

Affärsverkens växande organisation och därmed 

den elektrifierade infrastrukturens ökande 

betydelse under 1900-talet.  

Värdebärande exteriöra element och 

karaktärsdrag för byggnaden inkluderar bl.a: 

byggnadens kubiska volym med plantak ;  fasadens 

putsyta med ritsat rutnätmönster ;   fönsteröppningarnas 

storlek och täta placering  ; ospröjsade fönster ; sockel i 

gråsten med inslag av marmor ;  samt marmorportalens 

centrala placering och gestaltning med kannelyrer, voluter 

samt ovanliggande balkong.  Värdefulla ursprungliga 

karaktärsdrag såsom vitfärgad puts, ospröjsade 

fönster i bottenvåningens fönsteröppningar samt 

glasdörr kan med relativt små medel återskapas.   

 

 

 

 

 

 

 

Kontorshuset med sin ursprungliga gestaltning intakt, sannolikt under 1930- eller 1940-talet.   

(Norrköpings stadsarkiv. BN-K2 6-4210)  
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Fördelningsstation 
 

 
BYGGNADSBESKRIVNING: Eldistributionsbyggnad 

med en förhållandevis välbevarad funktionalistisk 

karaktär med ljusa och geometriska volymer.  

L-formad byggnad i två våningar bestående av en 

östlig länga, en nordlig byggnadskropp med 

tillhörande torn (i fem våningar), samt en rund 

byggnadskropp i sydvästra hörnet i mötet mellan  

två förstnämnda byggnadskroppar. Samtliga 

byggnadskroppar har flackt pappklätt sadeltak..  

Merparten av fasaden utgörs av betong med 

slamning i gulbrutet vit kulör, medan tornet är 

täckt av grå steni-skivor.  

Den östra längan har en mängd bruna plåtluckor 

på sin södra fasad (vilka möjligtvis täcker 

bakomliggande fönster) samt stora igensatta 

fönsteröppningar på norra sidan. Fönster på den 

runda byggnadskroppen utgörs av ett spetsigt och 

polygonalt ljusinsläpp på taket. Den norra 

byggnadskroppens östra fasad har små 

fönsterband, medan dess västra fasad har ett stort 

spröjsat heltäckande fönster i trapphuset mellan 

tornet och den runda byggnadskroppen. Under 

sistnämnda fönster finns en diagonal 

trappstegsformad list som illustrerar den 

bakomliggande trappan. Tornet har vita 

 

 

 

enluftsfönster, samt på övervåningens västra och 

östra sida stora fönsterband i hela tornets bredd. 

Byggnaden har glasade aluminiumdörrar på sin 

västra och norra sida. 

 

Fastighetsbeteckning TRIANGELN 14 

Riksnyckel 1:2542213 
Ursprunglig användning Fördelningsstation (kontrollrum, 

ställverk, likriktarstation, mm.) 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

1940 

OM- /TILLBYGGNAD: 

(BL 1971: Splitterskydd för 

transformator- separat 

konstruktion vid östra kortsidan) 

 

BL 1981: Ombyggnad av  tornet 

med nya kontorsutrymmen i 

tidigare transformatorverkstad 

(nya bjälklag),  samt ny 

fasadbeklädnad av steni-skivor.  

 

BL 2008: Montering av 

utrymningsstege på södra fasaden 

 

Byggherre 1940 & BL 1971: Norrköpings 

Kommunala Affärsverk 

BL 1981: Norrköpings Energiverk 

Arkitekt/byggmästare 1940: Yngve Ahlbom 

BL 1981: AB Jacobsson & 

Widmark 

 

 

 

Byggnadens sydvästra sida mot Hospitalsgatan. 
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HISTORIK: Byggnaden färdigställdes 1940 som ny 

fördelningsstation med syfte att tjäna som 

knutpunkt för tätortens elektriska 

distributionsnät. I östra längan inrättades ställverk 

och transformatorfack, medan norra 

byggnadskroppen fick likriktarstation och en hög 

hall med transformatorverkstad  i tornet. I 

hörnets runda  byggnadskropp inrättades bl.a. 

kontrollrum och kabelrum.14  

För ritningarna stod Yngve Ahlbom som gav 

byggnaden en utpräglat tidigfunktionalistisk 

gestaltning. Tornet hade liksom resterande delar 

av dagens byggnad ursprungligen en slammad 

eller putsad fasad i vit kulör. Det saknade också 

dagens små enluftsfönster och hade fyra höga 

 

 

 

                                                           
14 Bagge & Alkner (1954), s.55-59;  Norrköpings kommunala affärsverk 
(1979), s.8-11 
15 Bygglovshandling, diarienr: 453/1940 

 

 

fönster på västra sidans bottenvåning. Den östra 

längan hade en fransk balkong på kortsidan 

(vilken delvis finns bevarad), stora fönster i den 

norra långsidans igensatta fönsteröppningar, samt 

små fönster bakom södra långsidans plåtluckor 

(huruvida dessa finns bevarade har inte kunnat 

bekräftas i inventeringen).15 

 

1971 tillkom den separata mindre 

betongkonstruktionen vid byggnadens östra 

kortsida (ett splitterskydd för transformatorer).16  

Tornets nuvarande gestaltning med små fönster 

och skivbeklädnad tillkom efter beviljat bygglov 

1981 då tornet tilläggsisolerades och fick nya 

invändiga våningsplan med kontor.17 

 

 

16 Bygglovshandling, diarienr: 94/1971 
17 Bygglovshandling, diarienr: 1232/1981 

 

 

Fördelningsstationen under 1950- eller 1960-talet med den ursprungliga gestaltningen fortfarande intakt. 

(Norrköpings stadsmuseum. LJ 108445)  
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KLASSMOTIVERING: Trots viss förvanskning 

genom nya fönster och tilläggsisolerad fasad på 

tornet utgör byggnaden ett i grunden 

omsorgsfullt gestaltat och mycket utpräglat 

exempel på tidig funktionalistisk arkitektur. 

Därmed illustrerar den även mycket väl de nya 

estetiska och rationella ideal som kom att få stort 

inflytande i det svenska samhällsbyggandet från 

och med 1930-talet.  

 

Till några av dess starkaste funktionalistiska drag 

kan räknas den yttre speglingen av inre funktioner 

och uppbyggnad, vilket bl.a. starkt kommer till 

yttryck i det tydligt redovisade trapphuset med 

dess stora fönster och trappstegsformade list. 

Även de distinkta byggnadskropparna med sitt 

ljusa och geometriserande formspråk samt det 

fönsterbandsprydda tornet med sina stora 

ljusinsläpp och maskinella estetik utgör 

tidstypiska karaktärsdrag.  

 

 

 

Tillsammans med övriga kraftverksrelaterade 

byggnader i Kv. Triangeln, uppförda under olika 

årtionden och med olika gestaltning, illustrerar 

fördelningsstationen också  Norrköpings 

successiva moderniseringsprocess under 1900-

talet med ny elektrifierad infrastruktur och ett allt 

större energibehov. 

 

Värdebärande exteriöra element och 

karaktärsdrag inkluderar sammanfattningsvis bl.a: 

byggnadens befintliga volymer med enkel geometriserande 

gestaltning utan ornament ; den slammade fasaden i 

vitaktig kulör ; de flacka takvinklarna ; den runda 

byggnadskroppens spetsiga och polygonala ljusinsläpp ; 

västra sidans heltäckande och spröjsade fönsteryta mellan 

den runda byggnadskroppen och tornet (inklusive 

tillhörande trappstegsformad list i underdel) ; samt 

fönsterband på östra och västra sidan av tornets 

övervåning.  

 

 

 

Västra sidan, sannolikt fotograferad kring tiden för byggnadens färdigställande 1940. 

(Norrköpings stadsmuseum. CW 5671)  
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Ångkraftverk 
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING: Tidigare 

kraftverksbyggnad med välbevarade 

nationalromantiska och tjugotalsklassicistiska 

drag.  

Byggnaden är till sitt yttre formad som en basilika 

med ett mittskepp med klerestorium 

(mittsegment med avlång lanternin) samt ett 

nordligt och ett sydligt sidoskepp 

(sidobyggnadskroppar). Det norra sidoskeppet 

skjuter även ut åt väst och ger därmed upphov till 

en västlig byggnadskropp. Mittskeppet med 

sidoskeppen har sadeltak med täckning av svart 

korrugerad plåt.  Den västliga byggnadskroppen 

har papptäckt valmtak.   

Fasaderna utgörs av rött maskinslaget tegel med 

sandad yta, murat i kryssförband. Takfoten har 

murad gesims. Sockeln består av omålad betong.  

Merparten av byggnadens fönster utgörs av 

småspröjsade fönster i grönmålat trä.  

Källarvåningens fönster utgörs på norra sidan av 

rundbågiga treluftsfönster medan de på 

resterande sidor utgörs av kvadratiska 

tvåluftsfönster. På fasadens mittdel är de höga  

 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. TRIANGELN 10 

Riksnyckel 1:2651652 
Ursprunglig användn. Ångkraftverk / ångcentral (koleldat 

kondenskraftverk)  

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

1922 
 
OM- /TILLBYGGNAD: 

BL 1932: Tillbyggnad med maskinsal 
(utvidgning av västra byggnadskroppen 

med en fjärdedel åt söder). 

BL 1934: Nytt pannhus (tillkomst av 
södra byggnadskroppen/sidoskeppet) Ny 
toalett och omklädningsrum i källare.  

 
BL 1987: Upptagning av södra sidans 
portöppningar på plats för tidigare 

fönsteröppningar.  
 
BL 1990: Rivning av anslutande 

koltransportband på västra kortsidan. 
 
BL 2012: Tillbyggnad av pumpstation 

/råvattenintag (den mindre vita 
byggnadskroppen i sydvästra hörnet). 
 

Byggherre 1922 - BL 1975: Norrköpings 
Kommunala Affärsverk 

BL 1987 & 1990: Norrköpings Energiverk 

Arkitekt/byggmästare 1920: Carl Åkerblad 

BL 1932 -1987: [uppgift saknas] 

BL 2012: Ramboll Sverige AB 

 

 

 

 

Byggnadens södra sida. Till höger vid bilarna ses den södra byggnadskroppen/sidoskeppet som tillkom som nytt pannhus 1934. Till vänster ligger den västra  

byggnadskroppen vars maskinsal byggdes ut år söder 1932 (utbyggnaden är synlig i form av skarven mellan ljusare och mörkare tegel). 
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och långsmala med sex lufter. Mezzaninvåningen 

har små liggande tvåluftsfönster, medan 

klerestoriet har runda fönster med romersk 

krysspröjs. Ovanför de höga långsmala fönstren 

finns friliggande tegelmurade frontoner. 

Byggnaden har portar i grå plåt, varav den norra 

sidans port har en nyckelsten av granit i sitt raka 

valvöverstycke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Norra sidan av ångkraftverket och de senare storskaliga kraftverksutbyggnaderna. I mitten ligger 

kraftvärmeverksutbygganden uppförd ca 1952-1964 och längt till vänster Bråvallaverket från 1972.  

 

 
 

Slutstenen och fönstret ovanför norra sidans port.  
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HISTORIK: Större delen av byggnaden 

färdigställdes 1922 som koleldat ångkraftverk för 

Norrköpings Kommunala Affärsverk. Dess 

ursprungliga syfte var att tjäna som kraftreserv 

under de mörka årstidernas elbelastning och vid 

dålig vattentillströmning hos vattenkraftverken i 

kommunen (läs mer i planeringsunderlagets 

första del).18 Byggnaden saknade ursprungligen 

det södra sidoskeppet och den södra fjärdedelen 

av västra byggnadskroppen.  Dessa byggdes till 

efter bygglov 1934 respektive 1932. 1952-1965 

byggdes ångkraftverket till kraftigt åt öster och 

blev därmed del av ett nytt kraftvärmeverk (se  

 

 

  

 

                                                           
18 Bagge & Alkner (1954), s.45-51, 83 ; Norrköpings kommunala affärsverk 
(1979), s.6-15 
19 Henrikson (1988), s.201-203 ; Norrköpings kommunala affärsverk 
(1979), s.7-8 

nästa avsnitt).19  Under årens lopp försågs 

kraftverket med en mängd omgivande 

konstruktioner, bl.a. en kolficka och flera 

ackumulatortankar. Även ett anslutande 

koltransportband till klerestoriets västra gavel 

monterades. Merparten av dessa anordningar revs 

kring 1990.20 Byggnaden i övrigt har behållit 

större delen av sin ursprungliga yttre gestaltning. 

Dock har bl.a. sidoskeppens tidigare skorstenar 

avlägsnats, tidigare fiskbenmönstrade paneldörrar 

bytts ut, och icke ursprungliga portöppningar på 

södra sidan tillkommit.21  

 

 

  

 

20 Bygglovshandling, diarienr: 1920_10_14 , [Foto] Norrköpings 
stadsmuseum, bildnr: A 000888. 
21 Bygglovshandling, diarienr: 1920_10_14_1, 1932_12_23_3, 
1934_05_11_5, 78/1987 

 

 
Sydöstra sidan av ångkraftverket 1922, kring tiden för byggnadens färdigställande. 

På platsen för de höga fönstren byggdes senare den södra byggnadskroppen till. 
(Norrköpings stadsarkiv. GL Y 01-086) 
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KLASSMOTIVERING: Byggnaden utgör ett 

välbevarat exempel på nationalromantisk och 

tjugotalsklassicistisk arkitektur med hög 

arkitektonisk och gestaltningsmässig 

ambitionsnivå. Den präglas också av ett påkostat 

och hantverksmässigt utförande som idag blivit 

sällsynt, i synnerhet bland industriell och 

funktionscentrerad bebyggelse. Den illustrerar 

därtill det sena 1800-talets och det tidiga 1900-

talets ideal att genom ornamentik och anknytande 

till äldre tiders monumentalbyggnader (såsom 

slott eller kyrkor) manifestera sin verksamhets 

stabilitet och trovärdighet.  

 

Tillsammans med övriga byggnader i Kv. 

Triangeln, uppförda under olika årtionden och 

med olika gestaltning, illustrerar kraftverket också  

Norrköpings successiva moderniseringsprocess 

under 1900-talet med ny elektrifierad 

infrastruktur och ett allt större energibehov. 

 

 

 

 

Värdebärande exteriöra element och 

karaktärsdrag inkluderar bl.a: byggnadens volymer och 

byggnadskroppar i form av bl.a. mittskepp, sidoskepp och 

klerestorium ; de befintliga takvinklarna ; fasaderna i rött 

kryssförbandsmurat tegel ; de murade frontonerna och 

gesimserna ; norra portöppningens nyckelsten av gråsten; 

samt de småspröjsade träfönstren och deras gestaltning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ångkraftverkets sydvästra sida, troligtvis fotograferad under 1980-talet.  Till vänster ses ett koltranportband som leder upp  

till klerestoriets västra gavel. De stora metallbehållarna till höger utgör sannolikt ackumulatortankar. 
(Norrköpings stadsarkiv. A 000888) 
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Kraftvärmeverk 
 

 
BYGGNADSBESKRIVNING: Kraftverksutbyggnad 

bestående av tre urskiljbara sektioner – en västdel, 

mittdel och östdel – vilka i sin tur är uppdelade i 

mindre byggnadskroppar. 

Västra delen (uppförd ca 1954-1956) ansluter 

direkt till det äldre ångkraftverket och utgörs av 

en trevånings byggnadskropp med gul spritputs, 

betongsockel och gröna tvåluftsfönster.  

Mittdelen (uppförd ca 1954-1956)  har 

betongsockel och fasad av kryssförbandsmurat 

rött tegel med sandad yta. Dess södra sida har tre 

tydliga byggnadskroppar. Den ena, som ligger i 

sydöstra hörnet, är drygt tre våningar hög och  har 

plantak, grå plåtport samt tre stora gröna 

småspröjsade fönster. Den andra intilliggande 

byggnadskroppen i öster är drygt två våningar hög 

och har plantak, sex gröna plåtdörrar och högt 

sittande fönsteröppningar igensatta med brun 

plåt. Den tredje bakomliggande byggnadskroppen 

är drygt tre-fyra våningar hög och försedd med 

sågtandstak. Norra sidan av kraftverkets mittdel 

är drygt fyra-fem våningar hög. Den har en rad 

mindre luckor i bottenvåningen samt en rad stora 

gröna ospröjsade fönster ungefär i nivå med 

tredje eller fjärde våningen.  

 

 

Fastighetsbeteckning TRIANGELN 10 

Riksnyckel 1:2642265 
Ursprunglig användning Kraftvärmeverk 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

1952: Värmeväxlarbyggnad 

(sydvästra byggnadskroppen  med 
stort spröjsat fönster).  
 
OM- /TILLBYGGNAD: 

 
1954-1956: Tillbyggnad åt norr  

och öster med värmecentral, 
turbinsal och ställverk (mittersta 
byggnadskropparna med gröna 

plåtportar och sågtandstak). 

 
1964: Tillbyggnad åt öster med  

kontor, kontrollrum, turbinrum 
och pannrum (sydöstra L-formade 
byggnadsetappen). 

 
BL 1976: Partiell påbyggnad av 
sydöstra kontorsdelen med en 
våning, med nytt laboratorium och 

kontor.  

(m.fl. mindre ändringar) 

Byggherre 1952 - 1964: Norrköpings 
Kommunala Affärsverk 
 
BL 1976: Fastighetskontorets 

Husbyggnadsavdelning 

Arkitekt/byggmästare 1952-1964: Hilding Sundberg, SAR 

BL 1976: Fastighetskontorets 
Husbyggnadsavdelning 

 

 

 

 

Kraftvärmeverkets södra sida. Den vänstra (västra) delen i gul puts är direkt sammanbyggd med 1920-talets ångkraftverk. Strax till höger syns 

mittdelens byggnadskroppar med olika höjder och takformer. Samtliga är uppförda 1954-1956, med undantag för byggnadskroppen med stora 

spröjsade fönster som uppfördes 1952 för att hysa en ny värmeväxlare. Den östra högre byggnadskroppen i tegel till höger i bild uppfördes 1964 med 

bland annat kontor och kontrollrum.  
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Mittersta sektionens södra sida, uppförd 1952-1956.  Genom sitt dynamiska och iögonfallande formspråk och sin gestaltningsmässigt respektfulla 

anknytning till det äldre ångkraftverket bedöms i synnerhet denna del av kraftvärmeverket besitta ett högt värde. 

 

 

 

 

 

 

Kraftvärmeverkets norra sida. Samtliga delar uppfördes 1952-1956 med undantag 

 för änden längst till vänster med det något ljusare teglet vilken tillkom 1964.   
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Östra delen (uppförd 1964) utgörs på södra sidan 

av två byggnadskroppar sammanbyggda i vinkel. 

De är fem våningar höga, har plantak, fasad av 

rött kryssförbandsmurat tegel och är försedda 

med en mängd ospröjsade enluftsfönster. Östra 

delens norra fasad är i stort sett identisk med 

mittdelens fasad men kan urskiljas genom sitt 

något ljusare tegel (se bild på föregående sida).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östra delens södra sida, uppförd år 1964 som bl.a. kontor och kontrollrum. 
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HISTORIK: Byggnaden uppfördes i etapper 1952-

1964 som en östlig kraftvärmeverksutbyggnad 

från det äldre ångkraftverket med syfte att påbörja  

kommunal fjärrvärmeleverans till stadens hushåll 

(läs mer i planeringsunderlagets första del).  

Den mindre södra byggnadskroppen med stort 

spröjsat fönster färdigställdes 1952 för förvaring  

av värmeväxlare. 1954-1956 tillkom de övriga 

mittersta byggnadskropparna med värmecentral, 

turbinsal och ställverk. Det nya kraftvärmeverket 

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

eldades ursprungligen med kolpannor men under 

1950-talets gång konverterades flera av dessa till 

oljepannor.22    

Byggnadens östligaste del färdigställdes 1964 och 

hyste nytt kontor, kontrollrum och utvidgade 

turbinsalar och pannrum. Det sydvästra hörnet av 

sistnämnda byggnadsetapp var ursprungligen fyra 

våningar hög men byggdes kring 1976 på med 

ytterligare en våning  med laboratorium och 

kontor.23  

 

 

 

 

23 Norrköpings kommunala affärsverk (1979), s.7-8 ; Bygglovshandlingar 
diarienr: 686/1950, 445/1952, 170/1962, 1723/1976 

 

 
Kraftverkets västra och mittersta del, uppförda 1952-1956.  

(Bygglovshandling. Diarienr: 445/1952) 

 

 

 

 
Kraftverket östra del, uppförd 1964. 

(Bygglovshandling. Diarienr: 170/1962) 
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KLASSMOTIVERING: I synnerhet byggnadens 

mittersta södra sida utgör ett mycket 

karaktäristisk och iögonfallande inslag med stort 

miljövärde för kvarteret. Detta genom sina 

byggnadskroppar med olika höjder och takformer 

(sågtandstak och plantak), stora spröjsade fönster 

samt kryssförbandsmurade fasader av rött tegel.  

Dessa aspekter är även illustrativa för  den sena 

1940-tals- och tidiga 1950-talsalsarkitekturens 

stora intresse för mångfaldiga former och färger, 

noggrann materialbehandling,  samt anknytande 

till äldre arkitekturteman. Den sistnämnda 

aspekten yttrar sig inte minst genom tegelmurar 

och småspröjsade fönster, genom vilka arkitekten 

på ett respektfullt men modernt vis låtit 

utbyggnaden anknyta till det äldre 1920-

talskraftverket. 

 

 

Tillsammans med övriga byggnader i Kv. 

Triangeln, uppförda under olika årtionden och 

med olika gestaltning, illustrerar kraftvärmeverket 

även  Norrköpings successiva 

moderniseringsprocess under 1900-talet med ett 

allt större behov av energi. 

Värdebärande exteriöra element och 

karaktärsdrag för byggnaden inkluderar 

sammanfattningsvis bl.a:  byggnadskroppar i olika 

höjd ; olika takformer (sågtandstak och plantak) ; 

kryssförbandsmurade fasader av rött tegel ; samt de stora 

småspröjsade fönstren.   

 

 

- 

 

 

 

Kraftvärmeverkets södra sida någon gång innan tillbyggnaden av den östligaste delen 1964. 

(Norrköpings stadsmuseum. BPA 178)  
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 Byggnader av visst värde 

(Klass 3 Gul) 

 

 

Bråvallaverket  
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING: Kraftverksutbyggnad 

utgörandes av en högre byggnadskropp med 

skorsten, angränsad av två lägre byggnadskroppar 

på sin södra och västra sida. Den högre 

byggnadskroppen har vit och rosa betongfasad, 

medan de lägre har tegelfasad med inslag av 

omålade betongelement. Även sockeln består av 

omålad betong. Fönstren är få men utgörs bl.a. av 

fönsterband,  stora spröjsade fönster samt mindre 

ospröjsade fönster. Byggnaden har stora portar av 

grå plåt.  

 

HISTORIK: Byggnaden uppfördes 1972 som 

oljeeldat kraftvärmeverk för Bråvallakraft AB, ett 

kraftbolag ägt av Norrköpings Kommunala 

Affärsverk och Statens Vattenfallsverk (läs mer i 

planeringsunderlagets första del).24 Den högsta 

byggnadskroppen i vit betong utgjorde 

pannbyggnad, medan de västra och södra lägre 

byggnadskropparna hyste matarvattenanläggning 

och turbinhallar.25 

 

Vid färdigställandet blev Bråvallaverket ett av 

landets största oljedrivna kraftvärmeverk och 

med sin 100 meter höga skorsten fick den även 

status som Norrköpings högsta byggnad (vilket 

den behållit fram till idag).26 Den producerade 

elen delades mellan  staden och Vattenfall, medan 

fjärrvärmen levererades till staden. Efter stigande 

oljepriser under senare delen av 1970-talet 

övertogs kommunens el- och värmeproduktion 

till stor del av Händelös kolkraftverk uppfört   

 

                                                           
24 [Webb] Sok.riksarkivet.se, Bråvallakraft AB ; NT (2017-04-18) ; 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (1973-06-06) 
25 Bygglovhandling, diarienr: 349/1969 
26[Webb] Sok.riksarkivet.se, Bråvallakraft AB ; NT (2017-04-18) ; 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (1973-06-06)  

 

 

 

 

 

 

 

1982. Under många framåt utnyttjades 

Bråvallaverket som kraftreserv  och stod under 

långa perioder oanvänt. 2011 lades det slutgiltigt 

ner och två år senare avlägsnades all inre 

kraftverksutrustning.27   

 

KLASSMOTIVERING: Bråvallaverket hyser visst 

industrihistoriskt värde genom att  ha utgjort ett  

av  landets största oljedrivna kraftvärmeverk. Som 

Norrköpings högsta byggnad utgör den även ett 

välkänt inslag och landmärke i stadsbilden.  I och 

med dess förhållandevis låga ålder, korta tid i 

bruk, samt enkla och funktionscentrerade 

gestaltning bedöms den dock i dagsläget inte 

utgöra en anmärkningsvärd kulturhistorisk del av 

landets eller regionens byggnadsbestånd. 

Objektets skyddsbehov uppskattas därför 

motsvara varsamhetskravet enligt Plan- och 

bygglagen (8 kap 17 §). 
 

 

27 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 

Fastighetsbeteckn. TRIANGELN 11 

Riksnyckel 1:2401796 

Ursprunglig användn. Oljeeldat kraftvärmeverk 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

1972 

 
OM- /TILLBYGGNAD: 

2013: Interiör rivning 
 

Byggherre 1972: Bråvallakraft AB 

Arkitekt/byggmästare 1972: Nilsson, Sundberg, Wirén 

Arkitektkontor AB. 
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Kontorshus 28 
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING:  Kontorsbyggnad från 

1940-talet som getts postmodernistisk 

fasadgestaltning efter kraftiga ombyggnationer.  

Byggnaden är två våningar hög och L-formad. På 

norra sidan består fasaden av gul spritputs samt 

vinröd och silverfärgad plåt, medan södra sidan 

även har inslag av  gult tegel. Gråputsad 

betongsockel. En- två- och treluftsfönster i trä, 

samt inslag av runda fönster.    

 

 

KLASSMOTIVERING: Byggnaden hyser visst 

arkitekturhistoriskt värde då den med sin röda 

och vita plåtfasad och runda fönster i viss mån är 

illustrativ för den postmodernistiska 

arkitekturepokens refererande formspråk,  i detta 

fall gentemot sjöfart. I med sin i övrigt enkla och 

alldagliga utformning samt förhållandevis 

anspråkslösa historia uppskattas den dock i 

dagsläget inte utgöra en ovanlig eller 

anmärkningsvärd del av landets eller regionens 

byggnadsbestånd. Objektets skyddsbehov 

bedöms därför motsvara varsamhetskravet enligt 

Plan- och bygglagen (8 kap 17 §). 

                                                           
28 Byggnadshistorisk från tidigare utförd inventering, 2008-03-06 
(granskad våren 2020)  

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. TRIANGELN 12 

Riksnyckel 1:2501427 

Ursprunglig användn. Kontor 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1939 

 
OM- /TILLBYGGNAD: 

BL 1961: Igensättning portgång.  

BL 1978: Partiell påbyggnad med 
en våning. 

BL 1980: Förminskning av fönster.  

BL1988: Tillbyggnad och 
fasadförändring, ny gatufasad. 

 
Byggherre Norrköpings Stuveri  

Arkitekt/byggmästare BL 1939-1961: Anders Möller 

BL 1978: [uppgift saknas]  

BL 1980: [uppgift saknas] 

BL1988: Roland Jakobsson 
Husbyggnadskonstruktion AB 
 

 

 

 

Norra långsidan mot Stuvaregränd 
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Verkstadsbyggnad 29 
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING:  Verkstadsbyggnad i en 

våning med plantak. Södra fasaden har rött 

borstat tegel i underdel och gråbrun 

trapetskorrugerad plåt i överdel (norra fasaden 

har även hela fasadpartier täckta av korrugerad 

plåt i diverse färger). Kvadratiska långsmala 

fönster, där de som sitter på östra delen av södra 

fasaden är högre. På baksidan finns garageportar 

i grå aluminium.  

 

KLASSMOTIVERING: Byggnaden hyser ett visst 

arkitekturhistoriskt värde då den med sitt 

borstade tegel, plantak och stora ospröjade 

fönster i viss mån är illustrativ för ett allmänt 

förekommande arkitekturideal under 1960-talet. I 

med sin i övrigt alldagliga utformning samt 

förhållandevis anspråkslösa historia uppskattas 

den dock i dagsläget inte utgöra en ovanlig eller 

anmärkningsvärd del av landets eller regionens 

byggnadsbestånd. Objektets skyddsbehov 

bedöms därför motsvara varsamhetskravet enligt 

Plan- och bygglagen (8 kap 17 §). 

                                                           
29 Bygglovhandlingar, diarienr: 437/1998, 734/1991  

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. TRIANGELN 12 

Riksnyckel 1:2581426 

Ursprunglig användn. Verkstad och materialförråd 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1968 
 
OM- /TILLBYGGNAD: 

BL 1969: Tillbyggnad garage.  

BL 1991: Tillägg av 

plåtkassetter ovanför några av 
södra sidans fönster.  

(m.fl. mindre åtgärder) 

Byggherre BL 1968-1991: Norrköpings 

Stuveri AB/Norrköpings 
Hamn och Stuveri AB 

Arkitekt/byggmästare BL 1968 & 1969: Hans Gade 

BL 1991: Roland Jacobsson, 
Husbyggnadskonstruktion AB. 

 

 

 

 

Södra långsidan mot Hospitalsgatan 
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Verkstadsbyggnad 30 
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING:  Verkstad i en våning  

bestående av flera byggnadskroppar. Fasader av 

röd trapetskorrugerad plåt samt sadeltak med 

taktäckning av grå trapetskorrugerad plåt. 

Tvåluftfönster i trä med sexdelad spröjs.  

 

KLASSMOTIVERING: Byggnaden hyser ett visst 

arkitekturhistoriskt värde då den med sina 

sadeltak och sexdelade tvåluftfönster i trä i viss 

mån är illustrativ för de traditionella former och 

materialval som var vanliga inom svenskt 

byggande innan 1930-talet.   I med sin relativt låga 

ålder, anspråkslösa historia och ursprungligen 

alldagliga gestaltning uppskattas den dock i 

dagsläget inte utgöra en ovanlig eller 

anmärkningsvärd del av landets eller regionens 

byggnadsbestånd. Objektets skyddsbehov 

bedöms därför motsvara varsamhetskravet enligt 

Plan- och bygglagen (8 kap 17 §). 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Bygglovhandlingar, diarienr: 437/1998, 734/1991  

 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. TRIANGELN 12 

Riksnyckel 1:2491644 

Ursprunglig användn. Förråd, magasin 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1929 
 
OM- /TILLBYGGNAD: 

BL 1935: Nybyggnad magasin. 

BL  1976: Fasadbyte till korrugerad 

plåt (tidigare trä). 
 
BL 1979: Tillbyggnad verkstad.  
 

BL 1983: Tillbyggnad förråd.  

 
BL 1989-1990: Tillbyggnad förråd 

och garage. 

 

Byggherre BL 1929-1935: [ingen uppgift] 

BL 1976: Norrköpings Hamn och 
Stuveri AB. 
BL 1979 och 1983: Torvald 

Andersson Plåtslageri AB. 
BL 1989-1990: Norrköpings Hamn 
och Stuveri AB. 

Arkitekt/byggmästare BL 1929-1976: [ingen uppgift] 
BL 1979: Jan Ove Andersson  
BL 1983: [ingen uppgift] 

BL 1989-1990: Tomas Lundin 
Arkitektkonsult AB 

 

 

 

Södra långsidan mot Hospitalsgatan 
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KV. FLÖJTEN 
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 Byggnadsminnen (Klass 1 Blå) 
 

 

 

Lithografen 
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING:  Välbevarad 

fabriksbyggnad med drag av wiensk jugend 

(wiensecession) med ett för stilen typiskt 

geometriserande formspråk. Även inslag av 

nationalromantiskt präglad materialbehandling. 

Byggnaden har fem större byggnadskroppar: en 

central huvudlänga (i 5-6 våningar), två 

anslutande flyglar (i 4 våningar), samt två torn (i 

5-6 våningar). Framför innergården finns ett 

flertal mindre byggnadskroppar i 1-2 våningar 

med tidigare funktion som kontor, portvaktshus, 

stall och garage. Tillsammans med en låg mur 

ramar de sistnämnda byggnadskropparna in 

innergården. Huvudlängan och flyglarna har 

mycket flackt sadeltak, tornen har brutna valmtak, 

medan de lägre byggnadskropparna har 

terrasstak, valmtak och mansardtak. Tornen och 

de mindre byggnadskropparna har taktäckning av 

svartglaserat tegel.  

Fasaderna utgörs i huvudsak av rött handslaget 

tegel murat i munkförband. De större 

byggnadskropparna har även sockel, mindre 

fasadpartier och övervåningar i  grå spritputs (hos 

huvudlängan är de två översta våningarna 

putsade). Den centralt placerade entrén till 

innergården samt entrén till den nordvästra 

mindre byggnadskroppen har rundbågiga 

tegelvalv vars nedre delar är beklädda med huggen 

granit med dekorativt mejslade mönster. Pelaren 

som håller upp sistnämnda valv har även en 

huggen jordglob med Lithografiska Aktiebolagets 

företagsnamn i versaler  (Litgografens logotyp). 

Fönster utgörs i huvudsak av stora röda fönster 

med småspröjs varav flertalet är försedda med 

sentida utvändiga plåtprofiler. Den mindre 

byggnadskroppen i nordvästra hörnet har stora 

rundbågiga t-postfönster.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. FLÖJTEN 1 

Riksnyckel 1:2635014 (huvudbyggnad) 
1:2439879 (norra 

förgårdsbyggnaderna) 
6:109251 (södra 
förgårdsbyggnaderna) 

Ursprunglig användn. Emballage- och tryckeriproduktsfabrik 

Nuvarande användn. Kontor, arkiv 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

1911 

 
OM- /TILLBYGGNAD: 

1911- BL 1967: Diverse mindre åtgärder 
(interiöra kontorsbyggnader mm.) 

BL 1972-1990: Diverse mindre åtgärder, 
främst interiöra. 

BL 2002 & 2004: Ombyggnad av öppna 
produktionsytor till mindre 
kontorsutrymmen.  

BL 2012: Utökade ytor i mötesrum.   

 
Byggherre 1911- BL 1967: Lithografiska 

Aktiebolaget 

BL 1972-1990 (diverse): Norrköpings 

kommuns fastighetskontor 

BL 2002 & 2004: Mattsons 
Fastighetsutveckling 

BL 2012: Sjöfartsverket 

Arkitekt/byggmästare 1911: Carl Bergsten 
 

BL 1972-1990: Norrköpings kommuns 
fastighetskontor 

BL 2002 & 2004: Hans Rubensson 

Arkitektkontor 

BL 2012: Diabas Arkitekter 
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Västra långsidan mot Östra Promenaden 

 

 

 

 

Östra långsidan 
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Den västra långsidans entré till den muromgärdade innergården. 

 

 

 

 
 

Entré till den nordvästra mindre byggnadskroppen med tillhörande företagslogotyp i form av jordglob.  
Materialbehandlingen med handslaget tegel och dekorativt mejslad granit bär prägel av nationalromantik. 

 

 

 



 

45 

 

HISTORIK:  Byggnaden uppfördes 1911 som ny 

huvudfabrik för Lithografiska Aktiebolaget vars 

tidigare lokaler legat i kvarteret Tulpanen. 

Företaget bedrev produktion av 

tryckeriprodukter såsom spelkort, fakturor, 

visitkort, etiketter och planscher, men även 

förvarings- och emballageprodukter som t.ex. 

kuvert och påsar. Kring förra sekelskiftet hade 

man sedan flera år periodvis dominerat den 

svenska tryckeriproduktmarknaden med upp till 

90-95% och utgjorde Norrköpings tredje största 

företag. Även export mot Europa bedrevs (läs 

mer i planeringsunderlagets första del).31  

 

Lithografen ritades av den framstående arkitekten 

Carl Bergsten och blev en av landets första 

byggnader med renodlad betongskelettstomme. 

Vid sitt fullbordande blev det också 

Skandinaviens största betongbyggnad.32 

Fabrikens mittparti fick öppna genomgående 

fabrikssalar och omfattade kuvert- och 

påstillverkning (1:a vån), stentryckeri- och 

bokbinderi (2:a vån), kontorsboks- och 

                                                           
31 Henrikson (red.) (1988), s.82-85 ; Bebyggelseregistret.raa.se, 
Norrköping kn, FLÖJTEN 1 LITHOGRAFEN 
32 Länsstyrelsen Östergötland, byggnadsminnesförklaring 221-4555/94 ;  
Bedoire (2015), s. 2115, 225 ; [Tidningsklipp Norrköpings stadsmuseum] 
(1911-?-?) 

lyxpåstillverkning (3:e vån) samt ask- och 

spelkortsproduktion (4:e vån). I flyglarna låg 

bland annat kontor och gravyravdelning, medan 

tornen tjänade som hiss- och trapphus.  1971 

flyttade företaget (som vid denna tid bytt namn 

till Esselte) till en nyare fabrik i Ingelstaområdet 

varpå den gamla såldes till kommunen.33 Sedan 

dess har byggnaden tjänat som kontors- och 

arkivlokaler och inhyser för närvarande bland 

annat för Sjöfartsverket. 

 

Smärre ändringar och ombyggnationer av 

Litografen, främst interiöra, kom att utföras 

under hela 1900-talet.34 Efter beviljat bygglov 

2002 genomfördes stora 

planlösningsförändringar av huvudlängans och 

västra flygelns tidigare relativt öppna 

produktionslokaler genom inrättandet av mindre 

kontorsrum längs ytterväggarna. Detta följdes 

kring 2004 av kontorsombyggnader i östra 

flygeln. Efter bygglov 2012 återställdes i viss mån 

öppenheten i lokalerna genom inrättandet av 

större mötes- och samlingsrum.35   
 

33 Henrikson (red.) (1988), s.82-85 ; Brunnström (1990), s.120 ; 
Bebyggelseregistret.raa.se, Norrköping kn, FLÖJTEN 1 LITHOGRAFEN ; 
[Tidningsklipp Norrköpings stadsmuseum] (1911-?-?) 
34 Tidigare utförd inventering, 1996-03-01 
35 Bygglovshandlingar diarienr: 1211/2002 ; 715/2004 ; 637/2012 

 
 

Lithografen ca 1920. 
(Norrköpings stadsarkiv. GLY 01-005) 
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KLASSMOTIVERING: Länsstyrelsen Östergötlands 

läns motivering till byggnadsminnesförklaring i 

beslut 1997-01-31, 221-4555/94:  

Fabriksbyggnaden Litografen är en enhetligt gestaltad 

industribyggnad med arkitektur av hög klass. Den 

uttrycker monumentalitet i enlighet med tidens sätt att 

bygga fabriker, men också nyskapande genom byggnadens 

generella karaktär med geometriska byggnadskroppar i 

asymmetri. Byggnaden kan stå som en symbol för 

industrisamhället i början av 1900-talet. Arkitekten 

Carl Bergsten var framstående och hade utblickar i 

Europas arkitektur. Han ritade här en av landets första 

fabriker helt med betongskelettkonstruktion. Materialval 

och hantverkskvalitet i utförandet är också av hög klass. 

Detaljerna i fasaderna är mycket genomarbetade med t ex 

mönstermurning. Övriga detaljer är t ex granitbalustrad 

vid kontorsentrén med företagets symbol jordgloben utförd 

i granit.

 

Trots moderna tillägg i fasaden har exteriören ursprunglig 

och välbevarad karaktär. Fabrikssalarnas ursprunglighet 

kan avläsas även om tillfälliga mellanväggar och 

ventilationstrummor har tillkommit. De stora glasade 

väggpartierna på båda långsidorna gör lokalerna ljusa. 

Byggnaden är en föregångare till funktionalismen och 

”Daylight factory”.  

Maskinerna från den lithografiska epoken är 

bortmonterade, men fabriken visar ändå med de öppna 

salarna det rationella arbetssättet för byggnadstiden. 

Transporterna skedde både horisontellt med hjälp av de 

stora öppna ytorna och via en transportgång i 

bottenvåningen och vertikalt med hjälp av varuhissar och 

trappor i tornhusen.  

Bebyggelsen på fastigheten Flöjten 1 bevarar egenarten hos 

gången tids byggnadsskick och är med hänsyn härtill att 

anse som synnerligen märklig. 
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Byggnader av delad klass 

( Klass 2  &   Klass Grå ) 
 

 

Fabriksbyggnad (tidigare 

Celloplast AB m.fl) 
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING: Fabriksbyggnad 

bestående av en mot gatan liggande ursprunglig 

del med nationalromantiska och 

tjugotalsklassicistiska drag, samt ett flertal mot 

innergården belägna tillbyggnader i plåt. Den 

ursprungliga delen har trots vissa förändringar 

förhållandevis bibehållen karaktär.  

Den ursprungliga delen mot gatan är L-formad med en 

västlig och en sydlig tvåvåningslänga, vilka båda 

är försedda med flackt sadeltak.  Fasaden består 

av rött strängpressat tegel med slät yta, murat i 

kryssförband. Längs hela fasaden finns murade 

takfotsgesimser och lisener, och på den norra 

gaveln finns en rakt avslutad frontespis. Sockeln 

täcks av spritputs i grå kulör. Nedanför 

frontespisen finns en med plåt igensatt portal 

flankerad av lisener murade i rusticerat mönster. 

Portalen består av betong och stål och har ett rakt 

överstycke med imiterande slutsten och två 

krönande urnor. Ovanför portalen finns en hög 

fönsteröppning krönt av en enkel friliggande 

fronton med slutsten i underdelen. De flesta 

fönster utgörs av förhållandevis små 

tvåluftsfönster i brun eller silverfärgad 

aluminium, vars fönsteröppningar i antingen 

nederdel eller underdel är förtäckta med brun 

trapetskorrugerad plåt. Merparten av västra 

längans övervåning har  höga småspröjsade 

fönster i grön aluminium.    

Byggnadskropparna in mot gården har en sentida och 

mycket enkel industriell prägel med plantak och 

vita, gula och bruna fasader i korrugerad eller slät 

plåt. De har varierande höjd och vissa sträcker sig 

ca 2-4 våningar över tegellängorna (även ännu 

högre skorstenar förekommer). De är till stor del 

fönsterlösa, även om ett litet antal små fönster 

förekommer.   

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckning FLÖJTEN 6  

Riksnyckel 1:2504436 

Ursprunglig användning Kamgarnspinneri och ulltvätteri 
(senare fabrik för tillverkning av 
plastpåsar och Wettexdukar mm.) 

Nuvarande användning Fabrik för Wettex-tillverkning 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1919 (merparten av längorna i 

tegel) 

 

OM- /TILLBYGGNAD: 

BL 1940: Ombyggnad av tak och övre 
våningar efter brand.  

BL 1940: Södra tegellängan byggs ut 

med maskinsal. Även tillbyggnad med 
verkstad och torkhus.  

BL 1951: Påbyggnad.  

BL 1959: Upptagning av nya fönster 

mot Tullhusgatan.  

BL 1962: Nybyggnad verkstad.  

BL 1965: Nybyggnad snickeri.  

BL 1979: Igensättning av fönster samt 
nya fönster.  

BL 1983: Torn i gul plåt tillkommer 

(plåtinklädning av maskinstativ). 

BL 1989: Fönsterbyte  

BL 1997-98: Nybyggnad av 

skorsten och takhöjning.  

(m.fl) 

Byggherre BL 1919: Aktiebolaget Ullindustri 

BL 1940-1959: AB Nordisk 

Silkecellulosa  
BL 1962-1983: AB Celloplast  

BL 1997-2007: Freudenberg 
Household Products AB 

Arkitekt/byggmästare BL 1919: E. Bernhard, Stockholm 

BL 1940 och 1951: KF:s 

arkitektkontor 
BL 1962 och1965: F Persson.  
BL 1979 och 1983: BKB Byggkonsult, 
Stig Nygren AB 

BL 1997-1998: TP Total Projekt & 
Fastighetskonsult AB.  

BL 2007 K-Center Byggkonsult AB 
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Byggnaden fotograferad från nordöst. Till höger den västra längan längs Hospitalsgatan och till vänster den södra längan längs Tullhusgatan. 

 

 

 

 

Inom den streckade linjen byggnadens ungefärliga utsträckning. Flygfoto i riktning norr.  
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Den västra längans igensatta portal. 

 

 

 

 

Västra längans fasad mot Hospitalsgatan.   
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HISTORIK: Tegellängorna uppfördes som 

kamgarn- och ullspinneri för AB Ullindustri efter 

beviljat bygglov 1919. För ritningarna stod ”E. 

Bernhard” från Stockholm, möjligtvis syftandes 

på Edvard Bernhard, arkitekt till bland annat 

Tempohuset och gamla PUB-varuhuset i 

Stockholm. Byggnaden fick både 

nationalromantiska och tjugotalsklassicistiska 

drag och bar ursprungligen en stark prägel av 

renässans- och barockslott. Den norra portalen 

hade parportar och accentuerades av ett 

ovansittande  torn med oxöga, klocka och en liten 

karnissvängd huv. I stort sett samtliga 

fönsteröppningar hade stora småspröjsade 

fönster (spröjsindelningen var även mindre).  

                                                           
36 Bygglovshandling, diarienr: 1919_05_08 ; Byggnadsnämnden i 
Norrköping, Protokoll 8 maj 1919 § 105 

Byggnaden var en halv våning högre  och hade 

sluttande fönsterprydda tak (på den västra längan 

med inslag av sågtandstak) samt stora frontoner 

på  södra gavlarnas överdel. Den södra längan i 

tegel var enbart en tredjedel så lång som idag.36  

AB Ullindustris tid i fabriken blev mycket 

eftersom företaget genomgick likvidation 1922.37  

Fram till och med tidigt 1930-tal kom 

fabriksbyggnaden att användas av AB Pappersfilt 

för produktion av industrifilt.38  

1934 flyttade stockholmsföretaget AB Nordisk 

Silkescellulosa (1951 omdöpt till Celloplast AB) 

sin huvudverksamhet till fabriken vilket kom att 

inleda den tillverkning av bl.a. cellulosabaserade  

 

 

37 Svd (1922-06-20) På grund av företagets upphörande 
38 Godlund, Helmfrid & Kraft (1976) ,s. 1:110 

 

 

           Ritning av byggnadens ursprungliga norra fasad. (Bygglovshandling. 1919_05_08_2)  

 

 

 

 

       Ritning av byggnadens ursprungliga södra fasad. (Bygglovshandling. 1919_05_08_2)  
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produkter som i skrivande stund fortfarande 

bedrivs i byggnaden av Freudenberg Household 

Products. Nordisk Silkescellulosa inleddes med 

produktion av cellulosafilm och cellull, men även 

korvskinn.  I skiftet mellan 1940- och 1950-talet 

kom man alltmer övergå till  cellofan samt 

Wettextrasor, en uppfinning som företaget 

patenterade 1949. Under 1960-talet patenterade 

man även den moderna stärkta  plastkassen med 

handtag, vilken började produceras för första 

gången i fabriken 1961. Företagets uppfinning är  

idag standard för i stort sett alla plastpåsar inom 

den moderna dagligvaruhandeln. Särskilt under 

1970-talet kom företaget  at expandera kraftig 

med produktion utomlands (läs mer i avsnittet 

”Industriföretagen” i planeringsunderlagets första 

del).  Stora delar av sin nuvarande gestaltning fick 

fabriken under Nordisk Silkescellulosas ägo. 

Tegellängornas ursprungliga översta våning 

 

                                                           
39 Östergötlands Folkblad (1940-02-14 ; Bygglovshandling, diarienr: 
771/1940 

 

inklusive torn totalförstördes i en brand 1940, och 

kring samma år fick den södra tegellängan sin 

nuvarande längd i samband med en 

maskinsalsutbyggnad (den utbyggda delen känns 

igen genom sin avsaknad av fönster).39 Byte till 

nuvarande små fönster med tillhörande 

plåttäckning skedde i två omgångar efter bygglov 

1979 och 1989. Den södra längans takförhöjning 

i gul plåt tillkom kring 1997. De övriga 

plåtbeklädda byggnadskropparna har tillkommit 

genom en mycket stor mängd om- och 

tillbyggnationer från framförallt 1940-talet till 

2000-talet. Den mest synliga av dessa, det gula 

tornet längs norra sidan, tillkom efter bygglov 

1983.40 

 

 

 

 

40 Bygglovshandling, diarienr: 997/1983 ; Tidigare utförd inventering, 
2008-03-06 (granskad våren 2020) 

 
 

Fabriksbyggnaden 1942, såsom den kom att se ut efter den brand som två år tidigare totalförstörde tornet och delar av den övre halvvåningen.  
(Norrköpings stadsmuseum. CW 28228) 
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 Särskilt värdefull byggnad (Klass 2 Grön) 

Längorna i tegel (BL 1919 och BL 1940)  
 

KLASSMOTIVERING: Trots sentida ombyggnationer 

och eldsvåda har tegellängorna stora 

arkitekturhistoriska värden. Detta då de genom 

kryssförbandsmurade röda tegelfasader med 

gesimser och lisener, frontoninslag, den 

ornamenterade portalen samt  småspröjsade (men 

sentida) fönster lyckats bevara sin ursprungliga 

nationalromantiska och tjugotalsklassicistiska 

karaktär. Även om förhållandevis enkelt material 

såsom strängpressat tegel och betong använts har 

dessa nyttjats på ett sätt  som illustrerar en hög 

arkitektonisk och gestaltningsmässig 

ambitionsnivå som idag blivit sällsynt bland inte 

minst industriell och funktionscentrerad 

bebyggelse.  Den illustrerar därtill det sena 1800-

talets och det tidiga 1900-talets ideal att genom 

ornamentik och anknytande till äldre tiders 

monumentalbyggnader (såsom slott eller kyrkor) 

manifestera sin verksamhets stabilitet och 

trovärdighet. 

 

Tegellängorna har därtill stora lokal- och 

näringslivshistoriska värden då länge tjänade som 

huvudfabrik för det mycket framgångsrika 

företaget Nordisk Silkescellulosa (Celloplast), 

som här inledde världens första produktion av 

Wettexduken och den moderna plastkassen. De 

står därmed som ett minnesmärke från 

Norrköpings och Syltenområdets stora och 

betydelsefulla industriepok under 1900-talet.  

 

Värdebärande exteriöra karaktärsdrag utgörs bl.a. 

av: byggnadskropparnas långsmala volym ; den röda 

tegelfasaden murad i kryssförband ; de tegelmurade 

lisenerna och gesimserna ; de höga fönsteröppningarna ; 

fönster med småspröjs ; portalen med ornament i form av  

urnor och slutsten ; samt den norra sidans fronton utan 

understycke och med tillhörande slutsten. Värdefulla 

ursprungliga karaktärsdrag kan med fördel 

återställas genom byte till småspröjsade fönster 

samt återskapande av tornbyggnad.  

 

 

 Övriga byggnader (Klass Grå) 

Övriga industribyggnader på innergården med 

plåtfasader 

KLASSMOTIVERING: De resterande 

byggnadskropparna i plåt bedöms motsvara klass 

Grå i och med sin låga ålder och mycket enkla, 

funktionscentrerade och alldagliga utformning.   
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 Byggnader av visst värde 

(Klass 3 Gul) 

 

 

F.d. magasin och 

korvskinnsfabrik 41 
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING: Länga med tre 

byggnadskroppar uppförda i etapper av Nordisk 

Silkescellulosa från 1930- till 1950-talet. Den 

västra byggnadskroppen i två våningar har flackt 

pulpettak, fasad av ljusgul trapetskorrugerad plåt 

och fönsterbandsliknande flerluftsfönster i trä. 

Den mittersta byggnadskroppen i en våning har 

vit spritputs och stora träfönster med fyrdelad 

spröjs. Den östra byggnadskroppen är 1-2 

våningar hög och har flackt sadeltak samt fasad av 

gul korrugerad plåt. (P.g.a. av inhägnad har inte 

en fullständig inventering kunnat genomföras).   

 

KLASSMOTIVERING: Byggnaden har ett visst 

arkitekturhistoriskt värde då i synnerhet den 

västra byggnadskroppen med sina 

fönsterbandsliknande fönster och pulpettak  i viss 

mån är illustrativ för ett tidigmodernistiskt 

byggnadsideal under 1900-talets första hälft. 

Byggnaden har också utgjort kompletterande 

 

                                                           
41 Bygglovhandlingar, diarienr: 839/1949 ; 45/1942 ; 534/1946 ; 534/1946 
; 534/1946-Flöjten 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östra byggnadskroppen 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. FLÖJTEN 6 

Riksnyckel 1:2601844 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

Sannolikt 1930-tal (östra 

byggnadskroppens östra hälft) 
 
OM- /TILLBYGGNAD: 

BL 1940: Tillkomst av östra 
byggnadskroppens västra hälft 
(magasin). 

BL 1942 & 1944: Tillkomst av mittersta 
byggnadskroppen (korvskinnsfabrik). 

BL 1946: Tillkomst av västra 

byggnadskroppen i två våningar.  

BL 1956: Påbyggnad  med 
produktionslokal och 

garage.  
 
(m.fl) 

 

Byggherre BL 1937-1956: AB Nordisk 
Silkecellulosa 

BL1996: Freudenberg Household 
Products AB. 

Arkitekt/byggmästare BL 1937 & 1940: KF:s Arkitektkontor.  

BL 1942 &1944: AB Armerad Betong. 
BL 1956: JIHAB.  
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industrilokal till ett av Sveriges mest 

framgångsrika företag, Nordisk Silkescellulosa. I 

och med sin i övrigt enkla och alldagliga 

utformning uppskattas den dock i dagsläget inte 

utgöra en ovanlig eller anmärkningsvärd del av 

landets eller regionens byggnadsbestånd. 

Objektets skyddsbehov bedöms därför motsvara 

varsamhetskravet enligt Plan- och bygglagen (8 

kap 17 §). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mittersta byggnadskroppen (t.h.) och västra byggnadskroppen (t.v.). 
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Kontors- och personalbyggnad   
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING:  Byggnad med plantak, 

nordlig och västlig fasad i rött strängpressat tegel, 

samt betongsockel. Svarta och bruna 

flerluftsfönser.  Norra sidan har en ytterdörr som 

övertäcks av ett falsplåtstäckt entrétak (sadeltak). 

Entrétaket uppstöttas av stolpar som står på 

naturstensplintar. (P.g.a. av inhägnad har inte en 

fullständig inventering kunnat genomföras).   

 

HISTORIK:  Byggnaden uppfördes i etapper för 

Nordisk Silkescellulosa under 1930-1940-talet. 

Den sydöstra fjärdedelen av byggnaden mot 

innergården uppfördes som vattenreningsverk 

efter bygglov 1935. Den nordöstra delen mot 

Hospitalsgatan tillkom som omklädningsrum 

efter bygglov 1940, medan den västra längan 

uppfördes som kontor och omklädningsrum efter 

bygglov 1942. Portiken tillkom kring 1996.42  

 

KLASSMOTIVERING: Byggnaden har ett visst 

arkitekturhistoriskt värde då den med sina 

fönsterbandsliknande flerluftfönster och plantak i 

viss mån är illustrativ för ett tidigmodernistiskt 

byggnadsideal under 1900-talets första hälft. 

Byggnaden har också utgjort kompletterande 

verksamhetslokal för ett av Sveriges mest 

framgångsrika företag.  I och med sin i övrigt 

 

                                                           
42 Bygglovshandlingar, diarienr: 223/1935 ; 839/1940 ; 312/1942 

 

 

enkla och alldagliga utformning uppskattas den 

dock i dagsläget inte utgöra en ovanlig eller 

anmärkningsvärd del av landets eller regionens 

byggnadsbestånd. Objektets skyddsbehov 

bedöms därför motsvara varsamhetskravet enligt 

Plan- och bygglagen (8 kap 17 §). 

 

 

 

 

Längan till höger med ljusare tegel och entrétak uppfördes som kontor och omklädningsrum efter bygglov 1942. 

Den intilliggande delen strax till vänster med mörkare tegel uppfördes som omklädningsrum kring 1940.  

 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. FLÖJTEN 6 

Riksnyckel 1:2537408 

Ursprunglig användn. Vattenreningsverk, omklädningsrum, 
personalrum och kontor. 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1935: Sydöstra delen 

(reningsverk) 
 
OM- /TILLBYGGNAD: 

BL 1940: Tillkomst av nordöstra 
delen mot Hospitalsgatan 

(omklädningsrum) 

BL 1942: Tillkomst av västra längan 
(kontor och omklädningsrum) samt 

ombyggnation av nordöstra delen till 

kontor och personalrum.  

BL 1996: Tillkomst av 
portik/skärmtak  

  

Byggherre BL 1935-1956: AB Nordisk 

Silkescellulosa. 

BL1996: Freudenberg Household 
Products AB. 

Arkitekt/byggmästare BL 1935-1942: KF:s Arkitektkontor 

BL1996: Allan Wallman 
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 Övriga byggnader (Klass Grå) 
 

GEMENSAM KLASSMOTIVERING:  Följande 

byggnad samt övriga mindre industribyggnader 

belägna på innergården av Flöjten 6 bedöms 

motsvara Klass Grå i och med sin förhållandevis 

låga ålder och mycket enkla, alldagliga och 

funktionscentrerade gestaltning. 

 

 

 

 

Pannhus/ångcentral 43 
 

BYGGNADSBESKRIVNING: Plåtbeklädd 

industribyggnad med mycket flackt sadeltak samt 

skorsten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Bygglovsritningar, diarienr: 296/1985 ; 486/2001 ; 175/2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. FLÖJTEN 6 

Riksnyckel 1:2472550 

Ursprunglig användn. Pannhus & ångcentral 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1985 
  
OM-/TILLBYGGNAD 

 
BL 2001: Tillbyggnad 

BL 2007: Tillbyggnad 
 

Byggherre Freudenberg Household Products 

AB. 
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KV. MOTORN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

 Särskilt värdefulla byggnader 

(Klass 2 Grön) 
 

 

Vargen AB:s f.d. 

konfektionsfabrik 
 

 
BYGGNADSBESKRIVNING: Något ombyggd 

tidigare fabrik med flera välbevarade drag av 

1940-talsfunktionalism (”New Empiricism”).  

Långsmal byggnad i fem våningar, varav den 

översta utgörs av kungsvåning. Merparten av 

fasaden består av munkförbandsmurat gult tegel 

med spånad yta, medan kungsvåningens fasad 

och tak täcks av vit plåt. Taket på kungsvåningen 

är plant med takfall nära takfot. Byggnadens 

långsidor har ospröjsade treluftsfönster i 

aluminium med sidolufter, vars kvadratiska 

fönsteröppningar har sina övre delar förtäckta 

med vit plåt. Västra långsidans bottenvåning har 

långsmala tvåluftsfönster i mindre format. Till 

höger om portalen på denna sida finns även ett  

stort tiodelat fönster med träspröjs och mindre 

rutor i överdel. På kortsidornas östra ytterkant 

finns ursprungliga kvadratiska sexdelade fönster i 

vitmålat trä (på södra sidan finns de även i 

bottenvåningen). På södra kortsidans 

bottenvåning finns även  två något större fönster  

 

 

 

 

 

 

 

 

med inre blyinfattning, oljad träspröjs samt ett 

yttre spetsigt masverk i någon form av 

kopparhaltig metall.  Västra långsidans entré 

utgörs av glasad trädörr innefattad i en enkel rak 

portal i krysshamrad granit. Till höger om 

portalen finns ett tidstypiskt fasadkonstverk i 

driven koppar formgivet av Stig Blomberg. 

 

 

Västra långsidan mot Östra Promenaden. 

 

Fastighetsbeteckning MOTORN 12 

Riksnyckel 1:2394390 

Ursprunglig användning Konfektionsfabrik och kontor 

Nuvarande användning Kontor 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

1948 

 
OM- /TILLBYGGNAD: 

BL 1982: Fönsterbyte, 
tillbyggnad av kungsvåning mm.  
 

Byggherre 1948: Regnklädesfabriken 

Vargen AB 

BL 1982: Byggnads AB Henry 

Ståhl 

Arkitekt/byggmästare 1948: Ture Wennerholm 

BL 1982: DSR Arkitektkontor 
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    Västra långsidans portal och fasadkonstverk i driven koppar, formgivet av Stig Blomberg.   

 

 

 

 
 

Originalfönster på södra kortsidan. Till vänster ett blyinfattat fönster  

med masverk och till höger kvadratiska sexdelade fönster. 
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HISTORIK: Byggnaden uppfördes 1948 för 

Regnklädesfabriken Vargen AB efter ritningar av 

Ture Wennerholm. Wennerholm hade tidigare 

stått som arkitekt till bl.a. LM Ericssons 

funktionalistiska fabrik i Midsommarkransen 

vilken under 1930-talet blev internationellt 

uppmärksammad för sina organisationsprinciper 

och storskalighet, och som i vissa hänseenden 

kom att stå som förebild för industribyggnader 

långt in på 1960-talet. 

Byggnaden saknade ursprungligen den indragna 

våningen i plåt och i de kvadratiska 

fönsteröppningarna satt sexdelade fönster av den 

typ som fortfarande finns kvar på kortsidorna. En 

mindre fontän fanns framför fasadkonstverket 

                                                           
44 Bygglovshandling Diarie Nr: 279/1945, Motorn 12 ; [Fotografier] 
Norrköpings stadsmuseum, bild.nr: CW 24933, CW 19866, CW 19869 
45 Norrkopingsstadsmuseum.se, Regnklädesfabriken Vargen AB ; Kf.se, 
Konfektions AB Vargen i Norrköping upphörde 

och en skylt med företagsnamnet krönte takfoten 

på den västra långsidans södra del. På bakgården 

fanns även ett kompletterande pannhus med 

skorsten.44 I den nya moderna fabriksbyggnaden 

tillverkades förutom regnkläder bl.a. trenchcoats, 

sportkläder och sjukhusdukar. 1954 förvärvades 

företaget av KF och 1965 flyttades produktionen 

till Flen och Sala.45  

Under 1980-talet förvärvades bygganden av 

byggnads- och fastighetsbolaget Byggnads AB 

Henry Ståhl, som kom att ge den nuvarande 

fasadgestaltning efter beviljat bygglov 1982.46 I 

skrivande stund huserar byggnaden Norrköpings 

kommuns vård- och omsorgskontor.  

 

 

 

46 Bygglovshandling Diarie Nr: 299/1982 Ä-1, Motorn 12 ; Bergentz, 
Lennart (1997), s. 57ff 

 

 

Västra långsidan mot Östra Promenaden, 1960. Fabriken bar vid denna tidpunkt fortfarande sin ursprungliga gestaltning.  

(Norrköpings stadsmuseum- CW 23699. Person bortredigerad med hänsyn till GDPR)  
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KLASSMOTIVERING: Trots viss förvanskning i 

form av fönsterbyte och takpåbyggnad har 

byggnaden stora arkitekturhistoriska värden då 

den utgör ett i grunden påkostat och omsorgsfullt 

gestaltat exempel på det sena 1940-talets mer 

materialitetsbetonade funktionalism (ibland även 

benämnd som New Empericism). Med sina 

bevarade sexdelade spröjsfönster, 

munkförbandsmurade fasad i gult tegel samt 

hantverksmässiga detaljer i form av 

fasadkonstverk och blyinfattade fönster med 

spetsigt masverk illustrerar den mycket väl 

periodens intresse för noggrann 

materialbehandling, mångfaldiga former  och 

anknytande till äldre arkitekturteman. Byggnaden 

har därtill ritats av Ture Wennerholm – en av den 

svenska funktionalismens mest betydande 

arkitekter.   

 

 

 

 

 

Värdebärande exteriöra element och 

karaktärsdrag för byggnaden inkluderar bl.a: 

byggnadens kubiska volym ; åskådliggörandet av det 

ursprungliga plantaket (där takfoten hålls fri från takfall) 

; fasad av munkförbandsmurat gult tegel med spånad yta 

;  fönsteröppningarnas storlek, placering och kvadratiska 

form ; gestaltningen hos de ursprungliga gavelfönstren 

(kvadratiska sexdelade fönster och fönster med spetsigt 

masverk) ;  portalen och den tillhörande dörrens gestaltning 

; samt portalens intilliggande fasadkonstverk i koppar.  

Värdefulla ursprungliga karaktärsdrag såsom 

sexdelade kvadratiska fönster på långsidorna kan 

med relativt små medel återskapas.   

 

 

 

 

 

 

Fabrikens östra sida, 1948. Till höger i bild syns pannhusets skorsten. 

(Norrköpings stadsarkiv. CW 19866)  
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Byggnader av delad klass 

( Klass 2  &   Klass 3 ) 
 

 

 

AB Manus f.d. 

mjölkmaskinsfabrik  
 

BYGGNADSBESKRIVNING:  Tidigare 

fabriksbyggnad i två våningar med 

funktionalistiska drag. I söder vid Lindövägen 

finns en större ursprunglig byggnadskropp med 

kvadratisk form och plantak. I nordvästra hörnet 

ansluter en långsmal mindre utbyggnad med 

pulpettak.  

Den större byggnadskroppen har på sin södra sida gul 

slätputsfasad och sockelmarkering i gråmålad 

puts, medan dess östra sida har rosa putsfasad och 

utstickande omålad betongsockel.  Fönstren 

utgörs av djupt liggande vita enluftsfönster i plast.   

På södra sidan finns silverfärgade 

aluminiumdörrar (den östra sidan av 

byggnadskroppen saknar fönster och dörrar).   

Den mindre byggnadskroppen har på västra långsidan  

fasad av gult tegel och på norra kortsidan av rosa 

puts. Västra långsidan har en aluminiumdörr och 

stora kvadratiska sexdelade fönster (tvålufts i 

övervåningen och fyrlufts i nedervåningen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.h. den större sydliga byggnadskroppen i gul puts (BL 1937). Tv. skymtar den nordvästra mindre byggnadskroppen i tegel.  

 

Fastighetsbeteckn. MOTORN 13 

Riksnyckel 1:2621474 

Ursprunglig användn. Mjölkmaskinsfabrik 

Nuvarande användn. Gym mm.  

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1937: Södra byggnadskroppen 
BL 1946: Nordvästra byggnadskroppen 
 
OM- /TILLBYGGNAD: 

BL 1969: Tillbyggnad 

lastbrygga. 
BL 1982: Interiöra 
planlösningsförändringar 

BL 1985: Omfärgning av södra 
byggnadskroppens fasad  
 
(m.fl. mindre åtgärder) 

 

Byggherre BL 1937: AB Manus 

BL 1969: Trud AB 

BL 1982-1985: Norrköpings kommunala 

fastighets AB 

 

Arkitekt/byggmästare BL 1937: B Sifversson 

BL 1946: Melker Andersson Arkitekt- 

och Ingenjörsbyrå 

BL 1969: Noss AB 

BL 1982: Roland Jakobsson 

BL 1987: Arne Carstens Byggkonsult AB 
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HISTORIK: Byggnaden utgjorde tidigare 

huvudfabrik för AB Manus 

mjölkmaskinstillverkning, varav den södra 

byggnadskroppen uppfördes efter bygglov 1937 

och den nordvästliga efter bygglov 1946.47  

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 

                                                           
47 Bygglovshandling Diarie Nr: 459/1937 ; Bygglovshandling Diarie Nr:  
582/1946 
48 Godlund, Helmfrid, & Kraft  (1976), s.1:85-1:86 

 

 

 

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.48 

Båda byggnadskroppar har bibehållit merparten 

av sin ursprungliga gestaltning, dock med några få 

undantag. Dörrar har bytts ut - och i fallet med 

den nordvästra byggnadskroppens entré – även 

tillkommit. Efter bygglov 1985 tycks också den 

större byggnadskroppens putsfasad ha genomgått 

en omfärgning från en ursprunglig vit kulör till 

nuvarande gula kulör.49 

 

 

 

 

49 Bygglovshandling Diarie Nr: 211/1985 ; [Foto] Norrköpings 
stadsmuseum, CW 19744 

 

 

Den nordvästra byggnadskroppen i tegel (BL 1946)  
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 Särskilt värdefull byggnad (Klass 2 Grön) 

Nordvästra byggnadskroppen i tegel  

(BL 1946)  

 

KLASSMOTIVERING: Med sin fasad i gult tegel och 

kvadratiska och rytmiskt placerade spröjsfönster 

utgör den norra utbyggnaden av fabriken ett gott 

och omsorgsfullt gestaltat exempel på 1940-talets 

funktionalism och dess intresse för 

materialomsorg. I och med sin 

gestaltningsmässiga likhet men den intilliggande 

särskilt värdefulla f.d. textilfabriken (Vargen) 

utgör byggnaden också ett karaktärsförstärkande 

komplement i kvarteret. Därtill har byggnaden 

utgjort huvudlokal för ett av Norrköpings mer 

framgångsrika verkstadsföretag.  Utbyggnaden 

bedöms därför utgöra en särskilt värdefull 

byggnad underställd förvanskningsförbudet 

enligt PBL 8 kap § 13. Värdebärande exteriöra 

element och karaktärsdrag för byggnaden 

inkluderar bl.a: byggnadens kubiska volym med flackt 

pulpettak ;  den västra långsidans gula tegelfasad ; samt 

de sexdelade kvadratiska fönsterna med sin gestaltning, 

placering och storlek. 

 

 

 Byggnad med visst värde (Klass 3 Gul) 

Södra byggnadskroppen i gul puts (BL 1937) 

 

 

KLASSMOTIVERING: De resterande delarna av 

byggnaden har ett visst industrihistoriskt värde då 

de tidigare hyst ett av Norrköpings mer 

framgångsrika verkstadsföretag.  I och med dess 

förhållandevis alldagliga gestaltning med 

avsaknad av starka historiska karaktärsdrag 

bedöms skyddsbehovet för de resterande delarna 

av byggnaden motsvara varsamhetskravet enligt 

Plan- och bygglagen (8 kap 17 §).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AB Manus 1948. I bakgrunden Svea Choklad och KF:s margarinfabrik. 

(Norrköpings stadsmuseum. CW 19744) 
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 Byggnader av visst värde 

(Klass 3 Gul) 

 

 

Butiks- och verkstadsbyggnad 50 
 

 
BYGGNADSBESKRIVNING: Byggnad utgörandes av 

en tvåvånings kontors/butiksdel med 1960-

talsmodernistiska drag, samt en envånings 

verkstadsdel.  

Envåningsdelen har fasad av blå trapetskorrugerad 

plåt samt fönsterband av aluminium. 

Tvåvåningsdelens östra fasad täcks av plattor av 

frilagdbetong i nederdel och i hörnen, och av rött 

tegel i överdelen. Nedervåningen har skyltfönster 

i aluminium och övervåningen har vita 

enluftsfönster. Både envåningssdelen och 

tvåvåningsdelen har  plantak. 

 

KLASSMOTIVERING: Byggnaden har ett visst 

arkitekturhistoriskt värde då den med sin kubiska 

volym, plantak, plattor av frilagd betong, rött 

tegel samt enkla ospröjsade enluftsfönster i viss 

mån är illustrativ för ett allmänt arkitekturideal för 

kontors- och butiksbebyggelse under 1960-talet. I 

och med sin i övrigt alldagliga gestaltning, 

förhållandevis låga ålder samt anspråkslösa 

historia uppskattas den dock i dagsläget inte 

 

                                                           
50 Tidigare utförd inventering, 2008-02-29 (granskad våren 2020) 

 

 

 

 

 

 

utgöra en ovanlig eller anmärkningsvärd del av 

landets eller regionens byggnadsbestånd. 

Objektets skyddsbehov bedöms därför motsvara 

varsamhetskravet enligt Plan- och bygglagen (8 

kap 17 §). 

 

 

Byggnaden fotograferad från korsningen Tegelängsgatan-Tullhusgatan 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. MOTORN 10 

Riksnyckel 1:2426225 

Ursprunglig användn. Butik, kontor, verkstad 

Nuvarande användn. Butik/servicebutik 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1964 
 
OM- /TILLBYGGNAD: 

BL 1977: Ombyggnad interiör 

BL 1991: Ändrad 
användning från järnhandel till 
kontor och kurslokal. 

 
(m.fl. mindre åtgärder) 
 

Byggherre BL 1964: AB Järn och Byggnadsvaror  
BL 1977:Torsten Källbom 
BL 1991: Vibrationsteknik AB 

Arkitekt/byggmästare BL 1964: Sven Evers, ingenjör  
BL 1977: Lars Mård Ingenjörsbyrå 
BL 1991: Ingenjörsfirman SE 

Wastesson & Co 
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Kontorshus  
 

 
BYGGNADSBESKRIVNING: Kontorsbyggnad i sex 

våningar med gul spritputsfasad, vitputsad 

övervåning och sockel med granitplattor. Plant 

tak med  takfall strax innan takfot.  Långsmala 

ospröjsade fönster med en mindre överruta, vilka 

(med undantag för övervåningens) har 

ovansittande  vita solskärmar. Bottenvåningen 

har stora fönsterbandsliknande fönster. Ovanför 

den centralt placerade entrédörren av aluminium 

finns ett burspråksliknande fönsterparti  i hela 

byggnadens höjd. Ett liknande glasparti finns 

mellan kontorshuset och den intilliggande 

byggnaden i väst.  

 

KLASSMOTIVERING: Byggnaden har ett visst 

arkitekturhistoriskt värde då den med flera 

tidstypiska drag såsom solskärmar, ljusgul 

färgsättning och glasat mittparti i viss mån är 

illustrativ för 1980- och 1990-talets arkitektoniska 

 

 

 

kontorsbyggnadsideal. I och med sin låga ålder, 

anspråkslösa historia och förhållandevis alldagliga 

gestaltning uppskattas den dock i dagsläget inte 

utgöra en ovanlig eller anmärkningsvärd del av 

landets eller regionens byggnadsbestånd. 

Objektets skyddsbehov bedöms därför motsvara 

varsamhetskravet enligt Plan- och bygglagen (8 

kap 17 §). 

 

 

 

 

Byggnadens södra långsida mot Lindövägen 

 

 

 

Fastighetsbeteckning MOTORN 12 

Riksnyckel 1:2566682 
Ursprunglig användning Kontor 

Nuvarande användning Kontor 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

1990 
 

Byggherre Byggnads AB Henry Ståhl 

Arkitekt/byggmästare DSR Arkitekter 
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 Övriga byggnader (Klass Grå) 
 

GEMENSAM KLASSMOTIVERING:  Nedanstående 

byggnader bedöms motsvara Klass Grå i och med 

sin förhållandevis låga ålder, anspråkslösa historia 

och mycket enkla, alldagliga och 

funktionscentrerade gestaltning. 

 

 

 

 

 

 

Verkstadsbyggnad 51 
 

BYGGNADSBESKRIVNING: Verkstadsbyggnad 

med sadeltak, fasad av vit trapetskorrugerad plåt 

samt dörrar och garageportar  i brun plåt.  

 

 

 

 

                                                           
51 Tidigare utförd inventering, 2008-02-29 (granskad våren 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. MOTORN 13 

Riksnyckel 1:2588429 

Ursprunglig användn. Lager 

Nuvarande användn. Bilverkstad 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1948 
 
OM- /TILLBYGGNAD: 

BL 1950: Ombyggnad mellanbjälklag  
BL 1984:  Tillbyggnad norra sida  

Byggherre BL 1948 & 1950: AB Manus 
BL 1984: Norrköpings Kommunala 
Fastighets AB 

Arkitekt/byggmästare BL 1948: E Sifversson, AB Skånska 
Cement 
BL: 1950 Sven Evers Arkitekt- och 

Ingenjörsbyrå  
BL 1984 – 
 

 

 

 

Byggnadens nordöstra hörn 
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Garage 52 
 

BYGGNADSBESKRIVNING: Garagebyggnad med 

fasader av vit liggande träpanel och 

korrugerad plåt. Mycket flackt sadeltak med 

papptäckning. 

 

 

 

 

Parkeringsdäck 53 
 

BYGGNADSBESKRIVNING: Rektangulärt 

parkeringsdäck i gulmålad betong. Takparkering 

nås genom yttre ramp. Byggnaden har 

kvadratiska öppningar i fasaden.    
 

 

 

                                                           
52 Tidigare utförd inventering, 2008-02-29 (granskad våren 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 Bygglovshandling 396/1990 

Fastighetsbeteckn. MOTORN 13 

Riksnyckel 1:2556539 

Ursprunglig användn. Garage 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1946  

 
OM- /TILLBYGGNAD: 

1970 BL ändring av garage till 
pannrum (västra delen) 
 

Byggherre BL 1946: AB Manus 

BL 1970: Trud AB 

Arkitekt/byggmästare BL 1946: AB Skånska Cement, E 
Sifversson 
BL 1970  - 

 

 

Fastighetsbeteckn. MOTORN 12 

Riksnyckel 1:2396822 

Ursprunglig användn. Parkeringsdäck 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1990 
  

Byggherre Byggnads AB Henry Ståhl 

Arkitekt/byggmästare Brunskogs Arkitektkontor 

 

 

 

Byggnaden fotograferad från Syltbergsgatan 

 

 

Byggnaden fotograferad från Syltbergsgatan 
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KV. IMPORTEN 
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 Särskilt värdefulla byggnader 

(Klass 2 Grön) 
 

 

KF:s före detta margarinfabrik 
 

 
BYGGNADSBESKRIVNING: Tidigare fabrik 

bestående av tre västliga huskroppar med till stora 

delar välbevarad tjugotalsklassicistisk karaktär, 

samt en östlig huskropp med något förändrad  

funktionalistisk karaktär. 

De klassicistiska huskropparna utgörs av en mittdel i 

fem och en halv våning flankerad av två längor i 

tre och en halv våning (den västra längan är L-

formad med en liten nordligt utskjutande 

byggnadskropp längs Tullhusgatan). Samtliga har 

brutet sadeltak med tvåkupiga takpannor. På taket 

finns frontonprydda takkupor och små 

karnissvängda ventilations- eller skorstenshuvar, 

alla i brun plåt. I anslutning till taket finns ljusgrått 

putsade takfotsgesimser med tandsnitt. 

Samtliga fasader är spritputsade. Södra sidorna 

har puts i dämpade nyanser; den västra 

byggnadskroppen i brunt, den mitterst i ljusgrått 

och den östra i grönt. På övriga sidor av 

byggnaden är putsen ljusgul förutom på den 

mittersta huskroppens norra sida där den är 

mörkgul. På alla fasader kontrasteras putsytorna 

av grå sockel samt av pilastrar och hörnpilastrar i 

mörkare nyans (på södra sidan i brunt och på 

norra sidan i grått). Även de kontrasterande 

elementen är spritputsade.  

Merparten av fönstren utgörs av vita 

tvåluftsfönster i plast. På plan 1 utgörs de av 

rektangulära fyrdelade eller ospröjsade fönster ;  

på plan 2 av rektangulära fyrdelade fönster 

inklusive två överrutor ; på plan 3 och 4 av 

kvadratiska fyrdelade eller ospröjsade fönster ; 

och på plan 5 av rektangulära sexdelade fönster. 

På längornas gavlar finns även ett lunettfönster 

vardera. Den västra och mittersta huskroppen har 

en entré vardera på södra sidan, vilka består av två 

intilliggande bruna aluminiumdörrar med glas. 

Entréerna skyddas av ett tak med konkavt  

 

 

 

 

 

 

svängd falsplåt, som bärs upp av vitmålade i-

profilerade trästolpar. På norra sidan finns en blå 

spegelindelad pardörr i trä med enkel 

granitomfattning och ett svängt frontonliknande 

överstycke i puts. Även dörrens trappa och 

intilliggande sockel är av granit.  Strax intill finns 

en äldre öppning för varuintag flankerad av delvis 

putsade granitpelare (öppningen är idag delvis 

igenmurad och försedd med en nyare garageport). 

Ytterligare entrédörrar av glas och aluminium 

finns utspridda längs byggnaden. 

Fastighetsbeteckn. IMPORTEN 4 

Riksnyckel 1:2623746 

Ursprunglig användn. Margarinfabrik  

Nuvarande användn. Kontorslokaler 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

1921 (De två östligaste 

byggnadskropparna i klassicistisk stil). 
 
OM- /TILLBYGGNAD: 

BL 1924: Tillkomst av västligaste 
byggnadskroppen i klassicistisk stil. 

1928: Tillkomst av den östligaste 
byggnadskroppen (med funktionalistiska 
drag). 

BL 1988: Byte till nuvarande fönster och 

tillkomst av svängda entrétak på 
klassicistiska huskropparna. Funkisdelens 
två takpåbyggnader tillkommer (sannolikt 

även dess plastfönster).  

BL 1990: Tillkomst av västra längans 
nordligt utstickande byggnadskropp längs 

Tullhusgatan. 

BL 2003: Västra längans norra sida 
tillbyggs med fläktrum.   

BL 2006-2007: Omfärgning av fasad 

(m.fl. mindre åtgärder) 

Byggherre 1921-1928: Kooperativa Förbundet 

BL 1988-1990: Fastighetsbolaget 

Importen AB 

Arkitekt/byggmästare 1921 och BL 1924: Axel Sjögren 

1928: Eskil Sundahl (KF:s arkitektkontor) 

BL 1988-1990: DSR Arkitektkontor 
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Margarinfabrikens södra långsida längs Tegelängsgatan.  I främre delen av bilden ses de tjugotalsklassicistiska huskropparna med putsfasader i 

olika kulörer. Från vänster till höger: den västliga längan från (ca 1924), den mittersta byggnadskroppen (1921) och den östliga längan (1921). 

I bildens högra ände skymtar den gula funktionalistiska utbyggnaden (1928). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margarinfabrikens norra sida, fotograferad från Tullhusgatan. Till höger i främre delen av bilden ses den västra längans nordligt 

 utstickande byggnadskropp som tillkom efter bygglov 1990. Den lägre utbyggnaden med sluttande plåttak strax bakom 1990 års  

utbyggnad är ett fläktrum som adderades kring 2003.   
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Den frontonprydda portalen på den mittersta  

huskroppens norra sida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastporten på den mittersta huskroppens norra sida med flankerande granitpelare.    
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Den funktionalistiskt präglade huskroppen är tre 

våningar hög men inkluderar även ett 

fyravåningstorn på norra sidan. Huskroppen har 

plantak med undantag för tornet som har flackt 

sadeltak. Fasaden är gult spritputsad med 

undantag för tornets övre våning som utgörs av  

gulmålat trä. Sockeln är grått spritputsad.  

Fönstren utgörs framförallt av fönsterband i vit 

plast (på södra sidan med ovansittande vita 

solskärmar). Tornet har kvadratiska fyrdelade 

tvåluftsfönster. Södra sidan har likadan entré och 

entrétak som de klassicistiska huskropparna, och 

den norra har likadana blå pardörrar (dock utan 

frontonöverstycke).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den funktionalistiska huskroppens södra sida längs Tegelängsgatan.  

 

 

 

 

 

 

 

Den funktionalistiska huskroppens norra sida.   
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HISTORIK: Byggnaden uppfördes i etapper 1921-

1928 som margarinfabrik för Kooperativa 

Förbundet. Huskropparna i tjugotalsklassicistisk 

stil ritades av Axel Sjögren, varav den mittersta 

och östra huskroppen färdigställdes 1921 medan 

den västra uppfördes efter beviljat bygglov 1924 

(den västra huskroppens nordligt utstickande del 

tillkom i ett senare skede). Fasaderna på dessa 

huskroppar var ursprungligen ljusgula med vita 

lisener, hörnpilastrar och takfotsgesimser. 

Merparten av fönstren utgjordes av kvadratiska 

fyrluftsfönster men det förekom också ett flertal 

mycket höga och långsmala fönster på de två 

östligaste huskropparnas mittparti.54  

Den östligaste byggnadskroppen med 

fönsterband tillkom 1928 tillsammans med den 

 

 

                                                           
54 Bygglovshandlingar, Diarie nr: 1919_03_23_1 &  75/1924 ; Brunnström 
(2004), s.15-16, 119-120; [Foto] Järnvägsmuseet, bild-id: JvmKCAC14892 

intilliggande lådfabriken i öst (se nästa avsnitt). 

Den hade ursprungligen ett utpräglat  

tidigfunktionalistiskt formspråk med vitputsad 

fasad och mörka fönsterband (de mittersta 

fönsterbanden var enbart två rutor höga istället 

för tre rutor höga som idag). Den saknade också 

södra sidans entré och solskärmar. För 

ritningarna stod Eskil Sundahl, chefsarkitekt på 

KF:s arkitektkontor som kom att spela en viktig 

roll för funktionalismens introduktion i landet i 

slutet av 1920-talet.  

Margarinfabriken i Norrköping var KF:s första 

eget uppförda fabrik i Sverige och kom att bli 

normgivande för förbundets övriga fabriker 

genom sin automatiserade  tillverkningsprocess, 

tekniska utrustning och hygieniska ytor. Med 

 

 

 

Margarinfabrikens norra långsida 1931. Byggnaden har fortfarande sina mycket höga fönster i mittsektionen och på innergården går det att skymta det 

tidigare förekommande järnvägsspåret för varutransport. Varorna lastades via en flyttbar träramp från västra längans skärmtaksövertäckta lastkaj (t.h). 

(Norrköpings stadsmuseum. CW 20035) 
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Produktionssal belägen bakom en av de tidigare mycket höga fönsterytorna. Foto från 1956. 

(Norrköpings stadsmuseum. CW 4657) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margarinfabrikens södra långsida, med den funktionalistiska byggnadskroppen till höger i förgrunden. Fotograferat någon gång innan 1965. 

(ArkDes arkiv. ARKM.1988-111-03766) 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

sina nya prispressade livsmedel kom 

margarinfabrikens produktion också att inleda 

förbundets intåg på den svenska 

livsmedelsmarknaden som en stor och viktig 

aktör (läs mer i avsnittet ”Industriföretagen” i 

planeringsunderlagets första del).55 

Margarinfabriken drog fördel av järnvägens 

dragning genom Syltenområdet och ett spår drogs 

till en plattform på bakgården där lastning av 

varor kunde ske.56 Margarinproduktionen flyttade 

från Norrköping 1965 varefter fabriken fram till 

1985 kom att nyttjas av Celloplast AB för 

platspåsetillverkning.57 Efter förvärv av 

Fastighetsbolaget Importen AB under andra 

hälften av 1980-talet byggdes fabriken om till 

kontor och har därefter bl.a. använts som lokal av 

Migrationsverket och John Bauergymnasiet.58  

 

Större delen av om- och tillbyggnaderna har 

genomförts från och med 1980-talet. På de 

klassicistiska huskropparna tillkom båda södra 

entréerna (med svängt tak) samt merparten av 

nuvarande fönster efter beviljat bygglov 1988.  

Den mindre nordliga byggnadskroppen i liknande 

stil längs Tullhusgatan uppfördes kring 1990, och 

ersatte då en byggnadskropp från 1980-talet som 

nyligen eldhärjats.59 Det utskjutande fläktrummet 

på västra längans norra sida uppfördes efter 

bygglov 2003.60 Nuvarande bruna, gråa och gröna 

fasadfärgsättning  tycks ha tillkommit kring 

2006.61 

 

Den funktionalistiska byggnadsdelens två mindre 

takpåbyggnaderna uppfördes efter beviljat 

bygglov 1988, och samma år tycks fönsterbyte 

genomförts.62 Södra entrén i sin nuvarande form 

tillkom i två omgångar kring 2002 och 2008, 

medan putsfasaden fick sin gula kulör ca 2007 

(solskärmarna monterades någon gång efter 

2007).63  

 

Vid sidan om de exteriöra förändringarna har 

fabriken i flera omgångar under 1980-2000-talet 

genomgått interiöra förändringar, bl.a. i samband 

med ombyggnationen till kontor.  

                                                           
55 Brunnström (2004),s.119-120 
56 [Foto] Norrköpings stadsarkiv, GSM K50-01419 
57 Brunnström (2004), s.120-121 ; Godlund, Helmfrid & Kraft (1976), 
s.1:118 
58 Folkbladet (2003-07-05)  

KLASSMOTIVERING: Den före detta 

margarinfabriken har stora industri- och 

näringslivshistoriska värden. Detta då den såsom 

KF:s första eget uppförda fabrik i Sverige blev 

mönsterbildande för förbundets efterföljande 

fabriker under 1920- och 1930-talet och även 

kom att leda till dess genombrott som en stor och 

viktig aktör på den svenska livsmedelsmarknaden.  

Byggnaden har också stora arkitekturhistoriska 

värden. Med sin välbevarade 

tjugotalsklassicistiska gestaltning utgör den västra 

delen av byggnaden ett gott exempel på den 

förmodernistiska arkitekttradition som i stor 

utsträckning kom att försvinna från svenskt 

byggande efter 1930-talets funktionalistiska 

genombrott. Den uppvisar även en stor omsorg 

och ambitionsnivå avseende arkitektonisk 

gestaltning som idag blivit sällsynt hos inte minst 

industriell och funktionscentrerad bebyggelse. 

Värdebärande exteriöra element och 

karaktärsdrag  inkluderar bl.a: byggnadsvolymerna 

med en högre mittdel och två lägre längor ; det brutna 

sadeltaket med takpannor ; ventilations-

/skorstenshuvarna av karnissvängd plåt ; takkuporna ; 

putsfasad med lisener, hörnpilastrar och tandsnittsgesimser 

i kontrasterande färg ; gråputsad sockel ; spröjsade fönster 

; lunettfönster ;  samt norra fasadens naturstensportal med 

dekorativt frontonliknande överstycke.  

Den östra tillbyggnaden från 1928 har trots viss 

förvanskning i form av bl.a. omfärgad fasad och 

adderade solskärmar bibehållit sin huvudsakliga 

tidigfunktionalistiska karaktär. I och med sitt 

uppförande under 1920-talet utgör byggnaden ett 

ur svenskt perspektiv mycket tidig exempel på 

modernistisk arkitektur, vars introduktion i landet 

till stor del skedde genom KF:s arkitektkontor 

och Eskil Sundahl. Värdebärande exteriöra 

element och karaktärsdrag  inkluderar bl.a: 

fönsterband ; putsfasad ; plantak ; och norra fasadens 

tornliknande byggnadskropp.  

 

59 Bygglovshandlingar, diarienr. 1392/1980 ; 1221/1988 ; 170/1990 
60 Bygglovshandling, diarienr. 1232/2003-Ä 
61 Bygglovshandling, diarienr. 1093/2006 
62 Bygglovshandling, diarienr. 1221/1988 
63 Bygglovshandlingar, diarienr. 1432/2002 ;641/2007 ; 795/2008 
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 Byggnader av visst värde 

(Klass 3 Gul) 
 

 

Kontorshus (KF:s f.d. lådfabrik) 
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING: Tidigare fabrik som 

genom omfattande ombyggnationer gjorts om till 

kontorshus med postmodernistisk karaktär.   

Kontorshuset består av en fyra våningar hög 

byggnadskropp mot Tegelängsgatan i söder samt 

en tre våningar hög byggnadskropp i norr. Båda 

byggnadskroppar har plåtbeklädda plantak varav 

den södra täcks av röd bandplåt och korrugerad 

plåt, och den norra av ofärgad bandplåt. Södra 

huskroppen har även en svagt lutande och kraftigt 

utskjutande takfot med smala stöttor i stål. 

Fasaderna är ljusgult spritputsfasade med 

markerad nederdel i grå spritputs.  

Merparten av fasaderna är fönsterlösa och täcks 

av asymmetriskt utplacerade luckor i grå plåt. 

Fjärde våningen är ett undantag där det på båda 

långsidor finns en rad av tätt sittande vita 

enluftsfönster i fasadens hela längd.  På södra 

sidan finns också ett fönsterband på tredje 

våningens östra ände samt ett triangulärt burspråk 

i mitten av fjärde våningen. Burspråket är  försett 

med persiennliknande solskydd. Ovanpå taket 

finns även oktogonala lanterniner i röd plåt. 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. IMPORTEN 4  

Riksnyckel 1:2428176 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

1928: Delar av nuvarande bottenvåningen 

(lådfabrik) 

 

OM- /TILLBYGGNAD: 

BL 1965: Utbyggnad mot väst. 

BL 1975: Påbyggd våning och avlägsnande 

av fönsterband mot Tegelängsgatan. 

BL 1992/1994: Ombyggnad till 

kontorshus. Nuvarande våningshöjd och 

fasadgestaltning tillkommer.  

BL 2004: Tillkomst av norra 

byggnadskroppen i tre våningar 

(arkivlokaler).  

Byggherre 1928: Kooperativa Förbundet 

BL 1965: Celloplast AB 

BL 1975: Vägbolaget 

BL 1992/1994: Fastighetsbolaget 

Importen AB  

BL 2004: [uppgift saknas] 

Arkitekt/byggmästare 1928: Eskil Sundahl (KF:s arkitektkontor) 

BL 1965: Sven Evers, ingenjörskonsult 

(Skånska Cementgjuteriet) 

BL 1975: Vägbolaget 

BL 1992/1994: DSR Arkitektkontor 

BL 2004: Mathias J. (Arkidéon) 

 

 

 
 

Den södra fyra våningar höga byggnadskroppen mot Tegelängsgatan. Den höga och till stor del  

fönsterlösa fasaden samt högt sittande fönsterbanden ger byggnaden ett nästintill fartygsliknande formspråk.   
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Byggnadens tidstypiska kraftiga takutsprång med stöttor. Strax därunder det triangulära burspråket 

 i metall som med sin maskinella framtoning anknyter till ”High tech”-strömningarna inom postmodernismen.   

 

 

 

Med sina fyrliknande lanterniner och den i övrigt nästan fartygsliknande fasadgestaltningen uppvisar 

 byggnaden ett för postmodernismen typiskt refererande formspråk, i detta fall gentemot sjöfart.   

 



 

79 

 

 

HISTORIK: Byggnadens undre delar uppfördes 

1928 som lådfabrik för Kooperativa Förbundet, 

samtidigt som den intilliggande 

margarinfabriksutbyggnaden (se föregående 

avsnitt). Liksom margarinfabriksutbyggnaden fick 

lådfabriken ett utpräglat tidigfunktionalistiskt 

formspråk med vita putsfasader, plantak och 

stora fönsterband.64 Efter bygglov 1965 fick den  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Brunnström (2004),s. 119-120 ; Bygglovshandling diarienr: 371/1927 

 

en plåtöverbyggnad samt plåtfasader som helt 

kom att täcka de tidigare fönsterbandsytorna. 

Nuvarande våningshöjd, postmodernistiska 

gestaltning och kontorsfunktion fick byggnaden 

efter beviljat bygglov 1992 och 1994. Den norra 

byggnadskroppen i tre våningar tillkom kring 

2004.65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 Bygglovshandlingar diarienr: 607/1965 ; 568/1975 ; 741/1992 ; 52/2004 

 

 

Bygglovsritning av margarinfabriksutbyggnaden (t.v) och den intilliggande lådfabriken (t.h), båda uppförda 1928. 

(Bygglovshandling. 371/1927) 

 

 

                                            

 

                                            

                                                                Ritning av byggnaden i sin nuvarande mycket ombyggda form. 

                                                                   (Bygglovshandling. 741/1992. Beslut § 77 1994) 
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KLASSMOTIVERING: Kontorshuset har ett visst 

arkitekturhistoriskt värde då den med sin nästintill 

fartygslika form, fyrliknande lanterniner, 

triangulära metallburspråk, samt kraftiga 

takutsprång med stöttor i viss mån är illustrativ 

för 1980- och 1990-talets postmodernistiska 

arkitektur och dess refererande formspråk. I och 

med sin låga ålder och något alldagliga gestaltning 

uppskattas den dock i dagsläget inte utgöra en 

anmärkningsvärd del av landets eller regionens 

byggnadsbestånd. Objektets skyddsbehov 

bedöms därför motsvara varsamhetskravet enligt 

Plan- och bygglagen (8 kap 17 §). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

Konsumtionsföreningens f.d. 

charkuteri och bageri 
 

 
BYGGNADSBESKRIVNING:  Mindre 

industrianläggning bestående två tidigare separata 

byggnader i öst respektive väst som 

sammanlänkas av mindre  mellanliggande 

byggnadskroppar.  

Den östra byggnaden är 1 ½ våning hög och har 

pappklätt sadeltak, betongglasfönster, gråmålad 

betongsockel och fasad av gula sidiplattor. På 

dess norra gavel finns även en anslutande lastkaj 

med plantak  och fasader av grå trapetskorrugerad 

plåt. 

Den västra byggnaden utgörs av en mängd mindre 

kubiska byggnadskroppar 1-3 våningar med 

plantak, fasader i gult tegel, samt vita 

enluftsfönster (även med inslag av betongglas). 

Dess norra sida har tre lastkajer, varav en är 

infattad i tegelväggen och två ligger i utskjutande 

byggnadskroppar med plåtfasader. 

De sammanlänkande byggnadskropparna är 1-2 

våningar höga och har plantak, fasader av grå 

trapetskorrugerad plåt (på södra sidan även av röd 

plåt) samt vita enluftsfönster.  

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. IMPORTEN 3 

Riksnyckel 1:2558706 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1932: Charkuteri (östra huskroppen med 
sadeltak) 
BL 1948: Bageri (västra huskropparna i tegel) 

 
OM- /TILLBYGGNAD (CHARKUTERI) 

BL 1939: Tillbyggnad i väster. 
BL 1952: Tillbyggnad i norr. 
BL 1971 & 1977: Tillbyggnad i väster.  

BL 1984: Till- och påbyggnad i norr, bl.a. 
lastområde. 

 
OM- /TILLBYGGNAD (BAGERI) 

BL 1953 & 1954: Tillbyggnad i väster.  

BL 1967: Om- och tillbyggnad i väster, söder 
och norr, bl.a. lådförråd.  
BL 1969: Påbyggnad med skorsten.  
BL 1974: Ombyggnad av norra lastområdet 

BL1988: Tillbyggnad av förråd i söder.  
BL 1989: Tillbyggnad lager i nordväst. 
 

Byggherre 1931-1984: Kooperativa Förbundet 
(byggherre för bageriet var vid BL 1948 
Konsumtionsföreningen) 

Arkitekt/byggmästare (CHARKUTERI) 

BL 1932-1971: KF:s arkitektkontor 
BL 1977: Tore Hedström, KF:s 
fastighetssektion 

BL 1984: Olov Blomqvist SAR  
 
(BAGERI) 

BL 1948-1954: KF:s arkitektkontor 
BL 1954: Rune Hellgren SAR 
BL 1967: Sune Edwall KFAI AB Stockholm 

BL 1969: KF:s fastighetssektion  
BL 1974-1988: KF Bygg AB 
 

 

 

Byggnadens norra sida  

 

 



 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Charkuteriet (BL 1932). Långsidan mot Bangårdsgatan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bageriet (BL 1948 m.fl). Norra långsidan mot Hospitalsgatan. 
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HISTORIK: Större delen av anläggningen lät byggas 

som fabrikslokaler för Konsumtionsföreningens 

livsmedelsproduktion.  Den östra byggnaden lät 

uppföras som charkuteri kring 1932 av 

Kooperativa Förbundet, vilka inom kort 

arrenderade ut den till Konsumtionsföreningen. 

Byggnaden ritades av Eskil Sundahl på KF:s 

arkitektkontor och hade ursprungligen vit 

putsfasad och små enluftsfönster.  Stora delar av 

västra byggnaden i tegel tillkom som bageri kring 

1948 efter ritningar av Olof Hult, även han 

arkitekt på KF:s arkitektkontor.66 I synnerhet 

bageriet kom med tiden att växa i storlek, med  

kraftiga utbyggnader åt väster och söder under 

                                                           
66 Bygglovshandlingar, diarienr. 1932_10_16_1  & 364/1948 ; Brunnström 
(2004),s. 134 ; [Foto] Norrköpings stadsmuseum, bildnr: CW 6085 

 

1950-1980-talet. Även charkuteriet utvidgades, 

bl.a. efter bygglov 1977 de med bageriet 

sammanlänkande byggnadskropparna i plåt 

tillkom.    

Liksom många andra föreningsfabriker 

överfördes bageriet  så småningom till 

Kooperativa Förbundet (i detta fall år 1960). 

Under 1970-talet räknades det som Norrköpings 

största bageri. Verksamheten lade ner 2001 och 

lokalerna huserar i skrivande stund möbelbutik.67 

I charkuteriet bedrivs under ny ägare fortfarande 

charkhantering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

67 Brunnström (2004), s.134 ; Folkbladet (2007-09-25), Nytt lager skapar 
nya jobb 

 

 

Charkuteriets norra sida, fotograferad någon gång under 1930- eller 1940-talet innan bageriets uppförande.  

(Norrköpings stadsmuseum. CW 6085) 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

 

KLASSMOTIVERING: Charkuteri- och 

bagerianläggningen har ett visst 

näringslivshistoriskt värde då den tillsammans 

med den tidigare margarinfabriken i samma 

kvarter utgör ett spår från de KF–anknutna 

verksamheternas tidigare starka ställning i 

Syltenområdet. I synnerhet bageriet har också ett 

visst arkitekturhistoriskt värde då det med sina 

tidstypiska kubiska byggnadskroppar, ospröjsade 

fönster och fasader i gult tegel i viss mån är 

illustrativt för ett allmänt modernistiskt 

industribyggnadsideal under 1940-talet. I och 

med anläggningens relativt alldagliga ursprungliga 

gestaltning och förhållandevis anspråkslösa 

historia uppskattas den dock i dagsläget inte 

utgöra en ovanlig eller anmärkningsvärd del av 

landets eller regionens byggnadsbestånd. 

Objektets skyddsbehov bedöms därför motsvara 

varsamhetskravet enligt Plan- och bygglagen (8 

kap 17 §). 
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 Övriga byggnader (Klass Grå) 
 

 

 

Kontorshus 68 
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING:  Kontorsbyggnad i fyra 

våningar. Övergripande ljusgul spritputsfasad, 

dock med övervåning i vit puts och 

sockelmarkering i grå puts. Sadeltak med röd 

plåtbeklädnad.  Tvåluftsfönster av vit plast med 

ovansittande solskärmar. Grå aluminiumdörr 

med omfattning av granitplattor samt ett 

tillhörande entrétak med konkavt svängd falsplåt 

(uppburet av vitmålade i-profilerade trästolpar).  

 

KLASSMOTIVERING:  Byggnaden bedöms 

motsvara Klass Grå i och med sin låga ålder, 

anspråkslösa historia och enkla och alldagliga 

gestaltning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Bygglovshandlingar, diarienr: 32/1971 ; 1430/1989 ; 487/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckning IMPORTEN 4  

Riksnyckel 1:2590641 

Ursprunglig användning Lager 

Nuvarande användning Kontor (Norrköpings kommun) 

Årtal/åtgärd NYBYGGNAD 

BL 1971: Delar av undervåningen 

(lagerbyggnad) 

OM- /TILLBYGGNAD: 

BL 1989: Påbyggnad och 

ombyggnad till nuvarande 

kontorshus. 

BL 2001: Planlösningsförändring 

(bottenplan) 

 

Byggherre BL 1971: Celloplast AB 
BL 1989: Fastighetsbolaget 

Importen AB  
BL 2001: W&W Fastigheter AB 

Arkitekt/byggmästare BL 1971: Ing. Knut Wahlin 
(Byggnads AB Birger Andersson) 
BL 1994: DSR Arkitektkontor AB 

BL 2001: Arkidéon 

 

 

 

Fotograferat från korningen Tegelängsgatan-Bangårdsgatan 
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Skjul 69 
 

 
BYGGNADSBESKRIVNING:  L-formad byggnad 

med faluröd locklistpanel och pappklädda sadel- 

och pulpettak. 

 

KLASSMOTIVERING:  Byggnaden bedöms 

motsvara Klass Grå i och med sin förhållandevis 

låga ålder, anspråkslösa historia och enkla, 

alldagliga och funktionscentrade gestaltning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Bygglovshandling, diarienr: 677/1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckning IMPORTEN 4  

Riksnyckel 1:2493455 (södra längan) 

1:2461361 (västra längan) 

Ursprunglig användning Skjul 

Årtal/åtgärd NYBYGGNAD 

BL 1940 : Södra längan (västra 

längan tillkommen någon gång 

efter 1940) 

Byggherre BL 1940: Kooperativa Förbundets  

Margarinfabrik 

Arkitekt/byggmästare [uppgift saknas] 

 

 

 

Byggnadens norra sida mot Hospitalsgatan. 

 

 



 

87 

 

 

KV. EXPORTEN 
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 Särskilt värdefulla byggnader 

(Klass 2 Grön) 
 

 

Svea Choklad 

(byggnadsetapp 1 och 2) 
 

 
BYGGNADSBESKRIVNING: Rektangulär 

fabriksbyggnad i fyra våningar. I nordvästra 

hörnet finns en ursprunglig mindre del från 1920-

talet i något ombyggd form men med flera 

bibehållna tjugotalsklassicistiska drag. Den 

ursprungliga delen omsluts på sin östra och södra 

sida av en större utbyggnad från 1980-talet med 

postmodernistiska drag. 

1920-talets ursprungliga del har fasad med murpelare 

i rött strängpressat tegel med slät yta, varemellan 

gul trapetskorrugerad plåt sitter monterad.  

Sockeln utgörs av svartmålad betong. Merparten 

av fönsteröppningarna sitter tätt grupperade i tre 

mellan murpelarna och har antingen  

betongglasfönster eller gröna ospröjsade 

träfönster med en mindre överruta. Det finns 

även små källarfönster utan spröjs eller av 

betongglas. På kortsidan i väst finns två  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. EXPORTEN 9 

Riksnyckel 1:2509409 

Ursprunglig användn. Godisfabrik 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

1926: Byggnadens nordvästra del (etapp 1) 

 
OM- /TILLBYGGNAD: 

BL 1968: Byte från småspröjsade fönster till 

befintliga ospröjsade fönster.  

BL 1976: Byte från småspröjsade fönster till  
befintliga glasbetongfönster (sannolikt även 

tillkomst av plåtbeklädnad). 
 
BL 1980: Upptagning av portöppning på 

norra sidan.  

BL 1980: Utbyggnad åt öster och söder 
(etapp 2).  

BL 1984:  Fläktrum på tak. 

 
Byggherre 1926-1980: AB Svea Choklad  

BL 1984: Owe Axelsson 

Arkitekt/byggmästare 1926: Cyrillus Johansson (AB Industribyrån) 

BL 1968-1980: Bertil Berg 
BL 1980: Göran Sjöbloms Ingenjörsbyrå 

 

ggnad 

 
 

Svea Choklad-fabriken fotograferad från korsningen Tegelängsgatan-Tullhusgatan. I bildens främre del  

den ursprungliga byggnaden från 1926 (byggnadsetapp 1). Till höger i bild skymtar den södra delen av  

1980-talets utbyggnad (byggnadsetapp 2) och till vänster dess östra del. 
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ytterdörrar av aluminium med ett frontonprytt 

skärmtak i svartmålad betong där företagsnamnet 

”A/B Svea Choklad” står utskrivet. Byggnaden 

har terrasstak med svart kryssformat metallräcke 

sammanbundet av kubiska poster i tegel. 

Takfoten i betong är konkavt svängd.  

Utbyggnaden från 1980-talet anknyter 

gestaltningsmässigt till den ursprungliga fabriken 

genom plantak, svängd takfot, svartmålad 

betongsockel, murpelare i rött strängpressat tegel, 

mellanrum av trapetskorrugerad plåt, samt 

ospröjsade fönster med en mindre ruta i överdel. 

Några märkbara skillnader är att takfoten består 

av grönaktig plåt, att avståndet mellan murpelarna 

är längre och att fönstren är mindre och 

vitmålade. På norra långsidan finns mellan de 

båda byggandsetapperna en stor fasadyta med 

svenska flaggan formad av gul och blå 

trapetskorrugerad plåt (troligtvis syftandes på 

Svea Choklads logotyp som utgjordes av en 

variant av svenska flaggan).  

 

 

 

Det frontonprydda skärmtaket på dem ursprungliga fabriksbyggnaden från 1926. 

 

 

Södra delen av 1980-talets utbyggnadsetapp. 
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Fasadyta på byggnadens norra sida med svenska flaggan formad av korrugerad plåt.  

 

 

Nordöstra hörnet av 1980-talets utbyggnad. 
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HISTORIK: Den nordvästra delen av byggnaden 

uppfördes 1926 som ny huvudfabrik för 

sötsaktillverkaren Svea Choklad, vilka innan dess 

bedrivit sin verksamhet vid Stortorget och 

Slottsgatan. För ritningarna stod arkitekten 

Cyrillus Johansson vid konsultfirman AB 

Industribyrån.70 Byggnaden hade ursprungligen 

en långsmal byggnadsvolym, småspröjsade 

fönster, samt ljus puts på de idag plåttäckta 

ytorna.  

 

Cyrillus Johansson utgjorde en av den svenska 

1920- och 1930-talsarkitekturens mest originella 

arkitekter genom sitt frekventa anknytande till  

kinesiskt svängda former och kontinental s.k. 

tegelexpressionism. Ett av hans mer berömda 

verk där detta kommer till uttryck är 

Centrumhuset på Kungsgatan i  Stockholm. Även 

om chokladfabriken tillhör ett av  Johanssons mer 

nedtonade verk går hans förkärlek för  svängda 

                                                           
70 Brunnström (1990), s. 140-141 

former ändå att ana i byggnadens takfot. Den i 

övrigt återhållna gestaltningen  har 

beröringspunkter med andra fabriker uppförda av 

Industribyrån  AB, som under 1910- och 1920-

talet introducerade de rationella amerikanska 

planerings- och organisationsidéerna 

(taylorismen) till svenskt byggande. 

Industribyråns fabriker kännetecknades ofta av 

stora fönsterytor influerade av Fords ”daylight 

factories” (möjliggjorda genom nya 

betongkonstruktioner) i kombination med ett lätt 

klassicerande formspråk inspirerat från Tyskland 

med murpelare eller lisener. Båda dessa drag blev 

även tydliga i Svea Choklad-fabriken.   

 

Under företagets verksamma år i fabriken 

tillverkades en mängd olika sorters godis,  

förutom choklad även t.ex. tysk marmelad och 

sega råttor. 1965 inledde  man den första 

 

 

 

1926 års fabriksetapp med sin ursprungliga gestaltning intakt. Fotografi taget någon gång innan 1964.  

(Norrköpings stadsmuseum. CW 1036) 
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produktionen av den blivande försäljningssuccén 

Polly. Företaget bytte 1993 namn till Candelia och 

kom under rekordåret 1996 att tillverka 11 000 

ton godis i fabriken. 1998 köptes företaget upp av 

Cloetta som 2005 lade ner all produktion i 

Norrköping (läs mer i avsnittet   

 

 

                                                           
71 Henrikson (1987), s.7ff ; Henriksson (1988), s.234, 286 ; [Webbsida] 
Ica.se, Svea Choklad AB ; Folkbladet (2004-09-21) Chockbesked för 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Industriföretagen” i planeringsunderlagets första 

del).71 Nuvarande fönster och plåtbeklädnad 

tillkom efter bygglov 1968 och 1976 och den 

södra och  östra utbyggnaden efter bygglov 

1980.72 
 

 

 

 

72 Bygglovshandlingar, diarienr: 576/1968 ; 480/1976 ; 475/1980 

 

 

Den ursprungliga fabrikens numera förbyggda södra långsidan.  

(Bygglovshandling. 170/1926) 

 

 

I skraffering utbyggnaderna tillkomna efter beviljat bygglov 1980.  

(Bygglovshandling. 475/1980) 
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KLASSMOTIVERING: Byggnadens första etapp från 

1926 har trots viss fasadförvanskning i form av 

fönsterbyte och plåttillägg stora 

arkitekturhistoriska värden. Genom sitt 

frontonprydda skärmtak, sina murpelare och de 

stora och tätt sittande fönsteröppningarna 

illustrerar byggnaden mycket väl den 

arkitektoniska brytningstiden under 1920-talet 

mellan traditionell klassicism och framväxande 

rationalistisk modernitet. Den är även ritad av en 

av den svenska arkitekturens mest betydande 

namn under 1920- och 1930-talet - Cyrillus 

Johansson - vars karaktäristiska svängda former 

yttrar sig i byggnadens takfot.  Fabriksbyggnaden 

har därtill stora lokal- och näringslivshistoriska 

värden då länge tjänade som huvudfabrik för det 

nationellt framgångsrika livsmedelsföretaget Svea 

Choklad. Den står därmed som ett minnesmärke 

från Norrköpings och Syltenområdets stora och 

betydelsefulla industriepok under 1900-talet.  

 

Värdebärande exteriöra element och 

karaktärsdrag för byggnaden inkluderar bl.a: 

murpelarna i rött tegel ; fönsteröppningarnas storlek och 

täta placering mellan murpelarna ; takfotens gestaltning 

med sin svängda form ; takets kryssformade räcke och de 

sammanbindande tegelposterna ; sockelns form ; västra 

kortsidans dörröppningar ; samt det frontonprydda taket 

med texten ”Svea Choklad”. Värdefulla ursprungliga 

karaktärsdrag kan med fördel återställas genom 

byte till småspröjsade fönster och avlägsnande av 

fasadplåt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även den norra delen av 1980 års byggnadsetapp 

har ett stort värde då den illustrerar företagets 

industriella expansion i samband med allt större 

framgångar. Den utgör även ett gott exempel på 

postmodernismens lekfulla formspråk med sina 

referenser och omtolkningar av äldre teman, i 

detta fall gentemot den ursprungliga fabriken från 

1920-talet. Byggnadens stora fasadelement i form 

av svenska flaggan (Svea Chokad logotyp) utgör 

även ett iögonfallande och osedvanligt inslag i 

stadsbilden som förutom att tydliggöra företagets 

historiska närvaro i stadsdelen bidrar till att ge 

denna del av Tegelängsgatan en säregen karaktär. 

Värdebärande exteriöra element och 

karaktärsdrag i detta hänseende inkluderar bl.a: 

murpelarna i rött tegel ; den svängda takfoten ; samt som 

tidigare nämnt den norra långsidans plåtparti i form av 

svenska flaggan.  

 

(Notering om södra delen av 1980 års etapp:  

Eftersom den södra delen av 1980 års utbyggnad 

kommit att täcka 1920-talsetappens södra 

långsida har den kommit att försvåra upplevelsen 

av den sistnämndas långsmala och symmetriska 

byggnadsvolym, vilken tidigare utgjorde ett 

mycket starkt  och värdefullt karaktärsdrag.   

Den södra delen av 1980 års byggnadsetapp tillför 

därför  mindre till byggnadens värde som helhet 

än vad den norra delen gör, och bedöms därför 

vara av lägre prioritet vid framtida exploatering.) 
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Svea Choklad 

(byggnadsetapp 3) 73 
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING:   Fabriksutbyggnad i 

utpräglat postmodernistisk stil med typiskt 

refererande formspråk (i detta fall gentemot Svea 

Choklad-fabrikens ursprungliga del). 

Utbyggnaden är fyra våningar hög och har 

tornbyggnad, terrasstak samt en kungsvåning 

med flackt sadeltak. Takfoten har en svängd form 

och består av turkos korrugerad plåt. Merparten 

av fasaden utgörs av murpelare i rött 

strängpressat tegel med slät yta, varemellan gula 

plåtkassetter sitter monterade (ytan mellan tornets 

murpelare utgörs dock av vitmålad betong). 

Kungsvåningen och ett stort parti av östra 

långsidan täcks av silverfärgad plåt med 

horisontala lister (sannolikt bestående av någon 

form av zinklegering). Sockel täcks av spritputs 

och slätputs i svart kulör. Entrédörren i glas och 

aluminium har en sadeltaksportik i svartmålat stål 

uppburen av tegelpelare (entrén delas med den 

sammanbyggda kontorsbyggnaden i öst).   

 

                                                           
73 Bygglovshandling, Diarienr: 1408/1991 

 

 

 

 

Huvudsakligen fyrdelade gröna aluminiumfönster 

med inslag av bl.a. sexdelade fönster, ospröjsade 

tvåluftfönster och oxöga. Hela södra sidan av 

tornet är glasat. Tornet kröns av gesims och 

fronton med företagsnamnet ”Svea Choklad” och 

byggåret ”1992” utskrivet.  Övriga detaljer 

inkludera bl.a. ett kryssformat järnräcke framför 

kungsvåningen med sammanbindande poster i 

tegel, samt en skorsten/ventilationsdetalj i metall 

liknandes en fartygsdetalj.  
 

 

Fastighetsbeteckn. EXPORTEN 9 

Riksnyckel 1:2649043 

Ursprunglig användn. Godisfabrik 

Nuvarande användn. Gym, kiropraktorverksamhet 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

1992 

 
Byggherre 1992: AB Svea Choklad 

Arkitekt/byggmästare 1992: Arkitektbyrån Danielsson 
Falk Mörling 

 

 

 
 

Svea Choklads utbyggnad vid Lindövägen från 1992 (tornet respektive byggnadskroppen till vänster om tornet). Till höger om tornet ses 

Skånska Cementgjuteriet ombyggda kontor från 1941, som vid tiden för utbyggnaden befann sig i Svea Choklads ägo.  
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Tornets fronton med utskrivet företagsnamn anknyter tematiskt till  

skärmtaket på Svea Choklad-fabrikens ursprungliga del från 1926. 

 

 
 

En nytolkning av Cyrillus Johanssons svängda takfot på Svea Choklad-fabrikens ursprungliga del. 
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KLASSMOTIVERING: Trots sin ringa ålder hyser 

utbyggnaden stora arkitekturhistoriska värden då 

den utgör ett mycket utpräglat och tidstypiskt 

exempel på 1980- och det tidiga 1990-talets 

postmodernism, vilken nu är att betrakta som en 

förfluten arkitekturströmning. Med bl.a. sin bjärta 

färgsättning, sitt delvis maskinella formspråk, 

samt sina gestaltningsmässiga anspelningar på 

1920-talets byggandsetapp (i form av t.ex. svängd 

takfot och frontoner) illustrerar den mycket väl 

arkitekturinriktningens bruk av mångfacetterade 

referenser och lekfulla omtolkningar av äldre 

arkitekturteman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbyggnaden har också stora lokal- och 

näringslivshistoriska värden då den utgör ett 

tydligt spår från det lokalt och nationellt mycket 

framgångsrika livsmedelsföretaget Svea Choklad  

och dess expansion i samband med allt större 

framgångar. 

Värdebärande exteriöra element och 

karaktärsdrag i detta hänseende inkluderar bl.a: 

fasad med murpelare av rött tegel och mellanrum av gula 

plåtkasetter ; de silverfärgade plåtpartierna ;  de gröna 

spröjsade fönstren ; den svängda takfoten i turkos plåt ; 

samt tornet med sin gesims, fronton och utskrivna byggår 

och företagsnamn.  

 

  

Utbyggnadens östra långsida. Den silverfärgade listförsedda plåten och ventilations-/skorstensdetaljen ger upphov till ett nästintill maskinellt eller fartygliknande 

formspråk mycket väl sammanfaller med postmodernismens osedvanliga influenser.  
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 Byggnader av visst värde 

(Klass 3 Gul) 

 

 

Skånska Cementgjuteriets f.d. 

fabrik och kontor 
 

 
BYGGNADSBESKRIVNING:  Kraftigt obyggd 

tidigare fabriks- och kontorsbyggnad bestående 

av en sydlig byggnadskropp i två våningar samt en 

nordlig byggnadskropp i en våning.   

Den södra byggnadskroppen har  fasad av gula 

plåtkassetter och rött strängpressat tegel med slät 

yta. Den har övervägande vita enluftsfönster men 

även källarfönster av betongglas. Taket är plant 

med grön takfotsplåt. 

Den norra byggnadskroppen har fasad av silverfärgad 

trapetskorrugerad plåt. Den har glasdörrar samt 

vita tvådelade fönster. Tak i form av plantak, 

pulpettak och flackt sadeltak.  

 

HISTORIK: Byggnaden uppfördes som kontor och 

betongvarufabrik för Skånska Cementgjuteriet. 

Kontorsdelen i två våningar mot Lindövägen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kontorsdelens södra långsida mot Lindövägen 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. EXPORTEN 9 

Riksnyckel 1:2559041 

Ursprunglig användn. Kontor, betongsvarufabrik 

Nuvarande användn. Kontor, butik 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1941(kontorets östra halva) 

 
OM- /TILLBYGGNAD: 

BL 1945 & 1951: Tillbyggnad åt  norr 
med betongvarufabrik.  
BL 1964: Kontorets östra halva 
tillkommer.  

BL 1980: Rivning av halva 
betongfabriken. 
BL 1986: Fasadbyte på kontoret från 

puts till nuvarande tegel och plåt.  
 
(m.fl. mindre åtgärder) 

 

Byggherre BL 1941-1964: Skånska 
Cementgjuteriet AB. 

BL 1980-1986: AB Svea Choklad  
Arkitekt/byggmästare BL 1941-1964: Skånska 

Cementgjuteriet AB.  
BL 1980 Ingenjörsfirman Göran 
Sjöblom AB 
BL 1986: Knut Wåhlin 
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uppfördes i etapper 1941 och 1964. Den lägre 

fabriksdelen i norr uppfördes 1945 respektive 

1951 och var dubbelt så lång som idag. Båda 

byggnadskropparna hade putsfasad. 1980 revs 

halva fabriksdelen och 1986 fick kontorsdelen 

nuvarande fasadgestaltning av Svea Choklad som 

då hade förvärvat byggnaden. Tidpunkten för 

tillkomsten av plåtfasaden på envåningsdelen är 

inte känd.74  

KLASSMOTIVERING: Trots ombyggnationer som 

kraftigt förändrat byggnadens ursprungliga 

utseende så har byggnaden ett visst miljö- och 

arkitekturvärde då den med sin fasad i rött tegel 

och gul plåt skapar ett gestaltningsmässigt 

komplement till Svea Choklad-fabrikens 

utbyggnad från 1992. Genom sin låga horisontala 

                                                           
74 Bygglovshandlingar, diarienr: 345/1941 ; 373/1945 ; 614/1951 ; 
660/1964 ; 475/1980 ; 1220/1986 

 

 

 

volym bidrar den bl.a. till att balansera 

utbyggnadens vertikala framtoning. I och med sin 

enklare och jämförelsevis mindre arkitektoniskt 

genomarbetade fasad bedöms den dock inte 

besitta ett lika högt värde som Svea Choklad-

utbyggnaden. Byggnadens skyddsbehov 

uppskattas därför motsvara varsamhetskravet 

enligt Plan- och bygglagen (8 kap 17 §). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Den lägre norra byggnadskroppen som utgör en rest av den norra före detta betongvarufabriken (BL 1945) vars övriga delar revs på 1980-talet.  
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Butiks- och verkstadsbyggnad 
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING:  Ombyggd butiks- och 

verkstadsbyggnad med till vissa delar bibehållen 

funktionalistisk karaktär.  

Rektangulär byggnad i två våningar med sadel- 

och valmtak täckt av svart falsad plåt. Fasad med 

gult räfflat tegel i undervåningen och vit 

trapetskorrugerad plåt på övervåningen. Grå 

putssockel. Övervägande ospröjsade vita 

enluftsfönster, varav de på byggnadens västra 

halva är större och kvadratiska och de på östra 

halvan är mindre och långsmala. Det finns dock 

även fönsterbandsliknande treluftsfönster på 

norra sidan samt skyltfönster i sydvästra hörnet. 

Ytterdörrar med glas och aluminium. En av dessa  

sitter i en djup klinkerbeklädd nisch på västra 

kortsidan.  

 

HISTORIK: Byggnaden uppfördes som 

maskinbutik (Rundströms maskinaffär) efter 

beviljat bygglov 1938. Den hade ursprungligen 

vita putsfasader samt på västra och södra sidan 

treluftsfönster med överlufter. Nuvarande 

tegelfasader (och troligtvis även plåtbeklädnaden) 

tillkom efter bygglov 1981. Fönsterbytet är av 

okänt datum.75  

                                                           
75 Bygglovshandling, Diarie nr: 87/1938 ; Bygglovshandling, Diarie 
nr:772/1981  

 

 

KLASSMOTIVERING: Trots viss förvanskning 

genom fasadändring har byggnaden ett visst 

arkitekturhistoriskt värde då den med tidstypiska 

drag såsom valmat tak och norra sidans 

flerluftsfönster i viss mån är illustrativ för ett 

allmänt funktionalistiskt arkitekturideal inom 

butiks- och bostadsbyggandet under 1930- och 

1940-talet. Det valmade taket ger också upphov 

till ett visst miljövärde då motsvarande takform 

finns representerad hos den jämngamla  

 
 

Västra långsidan mot Lindövägen 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. EXPORTEN 7 

Riksnyckel 1:2639033 

Ursprunglig användn. Maskinbutik 

Nuvarande användn. Frisersalong, däckservice 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1938 

 
OM- /TILLBYGGNAD: 

BL 1981: Fasadändring. Puts i 

undervåning utbytt mot tegel 
(sannolikt även tillkomst av 
plåtfasad)  

 

Byggherre BL 1938: Rundströms maskinaffär 
BL 1980-1986: Torsten Andersson  

Arkitekt/byggmästare BL 1938: Anders Möller 
BL 1981: Okänd 
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bebyggelsen på andra sidan Lindövägen.  I och 

med sin i övrigt förhållandevis alldagliga (och i 

viss mån förvanskade) gestaltning samt sin relativt 

anspråkslösa historia uppskattas den dock i 

dagsläget inte utgöra en ovanlig eller 

anmärkningsvärd del av landets eller regionens 

byggnadsbestånd. Objektets skyddsbehov 

bedöms därför motsvara varsamhetskravet enligt 

Plan- och bygglagen (8 kap 17 §). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnadens nordvästra hörn. I översta våningen till vänster syns flerluftsfönster med ursprungligt utseende. 
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 Övriga byggnader (Klass Grå) 
 

GEMENSAM KLASSMOTIVERING:  Nedanstående 

byggnader bedöms motsvara Klass Grå i och med 

sin förhållandevis låga ålder, anspråkslösa historia 

och mycket enkla, alldagliga och 

funktionscentrerade gestaltning. 

 

 

 

 

Verkstad 76 
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING: Verkstadsbyggnad 

med plantak, gul tegelfasad och garageportar av 

plåt. 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Bygglovsritningar, diarienr: 316/1969 ; 772/1981 ; 22/1989  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. EXPORTEN 7 

Riksnyckel 6:375968 

Ursprunglig användn. Gummiverkstad 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1969 

  
OM-/TILLBYGGNAD 

BL 1981: Betongfasad byts ut mot 

tegelfasad. 

  

BL 1989: Nya portar. 

 

Byggherre BL 1969: Torsten Andersson 
BL 1981: Okänd  

BL 1989: Andersson Gummi AB 

 

Arkitekt/byggmästare BL 1969: Allan Josefsson 
BL 1981: Okänd  

BL 1989: Allan Josefsson 
 

 

 

 
 

Byggnadens nordvästra hörn 
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Verkstad 77 
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING: Verkstadsbyggnad 

med pappklätt pulpettak, gråmålad locklistpanel, 

vita enluftsfönster och garageportar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Tidigare utförd inventering, 2008-02-29 (granskad  våren 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. EXPORTEN 7 

Riksnyckel 1:2469231 

Ursprunglig användn. Verkstad, förråd 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1938 
 
OM- /TILLBYGGNAD: 

BL 1954: Ombyggnad 
 

(BL 1981: Sannolik tillkomst av 
locklistpanel) 
 

Byggherre BL1938: Fastighets AB Gripen 

BL 1954: AB Rundströms maskinaffär 

Arkitekt/byggmästare BL 1938: Göte Wålander 
BL 1954: Tage Ritzer 

 

 

 
 

Byggnadens södra långsida 
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KV. KABELN (med 

nordligt närområde) 
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 Byggnader av visst värde 

(Klass 3 Gul) 
 

 

 

Kommunaltekniskt kontor 
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING:  L-formad kontors, 

verkstads- och garagebyggnad bestående av en 

ursprunglig västlig länga från 1930-talet med 

något förvanskad funktionalistisk karaktär, samt 

en nordlig länga från 1980-talet. 

Båda längor har plantak med plåttäckt takfot i 

orange korrugerad plåt.  Fasaden utgörs på den 

västra längan av gulslammat tegel och på den 

nordliga av gult tegel och orangea plåtpartier (den 

västra längans sydöstra hörn har en rund form). 

Merparten av fönstren utgörs av vitmålade 

enluftsfönster. En del av västra längans fönster 

har inslag av övre vädringslufter samt 

översittande solskärmar. Den ursprungliga 

entrédörren vid Lindövägen är borttagen men 

trapphusets fönster finns bevarade i form av ett 

vertikalt fönsterband. Nuvarande dörrar är av glas 

och aluminium. På den norra längan finns även 

stora garageportar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. KABELN 1 

Riksnyckel 1:2476643 

Ursprunglig användn. Kontor, verkstad, garage 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1931: Västra längan 

 
OM- /TILLBYGGNAD 

BL 1941: Partiell påbyggnad av västra 
längan med en våning. 
 

BL 1981: Tillkomst av norra längan 
(kontor och verkstad). Interiör 
ombyggnation av västra längan.  

 
(m.fl. mindre åtgärder) 

Byggherre BL 1931 & 1941: Byggnadskontoret, 

Norrköpings stad 
BL 1981: Centrala 
byggnadskommittén, Norrköpings 

kommun 

Arkitekt/byggmästare BL 1931 & 1941: Norrköping stads 

byggnadskontor 

BL 1981: Hans Gade Arkitektkontor 
 

 

 
 

Västra längan vid Lindövägen (BL 1931) 
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HISTORIK: Merparten av västra längan uppfördes 

1931 som verkstad, förråd och kontor för 

Norrköpings stads Byggnadskontor. Fasaden 

utgjordes av oputsat (troligtvis) gult tegel och  den 

östra delen av längan hade enbart hade en våning. 

Arkitekt nämns ej i bygglovshandlingarna.78 Efter 

bygglov 1941 byggdes den lägre delen på med en 

våning och samtidigt tillkom det sydöstra rundade 

hörnet.79 Den norra längan tillkom efter bygglov 

1981. Tidpunkten för slamningen av den södra 

fasaden och tillägget av solskärmar är inte känd.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Bygglovshandling, Diarie nr: 118/1931 ;  [Foto] Norrköpings 

stadsmuseum, bildnr: CW 21226 

 

 

 

KLASSMOTIVERING: Den västra längan har ett 

visst arkitekturhistoriskt värde då den med 

sittplantak,  vertikala fönsterband och rundade 

hörn i viss mån är illustrativ för ett allmänt 

förekommande funktionalistiskt arkitekturideal 

under 1930-talet. I och med sin ursprungligen 

förhållandevis alldagliga och ej arkitektritade 

utformning, samt sin relativt  anspråkslösa 

historia uppskattas den dock i dagsläget inte 

utgöra en ovanlig eller anmärkningsvärd del av 

landets eller regionens byggnadsbestånd. 

Objektets skyddsbehov bedöms därför motsvara 

varsamhetskravet enligt Plan- och bygglagen (8 

kap 17 §). 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 Bygglovshandling, Diarie nr: 192/1941 
80 Bygglovshandling, Diarie nr: 414/1981 

 

 

Västra långsidan av norra längan (BL 1981) 
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 Övriga byggnader (Klass Grå) 
 

 

GEMENSAM KLASSMOTIVERING: Byggnaderna 

bedöms motsvara Klass Grå i och med sin 

förhållandevis låga ålder,  anspråkslösa historia, 

avsaknad av starka tidstypiska drag och/eller 

mycket enkla, alldagliga och funktionscentrerade 

gestaltning. 

 

 

 

 

Förråds- och 

uppställningsbyggnad 81 
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING: Två envånings längor i 

vinkel mot varandra med pulpettak, gul och rosa 

locklistpanel, garageportar och enluftsfönster.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
81 Bygglovshandling, Diarie nr: 192/1941 ; Bygglovshandling, Diarie 
nr:660/1950 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastighetsbeteckn. KABELN 1 

Riksnyckel 5:775369 

Ursprunglig användn. Förråds- och 
uppställningsbyggnad 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1941: Södra  
längan 

OM-/TILLBYGGNAD: 

BL 1950: Norra längan 

 

Byggherre Byggnadskontoret, 
Norrköpings kommun 

 

Arkitekt/byggmästare Byggnadskontoret, 
Norrköpings kommun 

 

 

 
 

Flygfoto från norr 
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Garage- och verkstadsbyggnad 82 
 
 

Fastighetsbeteckn. KABELN 1 

Riksnyckel 5:760929 

Ursprunglig användn. Garage- och verkstad 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1951: Södra halvan 
 
OM-/TILLBYGGNAD: 

BL 1953: Norra halvan 
 

Byggherre Byggnadskontoret, 
Norrköpings kommun 
 

Arkitekt/byggmästare Byggnadskontoret, 

Norrköpings kommun 

 
 

BYGGNADSBESKRIVNING: Länga med ljus 

fjällpanel, pappklätt sadeltak, garageportar och 

fönster med vita bågar.  

 
 
 
 
 

Garage 83 
 
 

Fastighetsbeteckn. KABELN 1 

Riksnyckel 5:757839 

Ursprunglig användn. Garage, smörj- och spolhall 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1957 

 

Byggherre Gatukontoret, Norrköpings 
kommun 

 

Arkitekt/byggmästare Gatukontoret, Norrköpings 
kommun 

 

 
 

BYGGNADSBESKRIVNING: Envånings länga med 

sadeltak och fasader av ljus sinuskorrugerad 

plåt.  

 
 
 
 
 

                                                           
82 Bygglovshandling, Diarie nr:133/1951 ; Bygglovshandling, Diarie nr: 
40/1953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 Bygglovshandling, Diarie nr:91/1957 

 
 

Västra långsidan 

 

 

 

 

 

Västra långsidan 
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Garage och skärmtak 84 
 
 

Fastighetsbeteckn. KABELN 1 

Riksnyckel 5:766843 

Ursprunglig användn. Garage 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1981 
 

Byggherre Gatukontoret, Norrköpings 
kommun 
 

Arkitekt/byggmästare Gatukontoret, Norrköpings 
kommun 
 

 
 
 

BYGGNADSBESKRIVNING: Garage och skärmtak 

med sadeltak och plåtfasader.  

 
 
 
 

 

 

Kontorsbyggnad 85 
 
 

Fastighetsbeteckn. KABELN 1 

Riksnyckel 2:236283 

Ursprunglig användn. Planteringsrum och pannrum 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1992 
 

Byggherre NSE Norrköpings kommun 

Arkitekt/byggmästare B. Ham & A.K (Sandsjöfors 

modulbyggen) 

 
 
 

BYGGNADSBESKRIVNING: Kontorsbyggnad 

med grå locklistpanel, ospröjsade enluftsfönster 

samt valmtak med tvåkupiga takpannor.   

 
 
 
 
 

 

 

                                                           
84 Bygglovshandling, Diarie nr:538/1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 Bygglovshandling, Diarie nr:1466/1992 

 
 

Östra långsidan 

 

 

 

 
 

Fotograferad från Bangårdsgatan 
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Industri-/magasinsbyggnad  
 
 

Fastighetsbeteckn. SYLTEN 4:1 

Riksnyckel 1:2443166 

Ursprunglig användn. Okänd 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

Någon gång mellan 1959 och 

1974 
 

Byggherre Okänd 

 

Arkitekt/byggmästare Okänd 
 

 
 
 

BYGGNADSBESKRIVNING: Flackt sadeltak, 

fönsterband, garageportar samt gul och brun 

korrugerad fasadplåt. Bygglovsritningar för 

byggnaden saknas men enligt äldre 

flygfotmaterial har den uppförts någon gång 

mellan 1959 och 1974. 

 
 
 
 

 

Garage 86 
 
 

Fastighetsbeteckn. SYLTEN 4:1 

Riksnyckel 6:528219 

Ursprunglig användn. Garage 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1997 
 

Byggherre NSE Fastigheter 

Arkitekt/byggmästare Arne Carstens Byggkonsult 

AB 

 
 

BYGGNADSBESKRIVNING: Öppet garage med 
pulpettak. 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
86 Bygglovshandling, Diarie nr:46/1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotograferad från väster 

 

 

 

 
 

Norra långsidan 
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KV. KRAFTEN 
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 Särskilt värdefulla byggnader 

(Klass 2 Grön) 
 

 

F.d. Lådfabrik 
 

 
BYGGNADSBESKRIVNING: Tjugotalsklassicistisk  

fabriksbyggnad med välbevarad karaktär.  

Merparten av byggnaden utgörs av en envånings 

länga med sadeltak. I västra änden finns även en 

smal anslutande kontorsdel i två våningar med 

valmtak. Samtliga tak täcks av papp. Fasaden är 

vitt slätputsad och kontrasteras av sockel, lisener 

och tandsnitt i grå puts.  Längan har rektangulära 

sexdelade spröjsfönster och kontorsdelen har  

ospröjsade två- eller treluftsfönster.  

 

HISTORIK: Längan i en våning uppfördes som 

lådfabrik efter beviljat bygglov 1918 . Byggherre 

framgår  ej av  bygglovshandlingarna. Tiden för 

den högre kontorsdelens tillkomst är oklar, men 

den tycks enligt flygfoto ha funnits på plats senast 

1959.  Interiöra förändringar genomfördes 1926 

och 1969.87 

                                                           
87Bygglovshandling, Diarie nr: 1918_01_11_1 ; Bygglovshandling, Diarie 
nr: 1926_02_11_1 Bygglovshandling, Diarie nr; 68/1969-KRAFTEN 9 ;   
[Flygfoto] Lantmäteriets ortsfoto, 1959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Södra långsidan mot Lindövägen 

 

 

 

Fastighetsbeteckning KRAFTEN 9 

Riksnyckel 1:2646467 

Ursprunglig användning Lådfabrik 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1918 

 
OM- /TILLBYGGNAD 

BL 1926: Uppförande av interiör 
läktare 
BL 1969: Nytt bjälklag i magasin 

mm. 

Byggherre BL 1918 & 1926: Okänd 
BL 1969: Odelberg & Olsson 

Arkitekt/byggmästare BL 1918: Knut (Ringström?) 
BL 1926: Okänd 
BL 1969: Ing. Rune Westerman 
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KLASSMOTIVERING: Med sin välbevarade 20-

talsklassicistiska gestaltning med bl.a. tandsnitt 

och rytmisk lisenindelning utgör byggnaden ett 

gott exempel på den förmodernistiska 

arkitekttradition som i hög utsträckning kom att 

försvinna från svenskt byggande efter 

funktionalismens genombrott under 1930-talet. 

Den uppvisar också en stor omsorg och hög 

ambitionsnivå avseende arkitektonisk gestaltning 

som idag är ovanligt hos modern industri- och 

funktionsbebyggelse. Värdebärande exteriöra 

element och karaktärsdrag  inkluderar bl.a: 

byggnadens volym med en lägre länga och en högre 

kontorsdel ; vit slätputsfasad kontrasterad av gråputsad 

sockel, lisener och tandsnitt; lisenernas rytmiska jämna 

placering ; valmtak på kontorsdelen och sadeltak på 

längan ; samt rektangulära fönster med sexdelad spröjs.  
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F.d. Dissousgasstation  
  
 

BYGGNADSBESKRIVNING: Gasstationsbyggnad 

från 1930-talet med kvardröjande 

tjugotalsklassicistiska drag. Till sitt yttre i 

företrädesvis välbevarat skick med undantag för 

en skorsten på östra långsidan som nu 

avlägsnats.88    

Byggnaden är en våning hög och försedd med 

sadeltak. En enkel takfotsgesims skapar 

frontonmotiv i gavlarna. Fasaderna utgörs av 

vitslammade tegelmurar, vilken i underdel 

angränsar till en gråmålad sockelmarkering i 

betong. Byggnaden har förhållandevis stora 

småspröjsade fönster av metall som sitter under 

raka fönstervalv. 
 

KLASSMOTIVERING: Med sin kvardröjande 

tjugotalsklassicistiska stil med bl.a. frontonmotiv 

och spröjsade fönster utgör byggnaden ett bra 

exempel på den förmodernistiska 

arkitekttradition som i hög utsträckning kom att 

försvinna från svenskt byggande efter 

 

                                                           
88Bygglovshandling, Diarie nr: 1934_06_08_2 

 

 

funktionalismens genombrott under 1930-talet. 

Med sina troligtvis bärande tegelmurar med raka 

valv ansluter den också till en äldre 

hantverksmässig byggnadsteknik som kom att bli 

ovanlig under de följande årtiondenas allt mer 

industriella och prefabricerade byggande.  

Värdebärande exteriöra element och 

karaktärsdrag i detta hänseende inkluderar bl.a: 

den vitslammade fasaden som synliggör 

tegelkonstruktionen ; sadeltaket med dess takvinkel ; 

takfotsgesimsen (vilken även skapar ett frontonmotiv på 

gavlarna) ; samt de höga småspröjsade fönstren. 

 

 
 

Södra kortsidan mot Lindövägen 

 

 

 

Fastighetsbeteckning KRAFTEN 9 

Riksnyckel 1:2397303 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1934 

Byggherre BL 1934: Svenska AB 
Gasaccumulator 

Arkitekt/byggmästare BL 1934: Österberg (förnamn 
okänt) 
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 Byggnader av visst värde 

(Klass 3 Gul) 

 

 

 

Flavorings f.d. industrilokal  
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING: Industribyggnad i 1-3 

våningar bestående av en nordlig och en sydlig del 

sammanlänkade med förbindelsegång. Den norra 

byggnadskroppen är försedd med en mindre 

tornbyggnad. Fasad av brun och vit 

trapetskorrugerad plåt (den sydligaste lägre 

byggnadskroppen har fasaden vita plåtkassetter). 

Svarta och vita en- och tvåluftsfönster.  

 

HISTORIK: Byggnaden uppfördes som kontor, 

magasin och garage efter beviljat bygglov 1941 . 

Byggherre framgår  ej av  bygglovshandlingarna. 

Den norra och södra byggnadsdelen var 

ursprungligen separata och hade fasader i rött 

tegel. Mellan 1969 och 1985 verkade 

norrköpingsföretaget Flavoring AB  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Västra långsidan, fotograferad från Växthusgatan. 

 

 

Fastighetsbeteckn. KRAFTEN 9 

Riksnyckel 1:2576986 (norra) 

1:2487141 (södra) 

Ursprunglig användn. Kontor, magasin och garage 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1941 
 
OM- /TILLBYGGNAD 

BL 1972: Ombyggnad av garage 
till kontor 

BL 1974: Sammanbyggnad av 
norra och södra byggnaderna. 
Utbyggnad med produktionsdel. 

BL 1980: Södra 
byggnadskroppen i en våning 
tillkommer 

Byggherre BL 1941: Okänd 
BL 1972-1980: Flavoring AB 

Arkitekt/byggmästare BL 1941: Karl Eriksson, Ystad 
BL 1972: Jihab Norröping 

BL 1974 & 1980: Hans Gade 
Arkitektkontor AB 
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(grundlagt 1967) i lokalerna, där man t.ex.  bedrev 

framgångsrik tillverkning av den populära 

läskedrycken Loranga (läs mer i avsnittet 

”Industriföretagen” i planeringsunderlagets första 

del). Under företagets verksamma tid i lokalerna 

genomfördes smärre utbyggnader, bl.a. en ny 

produktionsdel i öst. Även  förbindelsegången 

mellan norra och södra byggnaden anlades.89 

 

KLASSMOTIVERING: Byggnaden har ett visst 

miljövärde genom sitt förhållandevis 

iögonfallande torn som tjänar som ett karaktärs- 

och identitetsskapande element för kvarteret och 

den närmsta omgivningen. Den har även ett visst 

industrihistoriskt värde då den utgjort lokal för ett 

av Norrköpings mest framgångsrika 

livsmedelsföretag. I och med byggnadens 

förhållandevis låga ålder och i övrigt alldagliga 

utformning uppskattas den dock i dagsläget inte 

utgöra en ovanlig eller anmärkningsvärd del av 

landets eller regionens byggnadsbestånd. 

Objektets skyddsbehov bedöms därför motsvara 

varsamhetskravet enligt Plan- och bygglagen (8 

kap 17 §). 

 

                                                           
89 Bygglovshandling, Diarie nr: 60/1941 ;  Bygglovshandling, Diarie nr: 
741/1972 ; Bygglovshandling Diarie nr: 1286/1974 ; Bygglovshandling 
Diarie nr: 875/1980 ; Henrikson (1988),s.190-192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygglovsritning från 1941 över västra fasaden 
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Kontors- och butiksbyggnad 
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING: Kontors- och 

butiksbyggnad i två- våningar med en envånings 

lagertillbyggnad i norr. Vitslammat tegel, 

gråmålad sockel och plantak. Enluftsfönster i vit 

aluminium. Byggnaden har glasad brun 

aluminiumdörr med  överliggande glasparti. 

Dörren sitter i en enkel kantig portal av granit. 

Lagertillbyggnaden har vit trapetskorrugerad 

plåtfasad, hög grå sockel, flackt plåttäckt sadeltak 

samt bruna träfönster. 

 

KLASSMOTIVERING: Byggnaden har ett visst 

arkitekturhistoriskt värde då den med tidstypiska 

drag såsom plantak och hög enkel granitportal i 

viss mån är illustrativ för ett allmänt 

modernistiskt arkitekturideal under 1900-talets 

första hälft. I och med sin i övrigt alldagliga 

utformning, låga ålder och förhållandevis 

anspråkslösa historia uppskattas den dock i 

dagsläget inte utgöra en ovanlig eller  

 

 

 

 

 

anmärkningsvärd del av landets eller regionens 

byggnadsbestånd. Objektets skyddsbehov 

bedöms därför motsvara varsamhetskravet enligt 

Plan- och bygglagen (8 kap 17 §). 

 

 

 
 

Fotograferat från Lindövägen 

 

 

Fastighetsbeteckn. KRAFTEN 9 

Riksnyckel 1:2613632 

Ursprunglig användn. Kontor, magasin och garage 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1950 

 
OM- /TILLBYGGNAD 

BL 1959: Påbyggnad med en våning 
BL 1987: Tillbyggnad av norra 
byggnadskroppen (lager) 

Byggherre BL 1950: Svenska AB 
Gasaccumulator 
BL 1959: Norrköpings Dissousgas 

A/B 

BL 1987: Fastighetsförvaltning KB 

Arkitekt/byggmästare BL 1950: AB Industribyrån 
BL 1959: Ragnar Wale & Co 
BL 1987: Knut Wåhlin 
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 Övriga byggnader (Klass Grå) 
 

 

GEMENSAM KLASSMOTIVERING: Byggnaderna 

bedöms motsvara Klass Grå i och med sin 

förhållandevis låga ålder,  anspråkslösa historia, 

avsaknad av starka tidstypiska drag och/eller 

mycket enkla, alldagliga och funktionscentrerade 

gestaltning. 

 

 

 

 

Lager 90 
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING: Lagerlokal med 

fasader av vit och brun trapetskorrugerad plåt. 

Plantak samt flackt sadeltak. Enluftsfönster. 

Portar av plåt. 

 

 

 

 

 

                                                           
90 Tidigare utförd inventering 2008-05-29 (granskad våren 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. KRAFTEN 9 

Riksnyckel 1:2407186 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1974 

OM- /TILLBYGGNAD 

BL 1986: Tillbyggnad lager 
 

Ursprunglig anv. Produktionslokal och lager 

Byggherre BL 1974: Flavoring AB 
BL 1986: Pampus KB 

Fastighetsförvaltning 

Arkitekt/byggmästare BL 1974: Hans Gade 
Arkitektkontor 

BL 1986: Owe Axelsson och 
Bengt Wåhlin 
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Butiks- och lagerlokal 91 
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING: Lagerlokal med sadel- 

och pulpettak samt fasader av vit och blå 

trapetskorrugerad plåt. Tvåluftsfönster med 

bågar av ofärgad aluminium. Entrén övertäcks 

av skärmtak av ofärgad plåt. 

 

 

Butiks- och lagerlokal 92 
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING: Butiks- och lagerlokal. 

Den ena byggnadskroppen har undervåning i 

gult tegel, övervåning i silverfärgad plåt, samt 

plåttäckt valmtak. Den andra byggnadskroppen 

har plantak och vit plåtfasad. Små enluftsfönster.  

 

                                                           
91 Tidigare utförd inventering 2008-05-29 (granskad våren 2020) 
92 Bygglovshandling, Diarie nr: 751/1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. KRAFTEN 9 

Riksnyckel 1:2399582 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1959 

OM- /TILLBYGGNAD 

BL 1980: Tillbyggnad av 

kallager med kylrum samt 

skärmtak. 
 

Ursprunglig anv. Produktionslokal och lager 

Byggherre BL 1959: Lidberg & Larsson 
Jernvaru AB 

BL 1980: Flavoring AB. 

Arkitekt/byggmästare BL 1959 Mikael Löbu 

BL 1980: Hans Gade 
Arkitektkontor 

 

 

Fastighetsbeteckn. KRAFTEN 9 

Riksnyckel 1:2626806 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1986 

Ursprunglig anv. Butiks- och lagerlokal 

Byggherre BL 1986: Pampus KB 

Fastighetsförvaltning 

Arkitekt/byggmästare BL 1986: Owe Axelsson och 
Bengt Wåhlin 

 

 

 

 

Norra fasaden 
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Försäljningshall och lager 93 
 

 

BYGGNADSBESKRIVNING: Lagerlokal och 

butiksbyggnad med fasadpartier av både brunt 

tegel och ljusgrå/silverfärgad plåt. Plantak och 

mycket flacka sadeltak. Enluftsfönster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
93 Tidigare utförd inventering 2008-05-29 (granskad våren 2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckn. KRAFTEN 10 

Riksnyckel 1:2581085 

Årtal/åtgärd BYGGÅR: 

BL 1977 

OM- /TILLBYGGNAD 

BL 1980: Tillbyggnad 

BL 2005: Tillbyggnad 
 

Ursprunglig anv. Lager och försäljningshall 

Byggherre BL 1977 & 1980: Ewald 

Andersson Gummi AB 

 

Arkitekt/byggmästare BL 1977 & 1980: Gunnar 

Svensson 
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[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 

 

[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 
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[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: GLY 01-005, 

Industrianläggning Gustaf Lidberg, ca 1020 

 

[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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


