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 Inledning 

Bjerking AB, Stockholm har av Norrköpings kommun erhållit uppdraget att utarbeta ett 
kulturmiljöunderlag för detaljplan för del av fastigheten Kopparhammaren 2, tidigare kv 
Vävstolen, vid Korsgatan). Arbetet har omfattat ett platsbesök med fotografering, arkivstudier, 
beskrivning, analys och identifiering av kulturvärden. Den antikvariska förundersökningen har 
genomförts under februari - april månader 2021. 
 
Uppdraget har genomförts av byggnadsantikvarie Anders Stjernberg. Den interna granskningen 
har utförts av Fredrika Mellander Rönn, Bjerking.  
 
Rapporten utgör delar av underlaget till detaljplanebestämmelser enligt Plan- och bygglagen 
(PBL).   
 

1.1 Metod för kulturhistorisk karaktärisering och värdering 

I arbetet med karaktärisering och värdering, samt identifikation av värdebärare, utgår vi från 
Riksantikvarieämbetets (RAÄ) metod ”Plattform för Kulturhistorisk värdering och urval”. 
 
”Kulturhistoriskt värde består i de möjligheter materiella och immateriella företeelser kan ge vad 
gäller att inhämta och förmedla kunskaper om och förståelse av olika skeenden och 
sammanhang − samt därigenom människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden 
som råder idag”. 
 
Metoden innehåller ett beskrivande och ett analyserande moment. Det beskrivande momentet 
handlar om att identifiera vilka uttryck som återspeglar vilka kulturhistoriska skeenden. 
Därigenom avgränsas och beskrivs det kulturhistoriska sammanhang som blir utgångspunkt 
för bedömning av det kulturhistoriska värdet. 
 
I det analyserande momentet bedöms hur och i vilken grad dessa uttryck speglar det 
kulturhistoriska sammanhang som valts ut i det första momentet, genom att bedöma det 
kulturhistoriska värdet utifrån tre kriterier: 
 

 Möjlighet till kunskap och förståelse, som avser det kulturhistoriska 
informationsinnehållet och dess läsbarhet. 

 Kulturhistorisk helhet som handlar om vad som finns kvar, dvs. graden av 
”fullständighet”. Hur mycket har bevarats från en avgränsad kortare tidsperiod 
(tidskontext) eller från olika skeden i ett längre utvecklingsförlopp (processkontext). 

 Kulturhistorisk relevans som gäller företeelsens roll som kännetecknande eller på annat 
sätt särskilt betydelsefull för sin tid och kontext. 
 

1.2 Uppdrag och underlag 

1.2.1 Uppdraget 

Norrköpings kommun har via anbudsunderlaget presenterat uppdragets omfattning: 
  
Syftet är att få fram ett antikvariskt underlag som identifierar element som är karaktärsgivande 
för riksintresset och ger svar på vilken skala, vilken volym och vilket uttryck som ska redovisas i 
en ny detaljplan. Underlaget ska kunna nyttjas i formulering av bestämmelser som reglerar den 
nya byggnadens utformning och gestaltning och vara vägledande i den efterföljande 
bygglovhanteringen. 
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Kulturmiljöunderlaget ska bestå av en antikvarisk förundersökning, en konsekvensanalys och 
rekommendationer för utveckling av fastigheten. Rekommendationerna föreslås i formulering av 
bestämmelser som reglerar den nya byggnadens utformning och gestaltning. 
 
 
Den antikvarisk förundersökningen ska innehålla beskrivning, analys och planering: 
• Beskrivningen ska identifiera kulturmiljökvalitéer och sätta dem i rätt historiskt sammanhang. 
• Analysen ska värdera kvalitéerna utifrån deras innehåll, läsbarhet, helhet och relevans. 
• Planeringen ska redovisa risker och förutsättningar för bevarande, användning och utveckling 
av fastigheten. 
 
Analysen ska beskriva konsekvenser som uppstår om de murar som idag finns på platsen tas 
bort och platsen bebyggs med en högre byggnad. 
 
Rekommendationerna ska ge förslag på hur den nya byggnaden ska förhålla sig till den 
kulturhistoriska miljön och den nedbrunna byggnaden med avseende på bland annat material, 
volym och färgskala. 
 

1.2.2 Underlag 

Förutom de arkivkällor som varit tillgängliga under pandemin har följande underlag använts: 
 
”Översiktlig teknisk markundersökning i kv Vävstolen 7”, utförd av J & W Samhällsbyggnad , 
daterad 2021-05-09. 
 
”Dokumentation inför rivning, Kopparhammaren, Kopparhammaren 2, Norrköping”, rapport av 
Fredrikssons arkitektkontor AB, Norrköping, daterad 2020-03-17. 
 
”Statusbesiktning konstruktion” rapport av Ramböll i Norrköping, daterad 2020-09-09. 
 

1.3 Bakgrund och nuläge  

En ny detaljplan för del av den omfångsrika fastigheten Kopparhammaren 2 tas fram med syfte 
att möjliggöra en förtätning med kontor, centrumverksamhet och utbildningslokaler. 
Detaljplaneområdet omfattar västra delen av kvarteret Vävstolen vid Korsgatan, samt del av 
gaturummet Västra Grytsgatan. Området är beläget centralt i Norrköping, i ett historiskt avsnitt 
söder om Motala Ström och är sammanlagt cirka 0,2 hektar stort, se nedanstående figur 1. 
Benämningarna på markområdet har förändrats genom dess långa industrihistoriska utveckling 
och för att underlätta genomgången i rapporten används i det följande de äldre kvarters- och 
fastighetsbeteckningarna. Omfånget på dagens fastighet Kopparhammaren 2, se figur 2. De 
äldre kvartersnamnen som förekommer i rapporten, se figur 3. De kvartersnamn som används 
idag inom fastigheten Kopparhammaren 2, se figur 4. 
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Figur 1. Aktuellt planområde kv Vävstolen. Källa: SBK, Norrköpings kn 
 
Anledningen till det kommande detaljplanearbetet är att den äldre industribyggnaden i kv 
Vävstolen, en tegelbyggnad med sågtandstak ursprungligen uppförd 1909, brandskadades 
allvarligt i april 2018. Endast ytterväggarna och en del av stommen finns kvar idag. Byggnaden 
har i gällande plan skyddats på grund av sitt höga kulturhistoriska värde. Inför en kommande 
plan behöver utredas hur den kvarvarande ruinen ska hanteras och hur en ny byggnad kan 
gestaltas utifrån befintliga kulturmiljövärden i området. 
 

 
Figur 2. Fastigheten Kopparhammaren 2 omfattar flera äldre kvarter söder om Motala Ström. 
Källa: Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun. 
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Figur 3. Utsnitt ur karta från 1930. Här ser vi de gamla kvartersnamnen Gamlabyn, 
Kopparhammaren, Vävstolen, Nedre- och Övre Segern, Bommen och Gryt. Ursprungligen var 
fastigheterna kopplade till de enskilda tomterna inom respektive kvarter. Källa: Norrköpings 
kommun. 
 

 
Figur 4. För att särskilja de olika byggnaderna inom den omfångsrika fastigheten 
Kopparhammaren 2 visas i versaler de äldre kvartersnamnen, vilka delvis erhållit ny utbredning. 
Kvartersnamnen Gamlabyn och Nedre och Övre Segern har helt försvunnit. Endast delar av 
kvarteret Gryt ingår. Källa: Norrköpings kommun.  
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 Gällande föreskrifter och bestämmelser 

2.1 Riksintresse  

Norrköping utgör riksintresse för kulturmiljövården, som bl. a. regleras enligt Miljöbalken  
3 Kap §6.  
 
Motiveringen  
Stadsmiljö och industrimiljö kring kraftkällan Motala ström, som tydligare än någon annan plats i 
landet speglar den industriella utvecklingen, dess förutsättningar och den miljö detta skapat 
under särskilt 1600-talet och 1800-talets senare del. 
 
Uttryck för riksintresset (av relevans för uppdraget) 
Industrianläggningar från skilda tider, även utanför det centrala industrilandskapet, med högt 
markutnyttjande, storslagna fabrikskomplex, dammar, broar och det forsande vattnet. 
 

2.2 Gällande detaljplan 

Det aktuella planområdet omfattas av detaljplan för Kv Gamlabyn m.fl. inom Berget nr 0581K-
P98/5, laga kraft 1998-02-27. Se figur 4 och 5. Planbestämmelserna i den gällande detaljplanen 
anger markanvändning för småindustri och kontor. Tillåten byggnadshöjd varierar inom det 
berörda området och medger en bebyggelse upp till mellan två och fem våningar, förutom 
befintlig byggnad, som är bara en våning. 
 

 
Figur 5. Gällande detaljplan för kv Gamla Byn m fl vari kv Vävstolen ingår. Dp nr 0581K – P 98/5. Antagen  
1998-01-27. 
 
Syftet med planen var bl.a. att ändra områdets tidigare planerade användning för bostäder inom 
kvarteret Gamla Byn 5-7 ( idag benämnt kvarteret Bommen) till verksamhetsområde för kontor, 
kunskapsföretag, lättare industri o.dyl. Vidare att klarlägga förutsättningarna för bebyggelse, 
bevarandefrågor m m. 
 
Planen innebär bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen norr om Norra 
Grytsgatan, samt sågtaksbyggnader vid Västra Grytsgatan.  
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Inom Gamla Byn 5-7 ( kvarteret Bommen) föreslås nybebyggelse i upp till fem våningar. 
Kvarteret innehåller även parkering i form av garage. Gatusträckningarna bibehålls 
huvudsakligen i ursprungliga lägen. 
 
Den befintliga byggnaden som står i kvarteret Vävstolen längs med Korsgatan i väster och 
Västra Grytsgatan i öster omfattas av en skyddsbestämmelse (q1) som förbjuder rivning och 
förvanskning av exteriören. Inom angränsande gaturum i öster – Västra Grytsgatan - råder 
byggnadsförbud.  
 

 
Figur 6. Utsnitt ur gällande detaljplan. Kv Vävstolen 6 är aktuell.  
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2.3 Klassificering av kulturhistoriska byggnader 

Norrköpings kommun har klassificerat bebyggelsen i staden där blått visar det högsta värdet 
motsvarande byggnadsminnen enl. Kulturmiljölagen (synnerligen högt kulturhistoriskt värde). 
Byggnaderna i området kring kv Vävstolen är samtliga grönklassade, vilket motsvarar kategorin 
särskilt värdefull där förvanskningskriteriet i PBL 8 Kap §13 är tillämpligt. Gul byggnad utgör 
byggnad som har positiv betydelse för stadsbilden med visst kulturhistoriskt värde, och som 
omfattas av varsamhetsparagrafen i PBL 8 Kap. §17. Se figur 7. 
 

 
Figur 7. Kv Vävstolen (brun prick) i klassificeringskarta över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.  
Många av byggnaderna utmed Strömmens bägge sidor är identifierade som särskilt värdefulla 
motsvarande PBL 8 Kap §13. Källa: Norrköpings kommun. 
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 Aktuellt ärende 

3.1 Ny detaljplan 

 
Figur 8. Planområdet redovisat inom röd linje. Även här framgår klassificeringen av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse inom kommunen. Källa: Norrköpings kommun. 
 
Norrköpings kommun ska, som ovan nämnts, ta fram en ny detaljplan för fastigheten 
Kopparhammaren 2, den del som utgörs av brandskadad byggnad i västra delen av kvarteret 
Vävstolen med intilliggande gaturum och platsbildning invid Västra Grytsgatan. Gaturummet/ 
platsbildningen i sydöst tillhörde under 1800-talet industriverksamheten inom Bergs AB och här 
låg tidigare bl. a. ett äldre bostadshus, som sedan länge är rivet. Ytan ingår i gällande detaljplan 
som byggbar mark för småindustri och kontor och endast Västra Grytsgatan är avgränsad för 
icke byggbar mark.  
 
Fastighetsägaren Klövern har för avsikt att bygga upp en ny, högre byggnad på platsen, som 
innehåller centrumverksamhet och kontors- och utbildningslokaler.  
 
Den gamla industribyggnaden ska enligt förfrågningsunderlaget från Norrköpings kommun bli 
en inspirationskälla för den nya byggnadens gestaltning. Arkitektoniska lösningar i skala, volym 
och uttryck - särskilt med hänsyn till den kulturhistoriska miljön - behöver studeras i det fortsatta 
planeringsarbetet. Detaljplanen avser att reglera den nya byggnadens gestaltning och vara 
vägledande i den efterföljande bygglovhanteringen så att karaktärsgivande element för riks-
intresset inte störs. Detta regleras genom skala, volym, och vilket uttryck som bäst tillvaratar 
identifierade kulturvärden på platsen. 
 
Inom planområdet öster om Västra Grytsgatan finns en öppen yta som tidigare innehöll en 
verkstadsbyggnad för bland annat billackering. Den är sedan flera decennier riven. 
  

3.2 Det brandskadade objektet 

Det fd färgeriet i kv Vävstolen brandskadades allvarligt 2018 och endast yttermurarna och delar 
av den invändiga konstruktionen står idag kvar. För att säkra fasadens stabilitet och undvika ras 
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utfördes stagning och säkring av tegelfasaderna strax efter branden. I en statuskontroll utförd 
av WSP i oktober 20181 kan man utläsa att fasadmuren bedöms ha klarat sig relativt bra. 
Noteras några fuktskador som behöver ses över och man rekommenderar att övre delar av 
tegelmuren rivs p.g.a. skjuvbildningar i fasaden. Det noterades även invändigt en större del 
flisor från tegelstenarnas yta, främst noterat för södra muren. Detta bedömdes ha orsakats av 
värmebildningen från brand som spjälkat tegelstenarna. Sammanfattningsvis gjordes ett 
åtgärdsförslag i form av att: 
 
- Fuktskadad fog rensas och fogas om 
- Allt järn som varit utsatt för brand byts ut. 
- Del av muren i alla väderstreck rivs ned till antingen horisontella sprickor alt. avskjuvade delar 
och muras om igen med samma sten. 
- Spjälkade skador invändigt tjockputsas alternativt byts skadat tegel ut. 
 
Ju längre en brandskadad byggnad med öppen konstruktion som utsätts för väder och vind 
desto svårare att bevara den. I en efterföljande statusrapport från hösten 2020 utförd av 
Ramböll i Norrköping, har företaget tagit hänsyn till dessa åtgärdsförslag samt även att 
byggnaden under mer än två års tid stått oskyddad för väder och vind. 
 
Det finns inga utförda hållfasthets- och/eller materialprovningar utförda på den kvarvarande 
konstruktionen i tidigare skeden. Detta bedöms inte heller nödvändigt heller i detta skede. 
 
I sin helhet har västra/östra fasaderna stora deformationer och sprickbildningar. Om den 
stödjande konstruktionen demonteras kommer inte långsidornas tegelfasader i öster och väster 
att upprätthålla sin stabilitet utan att det föreligger en risk att väggarna rasar. Däremot bedöms 
att själva tegelstenarna har klarat brandtemperaturerna relativt väl. Riskerna för murverket över 
tid är att fukt tar sig in via de positioner där tegelstenar skjutits ut och orsakar både skador på 
tegelstenar och fogbruk. Samtliga fogar behöver ses över och ersättas m.h.t. brandtemperaturer 
vid ett bevarande och dessa uppfyller även en funktion sett till bärigheten men även 
beständighet. 
 
I den inre konstruktionen där primärbalkarna består av både armerade betongbalkar samt 
stålbalkar, vilka dels bärs upp på betongpelare respektive stålpelare konstateras att 
spjälkningsskador finns på betongbalkar och betongpelare med synlig armering. Brandens 
temperaturer har klart legat över de temperaturnivåer där betongen förlorar sin hållfasthet. 
Stålbalkarna samt även stålpelarna har stora synliga deformationer och med hänsyn till 
brandtemperaturer så har även stålet deformerats och förlorat sin bärförmåga. För hela den inre 
konstruktionen rekommenderar Ramböll rivning.  
 
Ramböll anser också att en förstärkning av befintlig byggnad inte är en rimlig lösning sett till 
vare sig ekonomi eller kulturminnesskäl då det skulle krävas omfattande förstärkning av 
västra/östra tegelfasaden för att garantera bärighet, stadga och beständighet. Ramboll bedömer 
även att man skulle behöva demontera tegelstenen i sin helhet även vid en förstärkning, varför 
ett bevarande inte är möjligt enligt Ramböll.  
 
 
 
  

 
1 Texten om det brandskadade objektet hämtas ur: ”Statusbesiktning konstruktion” rapport av Ramböll i 
Norrköping, daterad 2020‐09‐09 
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 Beskrivning av kv Vävstolen 

 
Figur 9. Flygbild över området väster om Bergsbron, söder om Motala ström. Källa: Norrköpings kommun. 
 
Kvarteret Vävstolens västra del utgörs av den gamla rektangulära kvartersformen som 
avgränsas av Grytstorget och Norra Grytsgatan i norr, Västra Grytsgatan i öster och Södra 
Grytsgatan i söder, samt Korsgatan i väster. Västra Grytsgatan sträckte sig före 1970-talet 
längre söderut, men avslutas nu vid Södra Grytsgatan. Topografin medför att stadslandskapet 
stiger kraftigt från den flacka ytan invid Motala Ström och Gryts torg upp mot S:t Persgatan i 
söder. Bebyggelsen omkring västra delen av kv Vävstolen är sett till volymer och höjder av 
blandad karaktär. Se figur 9 och även fotodokumentationen sidan 31. 
 
    Norr om den brunna byggnaden och Norra Grytsgatan utgörs bebyggelsen av en samman-
hängande front mot vattnet i två respektive tre våningar där byggnaderna har närmast 
funktionellt utformade fasader från åren kring sekelskiftet 1900 med slätputsade fasader, 
numera utan dekor, symmetriskt anlagda fönsteraxlar där merparten av de stora fönstren 
indelas i två lufter med en horisontell tvärpost. Den västra byggnaden har också mindre 
kvadratiska fönster i fasaden och avslutas mot Grytstorget med ett profilerande hörntorn med 
en uppskjutande lanternin. Byggnaden är försedd med sadeltak, den centrala byggnaden har ett 
platt tak, och den östra ett förskjutet sadeltak med en mot söder utbredd flack del. Taken är 
belagda med falsad plåt och mot söder numera kompletterade med solpaneler. Den 
sammansatta fronten var än mer sammansatt kring år 1900 med en gemensam färg- och 
dekorsättning, idag har de individualiserats med tre olika kulörer i rödbrunt, vitt och gult. 
Byggnaderna speglar den äldre historien med Bergs AB:s utveckling med bomullsspinneri och 
väverier, men utgör idag delar av Institutionen för Tema (naturvetenskap, humaniora, teknik och 
samhällsvetenskap) vid Campus Norrköping.  
 
     Öster om den brunna byggnaden, på andra sidan den smala Västra Grytsgatan, ligger ett 
före detta ångpannehus från 1908 i två våningar med en välbehållen mycket hög murad 
skorsten, allt i rött tegel med tidstypisk mönstermurning och ornamentering; intill denna utmed 
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Norra Grytsgatan finns en något yngre låg enplansbyggnad i rött tegel med rödfärgad fogning. 
Till den ansluter en mot söder utbyggd volym med sågtandstak, som löper över hela gården mot 
söder. Gårdsfasaden delvis slätputsad i gult. Sockeln mot både gata och gård putsad och 
målad i brunt 
 
     I söder mot Södra Grytsgatan återfinns ett trevånings kontorshus, sammanbyggt av två äldre 
volymer. Det uppfördes som väveri 1912, byggdes om till kontor 1997. De är utformade med rött 
tegel, den östra något yngre volymen har en sockelvåning i betong. Byggnadens längre västra 
del är äldre med stickbågsformiga fönster, mönstermurning och ornerade detaljer; den östra är 
försedd med rakslutna fönster. Båda typer av fönster i T-postform och småspröjsade glas i de 
nedre två lufterna. Byggnaden har pulpettak med svag lutning mot söder. 
 
     Väster om detta hus, i sydöst vid södra delen av Västra Grytsgatan, finns en anslutande 
öppen yta intill ett lågt enplanshus i rött tegel med förhöjd fasad, murad med rött tegel och 
utformad med tydliga väggfack, djupt liggande, stora och höga stickbågefönster med 
flerspröjsade glas. Över bottenplanet finns en fönsterlös så kallad attikvåning, även den med 
djupa väggfack som snaras bildar klassiska fyllningar. Även detta hus är försett med 
mönstermurning och ett ganska platt tak och ansluter mot ångpannehuset i norr. Byggnaden 
innehöll ursprungligen ett väveri för Bergs AB. Den ansluter även till den sågtandsformiga 
byggnaden i öster, ursprungligen också uppförd för väveriverksamhet år 1912. Tillsammans 
med ångpannehuset från 1908 i norr, skapas ett öppet rum där både gata och gårdsyta är 
asfalterad. På den öppna ytan låg länge ett mindre bostadshus, uppfört före 1880, som numera 
är rivet. Gatans tidigare tydligt slutna avgränsning är numera en öppen yta. 
 
     Söder om Södra Grytsgatan växer volymerna rejält, dels på grund av topografin, dels för att 
de nybyggda bostadshusen vuxit till sju-tio våningars höjd. De är utförda i ljust tegel med 
varierande gråtonad bränning, men mot Södra Grytsgatan Fasader mot Kungsgatan och Södra 
Grytsgatan är klädda med skivor av plåt som har en kopparliknande kulör från våning 3 och 
uppåt. Mot gårdssidan är fasaderna klädda med ljust tegel. Utvecklingen av kvarteret Bommen 
har skett genom nybyggnation under 2017-20 genom uppförandet av en blandad bebyggelse 
med både bostäder, studentbostäder, kontor, handel, samlingslokaler och parkering. 
 
Intill dessa byggnader i sydväst finns sedan tidigare en stor kontorsbyggnad i fem-sex våningar 
med slätputsade gula fasader, symmetriskt placerade fönsteraxlar med tredelade fönster. De 
mellersta planen knyts ihop av grönmålade ytor mellan bjälklagens fönster på ett om 1950-talet 
påminnande gestaltningsgrepp. De har dock ersatts av ett glasat hörn i de två översta planen.  
 
     Väster om Korsgatan i Gryts gamla kvarter, ligger tre stycken 4-5 våningar höga, stora 
volymer före detta industribyggnader uppförda från 1880-talet och framåt sekelskiftet 1900. De 
är utmed Korsgatans västra sida fram till Södra Grytsgatan uppförda med en bottenvåning med 
gult tegel, däröver fyra våningar med rött tegel. Den norra volymen har en något äldre 
stileklektisk medeltida gestaltning med hörntorn mot nordöst, kreneleringar med krönande klot i 
trappgavelpartiet mot gatan samt symmetriskt placerade, karaktärsfulla runda ankarslutar i 
gjutjärn. Fasaderna är mönstermurade med tidstypiska dekordetaljer som stickbågar och 
takfotslister med konsoler. Samtliga symmetriskt sittande fönster utgör tydliga, stora hål i 
murverket för maximala ljusinsläpp, utformade med korsposter och små spröjsade glas. 
 
Volymen intill i söder är något stramare utformad, men även här är mönstermurningen 
uttrycksfull i en något nedtonad romansk stil. Mot gatan finns dessutom en väggfacksutformning 
i två våningar så att fönsterna sitter djupare i fasaden.   
 
Den längst i söder liggande byggnaden upp till S:t Persgatan har en sockelvåning som tar upp 
höjdskillnaden mot norr och är klädd med huggen granit i mindre block. Däröver finns tre 
våningar med rött tegel med tydligare släktskap med industriarkitekturen kring sekelskiftet år 
1900. Här är samtliga våningar murade med genomgående lisener så att uttrycket påminner om 
en mer klassicerande stil. De kraftfulla horisontella våningslistverken gör att det snarast bildas 
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ett rutnät över fasaden där de stora symmetriskt placerade fönstren ligger i par mellan de 
vertikala lisenerna.    
 
Mellan volymerna vid Södra Grytsgatan återfinns en karaktärsfull, hög skorsten, även den 
murad i rött tegel.  
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan därmed omgivningen karaktäriseras som en historiskt tätbebyggd miljö 
i mycket varierad skala där den industriella verksamheten genom ombyggnader till största delen 
ersatts av utbildningslokaler, kontor och restauranger. Främst i södra delen återfinns nyprodu-
cerade moderna bostäder. Flera av gaturummen är ännu trånga och förbundna med den äldre 
strukturen. Genom begränsade rivningar av äldre hus har några öppna ytor skapats, redo att 
åter bebyggas. Mönstermurning i rött tegel är kännetecknande, liksom slätputsade fasader i 
oftast ljusa nyanser, småspröjsade fönster i relativt stora murhål, samt falsad plåt på taken. 

 Kv Vävstolen - historik 

Detta avsnitt är en avgränsad historik för kvarterets bebyggelse. För en bredare historik över 
Norrköpings industriutveckling i det aktuella området, se bilaga 1 och 2. I kv Vävstolen fanns 
enligt uppgift mellan 1793 -1840 ett stärkelsebruk med namnet Enigheten. (Källa: Skylt på 
utbrunna färgeriet mot väster) 
 

 
Figur 10. Utsnitt ur kartillustration 1876. I nedre delen syns Gryts fabriker, som ännu inte byggts till  
mot öster. Indragen från kajskoningen som kantas av träd syns dåvarande kv Vävstolens triangulära  
form, troligen inramat med ett högt plank. I dess norra del ligger ett bostadshus i två våningar. Inom 
kvarteret finns också två mindre hus. På plankets östra sida går Västra Grytsgatan; på gatans östra  
sida ligger ett ångmaskinhus med skorsten tillhörigt Bergs fabriker. Bergs AB har också två eller tre 
fabriksbyggnader i kv Gamla Byn utmed Norra Grytsgatan och är anlagda direkt vid Strömmen.  
Källa: Stadsarkivet, Norrköpings kommun.  
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Figur 11. Kv Vävstolen i kartutsnitt från 1879. I norra delen av tomten finns tidigare nämnt bostadshus, 
(se bild ovan) de mindre husen ligger kvar, men tomten har reglerats i sin form. Källa: Norrköpings 
kommun. 
 
Bergs AB lät 1857 stadsarkitekt C. Th. Malm rita bostadshus för sina anställda. Bottenvåningen 
inrymde en lägenhet om två rum och kök, en lägenhet om ett rum och kammare, samt ett 
spisrum. Övervåningens vänstra del fördelades på ett rum och kök, samt en lgh om ett rum och 
en kamare. Högra delen motsvarade bottenvåningens två mindre enheter, dvs lägenhet om ett 
rum och kammare; samt ett spisrum. Huset innehöll totalt nio lägenheter. Avträden och vatten i 
pump fanns på gårdarna. Ett sådant hus stod även i kvarteret Vävstolen, förmodligen från 1860-
talet och fram till rivningen 1951. 
 

 
Figur 12. Fasadritning av Malms typhus. Källa: Foto av ritningar hämtade ur Norrköpings historia, Marie 
Nissers text, sid 60.  
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Figur 13. Planritning av Malms typhus, bottenplanet. Källa: Foto av ritningar hämtade ur Norrköpings 
historia, Marie Nissers text, sid 60.  
 
 

 
Figur 14. Foto av bostadsbyggnaden i norra delen av kvarteret Vävstolen invid Grytstorget som 
förmodligen revs strax efter att fotot tagits (1951) Huset tillhörde troligen det typbostadshus som 
stadsarkitekten C. Th. Malm ritade 1857 för Bergs AB. T.v. syns ångpannehuset med skorsten tillhörigt 
Bergs AB (Holmen) och uppfört 1908. T.h. syns färgeriets sågtak med glasfönster mot norr. Källa: Digitalt 
museum. 
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År 1909 mätte kv Vävstolen 1-4 26x44 m, men 
med en sned utsträckning 26,15 m i norr där 
bostadshuset var placerat. Se figur 15. 
Färgeriet uppfördes i ett plan, men endast med 
tre fack av sågtak. Se figur 16. Byggnaden 
förlades i centrala delen av kvarteret och i 
dess fulla bredd, 26 meter. Troligen utfördes 
grunden i gjutenbetong, i dåtida teknik direkt 
på makadam eller packad jord (komplette-
rande del i söder är senare gjuten i mer mo-
dern teknik med platta på mark. Stommen 
utfördes med pelare som bar s.k. DIP-balkar 
(en föregångare till HE-balkar). Ytterväggarna 
med ljust gulbränt tegel i varierande toner 
murades i kryssförband. En dekorrad av ståen-
de stenar murades mitt på fasaden runt om 
byggnaden. Taket utformades som ett 
klassiskt sågtak med en takkonstruktion i trä 
med glas infattat i träramverk, vänt mot norr. 
Fasaderna mot Korsgatan respektive Västra 
Grytsgatan fick tre stora, spröjsade tvålufts-
fönster med murade stickbågar. Mot gården 
fanns två portar med dubbla pardörrar och fasta  
överljus. Tomt nr 5 är f. ö. obebyggd.                                                     Figur 15. 
  
Vid samma tid revs en äldre uthusbyggnad uppförd i vinkel mot öster och söder för att ge plats 
åt färgeriet. En ny vedbod i trä och med pulpettak uppfördes i vinkel på motstående sida mot 
färgeriets norra gavel. Nio familjer fick var sitt förråd. Se figur 17. 
 

 
Figur 16. Ritning över nytt färgeri i kv Vävstolen 1-4, som visar att den första volymen uppfördes med 
endast tre takfack. Ritningen utförd av A (?) Örtendahl. Källa: Digitala tekniska arkivet, Norrköpings 
kommun. 
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Figur 17. Ritning av uthus för vedlagring för nio familjer placerad i vinkel mot färgeriets norra gavel och 
med den panelade fasaden mot Korsgatan. Ritningen utförd av A. Örtendahl.  
Källa: Digitala tekniska arkivet, Norrköpings kommun. 
 
År 1919 byggdes färgeriet ut mot norr med ytterligare två fack sågtak. Se figur 18. Då revs de 
befintliga äldre uthusen i östra delen av kvarteret. Utbyggnaden gjordes med en komplettering i 
likartat utseende som den befintliga byggnaden. Mot gården ersattes den västra porten med en 
mindre entré för en enkeldörr och ett kompletterande litet enluftsfönster. Intill detta finns enligt 
ritningen en håltagning med oklar funktion i muren. Den nya volymen grundlades på betong-
plintar och betongpelare. Sågtakets fack har kompletterats med en snedsträva för ytterligare 
stabilitet, får man förmoda. Invändigt blev tegelfasaden troligen putsad vid detta tillfälle, men det 
är möjligt att detta gjordes redan vid 1909 års nybyggnad. Tegelstenen i fasaderna har murats 
med ett mjukare kalkbruk och fogbruk har utförts med ett hårdare KC-bruk.2 Tomten nr 5 är 
ännu obebyggd. 
 

 
2 Baseras på okulär besiktning och rapport ”Statusbesiktning konstruktion” av Ramböll i Norrköping, daterad 2020‐

09‐09 
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Figur 18. Ritning från 1919 som visar färgeriets utbyggnad med ytterligare två sektioner mot norr inom   
tomten nr 1-4 i kvarteret Vävstolen. Takkonstruktionen tillfördes en snedsträva i varje takfack. 
Utbyggnaden utfördes för Holmens Bruks & Fabriks AB.  Källa: Digitala tekniska arkivet, Norrköpings 
kommun. 
 
Fasad- och planritningen ovan stämmer dock dåligt med den samtida situationsplanen som 
redovisar att fyra vedförråd ska byggas mot norra fasaden just där dörrar och fönster ritats om. 
Se figur 19. Men oavsett detta är situationsplanen intressant eftersom den visar hur man avsåg 
att lösa de boendes vardag med nya uthus. Här planerades en ny tvättstuga mot utbyggnadens 
nordöstra del och fyra nya vedbodar på bostadshusets gavel. Intill dessa mot nordöstra 
gatuhörnet tänktes tre avträden och en pissoar, samt soprum däremellan. Allt uppfört i trä. 
 
 
 
 



Sida 20 (53) 

Bjerking AB Byggnadsvård & kulturmiljö  Box 9251  102 76 Stockholm  Telefon 010-211 80 00  Fax 010-211 80 01  www.bjerking.se 

Org.nr 556375-5478  F-skattebevis 

 
 
 
Figur 19. Situationsplan från 1919. Källa: Digitala tekniska arkivet, Norrköpings kommun. 
 
År 1933 visar en ritning hur en cementbana planeras mellan väveriet i kvarteret Nedre Segern 
och det som nu kallas förberedningen i färgeriet i kvarteret Vävstolen. Banan/vägen når 
färgeriets fasad mot Västra Grytsgatan där en port med pardörrar och fast överljus återfinns. 
Ingen av de tidigare ritningarna visar någon sådan port, men möjligen tillkom den i samband 
med utbyggnaden 1919. Se figur 20 och 21. 
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Figur 20. Utsnitt ur ritning från 1933 för AB Förenade Yllefabrikerna. Fasad mot Västra Grytsgatan.  
Källa: Digitala tekniska arkivet, Norrköpings kommun. 
 

 
Figur 21. Utsnitt ur situationsplan från 1933. Källa: Digitala tekniska arkivet, Norrköpings kommun. 
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Figur 22. Ritning för tomt nr 5 kv Vävstolen från 1945 som endast visar byggnaden, inte för vilket ändamål 
eller för vilken uppdragsgivare den tillkommer. Källa: Digitala tekniska arkivet, Norrköpings kommun. 
 
År 1945 anlades en enplans träpanelad förrådsbyggnad på tomten nr 5 längst i söder. Se figur 
22. En garageport anlades mot Korsgatan och byggnaden formades som ett U i plan. Den syns 
även på flygbilden, figur 23.  
 
1950-tal. Bostadshuset i norr revs, liksom även uthusen.   
 
År 2003 Det södra teknikrummet uppfördes 2003 och är klätt med en gråmålad bandfalsad plåt. 
Huset är uppfört på en obehandlad betongsockel och har ett pulpettak som har sin lägsta punkt 
mot norr. Mellan den äldre byggnadskroppen och teknikrummet finns en lägre byggnadsdel 
med platt tak som är täckt av takpapp. Den västra fasaden har en entrédörr av slät plåt. På den 
södra fasaden finns ytterligare två släta plåtdörrar och på den östra fasaden finns ett stort galler 
för luftutblås. På taket finns don för luftutbyte. (Fredrikssons dokumentation 2021) 
 
År 2003 En tillbyggnad mot norr uppfördes 2003 för kontorsverksamhet. Den har en fasad av 
plåt och glas mot norr. Byggnadsdelen har ett platt tak och plåtklädd takfot. Byggnadsdelen har 
en huvudentré mot väst samt en entré mot norr. Båda är av eloxerad aluminium och glas. Mot 
öst är väggen utförd i putsad betong som målats i en terrakottakulör. Här finns två rektangulära 
fönster utan spröjs med tillhörande plåtbleck samt en utrymningsdörr av slät plåt. Norr om 
utbyggnaden finns ett upphöjt däck av trä med räcken och barriär av stål. Trädäcket har en 
sockel som är inklädd med fibercementskivor. (Fredrikssons dokumentation 2021) 
 
År 2015 En ombyggnad av kontorslokalerna till restaurang och nattklubb genomfördes. 
Ombyggnaden inkluderade den mot norr år 2003 tillbyggda restaurangen. 
 
År 2018 utbröt en våldsam brand i lokalerna. Inredning och takkonstruktion totalförstördes och 
fick rivas. De kvarstående tegelmurarna stöttades tillfälligt upp och står ännu 2021 i detta 
tillstånd i väntan på beslut om fortsatt hantering. Se figurerna 24 – 28. 
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Figur 23. Flygbild från slutet av 1950-talet över Tuppens fabriker vid kvarteret Gryt centralt i bild med  
St. Persgatan i söder och Korsgatan i öster. Byggnader tillhörigt Bergs/Holmens bomullsfabrik inklusive 
aktuell färgeribyggnad i kvarteret Vävstolen inringad. Här är bostadshuset rivet. Källa: Norrköpings 
tidningar 2002-01-05 
 

 
Figur 24. Vy från nordväst år 2021. Den utbrunna färgeribyggnaden utmed Korsgatan samt tillbygg- 
naden för restaurangverksamhet i norra delen från 2003.  
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Figur 25. Vy från söder år 2021. Korsgatan mynnar ut i Grytstorget och öppningen mot Motala ström.  
Den utbrunna färgeribyggnaden syns t.h. och den mindre plåtinklädda teknikbyggnaden, som ersatte 
lagerbyggnaden på samma plats, strax intill.  

 
Figur 26. Vy från norr år 2021. Fasaden mot Västra Grytsgatan. Skarven mellan den äldre delen och den 
senare tillbyggda delen anas genom en vertikal rand där teglets nyans skiljer sig. 
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Figur 27. Foto år 2021.Detalj av södra delen av fasaden mot Västra Grytsgatan. En levande tegelmur  
med olikbrända stenar, mönstermurning i kryssförband, en avdelande horisontell fris med på kant  
stående stenar, samt stickbågens tvärställda murning över fönstret.  
 

 
Figur 28. Den kvarvarande konstruktionen av deformerade pelare och balkar i gjutjärn, samt stagande 
stöttor mot västra fasadens murverk. Kopia av foto år 2021 i den gedigna dokumentationen av bygg- 
naden utförd av Fredrikssons arkitektkontor, Norrköping. 
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 Vyer och siktlinjer 
Nedanstående figurer 29 - 38 visar vyer och siktlinjer som är av både historisk vikt och idag.  
 

 
Figur 29. Vy från norra stranden 1905. På andra sidan Strömmen syns Gryts fabriker invid Korsgatan t.h.  
Bergs anläggning syns t.v. bostadshuset i kvarteret Vävstolen, samt bebyggelsen i kvarteret  
Bommen. Källa: Stadsarkivet, Norrköpings kommun. 

 
Figur 30. Samma vy idag 2021.  
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Figur 31. Vy från norra stranden litet längre västerut år 1957. Färgeriet i kvarteret Vävstolen syns  
i bild. Källa: Stadsarkivet, Norrköpings kommun. 
 

 
Figur 32. Ungefär samma vy år 2021.  
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Figur 33. Vy från väster i Grytskvarteret. Del av kvarteret Vävstolen vid Korsgatan centralt i bilden. 
 

 
Figur 34. Samma siktlinje i Grytskvarteret, men litet närmare mot öster. Före detta Bergsfabriken 
vid Strömmen syns t.v. 
 



Sida 29 (53) 

Bjerking AB Byggnadsvård & kulturmiljö  Box 9251  102 76 Stockholm  Telefon 010-211 80 00  Fax 010-211 80 01  www.bjerking.se 

Org.nr 556375-5478  F-skattebevis 

 
Figur 35. Korsgatan norrut. Fri sikt över Strömmen. Kvarteret Vävstolen syns t.h. 
 

 
Figur 36. Längre söderut med Korsgatan sluttande norrut. Till höger kvarteret Bommens byggnad  
i fem våningar mot S:t Persgatan, sju våningar mot Södra Grytsgatan. 
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Figur 37. Vy från nordväst vid Grytstorget. Den utbrunna byggnaden med tillbyggnad från 2003 i  
bildens mitt.  

 
Figur 38. Vy från sydöst från kvarteret Bommen med Västra Grytsgatan norrut med siktlinje mot be-
byggelse på strömmens norra strand. Både skorstenen och det upphöjda hörntornet mot strömmen  
ger den låga bebyggelsen inslag av en vertikal strävan. Västra Grytsgatan fortsatte ursprungligen  
söderut där nu en brant trappa leder upp till en stor öppen gård och kvarterets bostäder.  
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 Övrig fotodokumentation 

Figurer 39 - 50 visar foton från planområdet och dess omgivning, tagna i februari 2021. 
  

  
Figur 39. Foto t.v. Vy från nordöst  
Foto t.h. Vy från nordväst 
 

  
Figur 40. Foto t.v. Vy från nordväst högre upp vid Dragsgatan 
Foto t.h. Vy från nordväst mellan före detta Drags gamla byggnader 
 

   
Figur 41. Foto t.v. Del av före detta färgeriets västra fasad 
Foto t.h. Vy från sydväst vid Södra Grytsgatan 
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Figur 42. Foto t.v. Vy från hörnet Korsgatan-Södra Grytsgatan 
Foto t.h. Vy från sydöst vid Södra Grytsgatan 
 

  
Figur 43. Foto t.v. Den öppna gårdsytan vid Södra Grytsgatan/Västra Grytsgatan. Ytan ligger intill det 
äldsta väveriet som uppfördes för Bergs AB i dåvarande kvarteret Nedre Segern (nu östra delen av 
kvarteret Vävstolen) vid slutet av 1890-talet (?) Foto Jackie Leiby, Norrköpings kommun. 
Foto t.h. Det före detta ångpannehuset med skorsten i norra delen av samma kvarter som i bilden intill. 
 

  
Figur 44. Foto t.v. Vy från väster mot Grytstorget och Norra Grytsgatan. T.v. gamla Bergs/Holmens 
byggnader med karaktäristiskt upphöjt torn. Statyn med Moa Martinsson i förgrunden. 
Foto t.h. Vy från sydväst ut över strömmen och bebyggelsen på norra stranden. 
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Figur 45. Foto t.v. Vy från norr med Korsgatan söderut med gamla Gryts byggnader t.h. och kvarteret 
Vävstolen t.v. 
Foto t.h. Vy från öster på Norra Grytsgatan mot gamla Gryts byggnader och även över strömmen mot 
Drags på norra stranden. 
 

  
Figur 46. Foto t.v. Vy från norr med Västra Grytsgatan söderut. Här syns den mer moderna och betydligt 
högre bebyggelsen i södra delen av närområdet 
Foto t.h. Norra Grytsgatan från väster 
 

  
Figur 47. Foto t.v. Norra Grytsgatan från öster 
Foto t.h. Vy över gården i östra delen av kvarteret Vävstolen (tidigare kvarteret Nedre Segern) från Norra 
Grytsgatan. Söder om Södra Grytsgatan syns den mer moderna bostadsbebyggelsen i kvarteret Bommen 
(tidigare kvarteret Övre Segern). 
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Figur 48. Foto t.v. Vy över samma gård, men från Södra Grytsgatan. T.h. bebyggelse mot Kungsgatan. 
Foto t.h. Vy längre söderut på Kungsgatan strax intill Södra Grytsgatan med Bergsbron i fonden. T.v. ett 
bostadshus, närmast kameran en numera ombyggd magasinsbyggnad uppförd 1878.  
 

  
Figur 49. Foto t.v. Vy från Kungsgatan i öster mot kvarteret Kopparhammaren. 
Foto t.h. Vy från Kungsgatan i öster mot östra delen av kvarteret Vävstolen (tidigare kvarteret Nedre 
Segern). Gaveln i bildens mitt tillhör en före detta väveribyggnad, ursprungligen uppförd 1912. 
 

  
Figur 50. Foto t.v. Vy från sydöst vid Kungsgatan mot östra delen av kvarteret Vävstolen (tidigare kvarteret 
Nedre Segern). 
Foto t.h. Vy från sydöst med tvåvåningshus utmed Södra Grytsgatan. I fonden före detta Grytsområdets 
gamla byggnader. 
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 Identifierade kulturvärden 

8.1 Inledning 

Kulturlandskap är landskap påverkade av människan. En kulturmiljö är en kulturhistoriskt 
värdefull plats som visar på ett områdes historia och gör det möjligt för oss idag att kunna förstå 
människornas livsvillkor. Människans påverkan på sin miljö berättar om de historiska skeenden 
och processer som lett fram till dagens landskap. Begreppet kulturmiljö innebär i detta 
stadslandskap en kulturmiljö som ett konkret och i någon mån avgränsat geografiskt område 
med mer definierat innehåll och egenskaper. Synen på hur vi väljer att bevara och vårda dessa 
minnen har förändrats över tid och kommer alltid att förändras.  
 
Ett kulturhistoriskt sammanhang kan vara representativt eller unikt. Det kan handla om fysiska 
lämningar eller en plats utan synliga spår, men med en historia eller tradition knuten till sig. En 
kulturmiljöanalys syftar till att lyfta fram de kulturhistoriska värdena och peka ut särskilt viktiga 
karaktärsdrag som tydliggör varför ett område ser ut som det gör, det vill säga hur traktens 
kulturmiljö formats under historiens gång. 

8.2 Beskrivning 

  
Figur 51. Utsnitt ur karta från 1930. Här ser vi de gamla kvartersnamnen Gamlabyn, Kopparhammaren, 
Vävstolen, Nedre- och Övre Segern, Bommen och Gryt. Ursprungligen var fastigheterna kopplade till de 
enskilda tomterna inom respektive kvarter. Gamlabyn ingår idag i kvarteret Kopparhammaren. Kvarteret 
Nedre Segern ingår i dag i kvarteret Vävstolen. Kvarteret Övre Segern har lagts samman med kvarteret 
Bommen. Källa: Norrköpings kommun. 
 
Landområdet väster om Bergsbron intill Strömmen inom de före detta kvarteren 
Kopparhammaren, Gamlabyn, och Gryt, samt de närliggande Vävstolen och Nedre Segern, 
vilka alla idag ingår i fastigheten Kopparhammaren 2, (Se figur 51 ovan), har utvecklats utifrån 
textilindustrins förutsättningar och behov, och ursprungligen med vattnet som naturlig kraftkälla. 
De många mindre verkstads- och produktionsbyggnaderna, som under 1800-talet och en bit in 
på 1900-talet även samsades med magasin och bostäder inom området, blev med tiden större 
och mer sammanhängande. Verksamheternas behov styrde utvecklingen genom att förändra 
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befintliga lokaler och adderade nya byggnadsvolymer till de gamla. Medan byggnaderna längst i 
öster mot Bergsbron och i väster inom kvarteret Gryt växte i både volym och utbredning, bi-
behölls karaktären av sammanhängande, men något lägre bebyggelse i fronten mot Strömmen. 
Söder om denna front kvarstod många ännu lägre och småskaliga byggnader som skymdes av 
frontbyggnaderna, många uppförda under 1800-talets andra hälft och kompletterade med nya 
under 1900-talets första två decennier. I närområdet skapades med tiden en tät, småskalig 
enhet av komplementära verksamheter, inte minst genom processutveckling inom nya bolags-
bildningar. Detta gällde i synnerhet inom kvarteren Vävstolen, Kopparhammaren 1A och Nedre 
Segern.  
 
Fronten mot Motala Ström väster om Bergsbron markeras på den södra sidan av byggnader i 
fyra-fem våningar närmast bron i nuvarande kvarteret Kopparhammaren 2, och kvarteret Gryts 
lika höga volymer längre bort i väster. Däremellan finns en sammanhållen rad av volymer i två - 
tre våningar, placerade på något högre marknivå intill Strömmen öster om Grytstorget. Oaktat 
byggnadernas något olika gestaltning binds de samman av de putsade fasaderna, de stora 
tvådelade fönsteraxlarna och den tämligen jämna taklinjen. Men det finns också en samhörighet 
mellan den gamla fabriksbyggnaden i rött tegel från 1880-talet i nuvarande Kopparhammaren 6 
och de hörntornsmarkerade tegelröda fasaderna i kvarteret Gryt. I en något vidare vyperspektiv 
upplevs också de betydligt högre accenterna bortom fronten mot vattnet, i form av slangtornet i 
öster och de båda f.d. ångpannehusens skorstenar, som sträcker sig betydligt högre upp i luften 
än övriga byggnader. Fronten mot vattnet bryts av en bred öppning där Korsgatans norra del 
mynnar ut i Grytstorget. Den har genom historien troligen aldrig varit bebyggd och skapar en 
lucka i raden av byggnader som motsvarar närmare 150 år av industrihistoria i Norrköping. 
Öppningen upplevs främst från den norra stranden, som också har en motsvarande öppen yta 
mellan de stora industrierna i Dragsområdet och kv Kåkenhus, men självfallet också på södra 
sidan i närområdet kring Korsgatan och västra delen av kv Vävstolen.  
 
Söder om Södra Grytsgatan växer de moderna kontors- och bostadshusen i kvarteret Bommen 
upp. Volymerna markerar den nuvarande moderniseringen av miljön, men har bibehållit 
besläktade material i fasadgestaltningen, vilket skapar samhörighet med området i övrigt. 
Däremot avviker de senaste siluetterna i flerbostadshusen i kvarteret Bommen från tidigare 
uttryck genom sina kraftfulla skarpa och utbredda taklutningar.    
 

8.3 Identifierade kulturvärden 

Sammantaget utgör detta en byggnadsmassa i ett större industrilandskap, som berättar om den 
tidiga textilindustrins framväxt i Norrköping, och som med rätta ingår i centrala stadens  
riksintressanta kulturmiljö. Området kännetecknas av tätt byggda kvarter med delvis bevarade 
smala gaturum och hus i varierande skala. Frågan om bebyggelsens bevarande och fortsatta 
användning tillför också en intressant, numera mer än halvsekelgammal historia värd att väga in 
vid den framtida utvecklingen av området. Samspelet mellan den äldre epokens industriella 
verksamhet och det numera moderna stadsutvecklingspusslet är både lärorikt och 
imponerande. Ännu är möjligheten till kunskap och förståelse utbredd, byggnaderna är ännu 
exteriört mycket välbevarade. Norrköping har också lyckats väl med att tillgängliggöra 
upplevelsen av historia, platser och byggnader.  
 
De kulturhistoriska värdena är ännu tydligt läsbara i den aktuella delen av Kopparhammaren 2. 
Avgörande för upplevelsen är kontrasterna mellan de omgivande högre volymerna mot 
Strömmen, och den lågskaliga komplementära bebyggelsen strax söder om- och intill dessa, 
samt de höga accenterna i form av skorstenar och exempelvis slangtornet i öster, liksom det 
karaktärsfulla avslutande hörntornet vid Norra Grytsgatan/Grytstorget. Detta är strukturer med 
lång historia på platsen. Siktlinjen utmed Korsgatan är visserligen rät och lång i båda rikt-
ningarna, men den täta utbredningen av byggnadsmassan och gatunätets inte helt rätlinjiga 
struktur öster därom skapar oväntade rum och synintryck mellan byggnaderna. En uppenbar 
stadsbildskvalitet ligger i just dessa kontraster mellan både höga och låga volymer; öppna 
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platser med utblick mot vattnet, täta, smala sidogator, och lite avvisande, slutna byggnader med 
ett industriellt förflutet. Här bidrar även volymernas närhet till gaturummen, avsaknaden av 
förgårdsmark och - för vissa stråk - även trottoarer till upplevelsen. Att de också historiskt hör 
ihop understryks av att flera har eller har haft länkar och broar över gaturummen.  
 
Byggnadsmaterial som rött tegel eller slätputs i gult eller vitt är återkommande i fasaderna, röd- 
eller grönmålade fönstersnickerier, ofta med spröjsade glas, och falsad plåt på taken, liksom 
kontrasterna mellan släta, icke ornamenterade fasader och mer dekorerade är karaktäristiskt 
och kännetecknande. Taklandskapet varierar på motsvarande vis, där traditionella former som 
både högre och lägre sadeltak dominerar de större volymerna och sågtandstak de lägre. Men 
även näst intill platta tak förekommer.  
       

8.4 Värdebärande karaktärsdrag 

Riksintressanta värdebärande karaktärsdrag som kan identifieras i miljön kring kv Vävstolen: 
 

 Kärnan av den lågskaliga och täta sammansättningen av industribyggnader från 
textilindustrins tidiga genombrott under 1800-talets andra hälft fram till dess 
nedläggning alternativt avflyttning från området omkring 1970.  

 Kontrasten mellan kärnan och de omgivande/flankerande högre byggnaderna från 
samma epok i Kopparhammaren i öster och Grytsområdet i väster. 

 Öppningen invid Grytstorget med siktlinje mellan stränderna norr respektive söder om 
Motala Ström.  

 Det tidigare färgeriets lågskaliga form, inklusive den ursprungliga sågtaksformeringen, 
som så tydligt har en samhörighet med intilliggande bebyggelse i före detta kvarteret 
Nedre Segern, numera östra delen av kvarteret Vävstolen. 

 Den murade fasaden med varierad bränning av sten, samt viss mönstermurning, som 
visar önskemålet att gestalta en industribyggnad på ett karaktärsfullt sätt.    

 
Värdebärande karaktärsdrag av lokalt intresse, som kan identifieras i miljön kring kv Vävstolen: 
 

 Stadens arbete med lokal utveckling av området efter nedläggningen, både med 
tillgängliggörande av området, nya verksamheter i de nedlagda byggnaderna och 
kompletterande bebyggelse i anslutning till den befintliga. Detta identifieras fr.a. genom 
de anlagda gångstråken runt båda sidor av Motala Ström, och val av fasad- och 
takmaterial som harmonierar med den äldre bebyggelsen.      
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 Antikvarisk bedömning 

9.1 Konsekvenser vid rivning 

Den nu utbrunna byggnaden i västra kvarteret Vävstolen ingår i en lågskalig bebyggelse på den 
södra sidan av Motala Ström, delvis skymd av den täta och något högre fronten mot vattnet. 
Öppningen mellan kvarteren Gryts och Kopparhammaren 2 (före detta Gamlabyn) har medfört 
att siktlinjen från norra stranden har möjliggjort en djupare upplevelse av vad som tillhör den 
gamla industrimiljöns inslag. Även siktlinjer från passagen vid kvarteret Gryt mot öster, liksom 
från något högre placeringar vid Korsgatan i söder och Kungsgatan i sydöst, medför en visuell 
koppling till den lågskaliga och täta bebyggelsen, men ger samtidigt läsbarhet längre bortom 
denna, en vidgad vy som har betydande upplevelsevärden. Även siktlinjen från den höga 
trappan mellan husen i kvarteret Bommen mot Västra Grytsgatan där man också uppfattar 
bebyggelsen på norra sidan av Strömmen är en värdefull siktpunkt. 
 
Branden har lämnat ett muromgärdat tomrum i den västra delen av kvarteret Vävstolen. Endast 
ett skal av fasader återstår. Men ännu upplevs sågtaksprofilen i yttermurarna, en profil som 
starkt präglar den äldre industriepoken och skapar en visuell identitet på platsen.   
 
Byggnaden skyddas i gällande plan av rivningsförbud. En rivning av byggnadens murverk 
medför att betydande kulturvärden försvinner. Därmed rubbas förståelsen av samhörigheten 
mellan de lågskaliga byggnaderna, den ursprunglige kopplingen till Holmens utbyggda 
industriverksamhet, och platsens uttryck. Det blir också betydligt svårare att läsa av Västra 
Grytgatans sträckning. Variationen mellan de utbredda, tämligen lågskaliga byggnaderna 
bakom den något högre fronten mot Strömmen, och de höga byggnaderna i kvarteren 
Kopparhammaren i öster och Gryt i väster, skapar en effektfull kontrast och bidrar till en 
komplex men tilltalande stadsbild, som speglar de olika industriernas utveckling och historia.   
 
Om däremot ny bebyggelse tillåts växa både på höjden och ut över Västra Grytsgatan kommer 
viktiga siktlinjer att brytas och detta försämrar läsbarheten av den historiska miljön. Det får  
stora negativa konsekvenser för det kulturhistoriska sammanhanget.  
  

9.2 Rekommendationer 

Norrköpings kommun har under 2000-talet valt att låta utveckla markområden intill det 
nuvarande aktuella området, söder om Södra Grytsgatan, med tämligen höga volymer, men 
genom materialval ändå försökt ansluta till omgivningens äldre gestaltning. 
 
Det finns planer på en högre byggnad på upp till fem-sex våningar i kvarteret Vävstolens västra 
del. Detta skulle medföra att siktlinjer begränsas och att framför allt den viktiga ålderdomliga 
fronten utmed Motala ström påverkas. De nyligen uppförda, mycket höga byggnaderna sydöst 
om Södra Grytsgatan i kvarteren Bommen ligger något längre bort och uppfattas därmed inte 
som särskilt påträngande. Här är den historiska före detta industrimiljön mer adaptiv och 
förlåtande och här låg också tidigare högre bebyggelse. En ny hög byggnad närmare vattnet 
medför intrång i upplevelsen av riksintressanta karaktärer och försämrar även förståelsen av 
sammanhanget i den ännu täta, lågskaliga delen av industriområdet. 
 
Utifrån riksintressebeskrivningens motivering motsvarar det tidigare färgeriet inte en byggnad 
som kan hänföras till den industriella utvecklingen särskilt under 1600-talet eller under 1800-
talets senare del. Mot bakgrund av att texten framtogs för närmare 40 år sedan kan med 
säkerhet sägas att synen på detta har förändrats. 
 
Om man bestämmer sig för att riva den brandskadade byggnaden och överväger att uppföra en 
ny byggnad på platsen bör följande beaktas: 
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Med hänvisning till både riksintressets samlade värden och PBL 2 kap § 6 finns det anledning 
att låta en ny byggnad underordna sig gestaltningen i det befintliga industrilandskapet så att 
både enkelhet och anpassade materialval eftersträvas. Det bör studeras närmare om inte 
yttermurarna kan återanvändas vid en nybyggnad, som inte tillåts bli alltför hög. Möjligen kan en 
något högre volym accepteras i områdets södra del. Det bör också genomföras noggrannare 
siktanalyser än vad detta arbete möjliggjort för att fastställa hur hög en ny byggnad kan tillåtas 
bli.   
 
En ny volym ska förhålla sig till den befintliga tomtmarkens gränser idag och bör följa äldre 
gestaltningsprinciper. Materialvalen bör följa omgivningens val, det vill säga rött eller gult tegel, 
alternativt slätputsade murverk i ljusa nyanser, inte minst med tanke på de smala gatorna som 
lätt uppfattas mörka. Takmaterial huvudsakligen falsad plåt. Fönster bör vara av mer traditionell 
karaktär, gärna småspröjsade glas, men även litet större tvådelade sådana är lämpliga. 
Fönsterkulörer, liksom dörrparter, bör följa fasadkulörerna i mer traditionellt grönt, rödbrunt eller 
liknande.  
 
Västra Grytsgatans oartikulerade avslut i sydöstra delen förtjänar dock en komplettering. Ytan 
har tidigare varit sluten med byggnader i gatulinjen under mycket lång tid. Tegelarkitekturen kan 
visserligen uppfattas som en gestaltningsmässig tillgång idag, men för att Västra Grytsgatan 
ska återta sin historiska form borde parkeringsytorna slutas mot gatan, om inte annat så med en 
mur.    
 

9.3 Förslag till skydd i detaljplan 

Nedanstående förslag utgår ifrån den något begränsade möjligheten till fördjupade analyser. 
Sådana kan innebära en revidering men också tillföra detaljer som bör ingå. 
 
Planbestämmelse avseende skydd som föreslås: 
 
q1 Byggnadens kvarvarande murar med sågtaksprofil får ej rivas alternativt tas ned men 
återuppföras om skadorna så kräver. 
 
Varsamhetsbestämmelser som föreslås: 
 
k1 Ny byggnad på platsen ska gestaltas på ett sådant sätt att det bevarade murverket kan 
bibehållas och i övrigt utformas med fasadmaterial och färgsättning som ansluter till den äldre 
byggnaden.  
k2 Underhållsarbeten ska utföras med material och metoder som är anpassade till byggnadens 
kulturvärden. 
 
Information om anmälningsplikt vid underhåll 
Byggnader med skyddsbestämmelser i plan omfattas av anmälningsplikt vid underhåll enligt 
Plan- och byggförordning (SFS2011:338) 5 kap 7 § 
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Bilaga 1. Historik 

Industrilandskapet kring Motala ström 

Industrilandskapet kring Motala ström i centrala Norrköping utgör riksintresse för kulturmiljö-
vården. Området utgjorde en gång Sveriges största med en intensiv industriverksamhet, 
huvudsakligen kopplad till textilindustrin. I produktionen arbetade flera tusen människor. 
Kopplingen till textil produktion och bebyggelsens tätt och organiskt adderade utbredning, samt 
enhetliga utformning med alternativt röda frilagda tegelfasader eller slätputsade gula murverk 
har medfört att landskapet kallats Sveriges Manchester, och det utgör idag ett av de mest unika 
och välbevarade industriområdena i landet. 

Bakgrund3 

Tvärs genom centrala Norrköping rinner Motala Ström. På sin väg ut mot Bråviken faller 
Strömmen med drygt 20 meter. Den vattenkraft som uppstår genom fallen har sedan medel-
tiden nyttjats för olika verksamheter. Ursprungligen främst för att mala mjöl i kvarnar som 
återfanns längs hela strömfåran. Hit kom bönderna från omlandet kring Norrköping med sin säd.  
 
Norrköping blev under 1600-talet, näst efter Stockholm, Sveriges främsta industri- och 
hantverksstad. Då utvecklades på Kvarnholmen metallhanteringen med vapenfaktori och 
mässingsbruk, inte minst genom Louis de Geers försorg. Men även ylletillverkning utvecklades. 
I Bergskvarteret, den del av staden där senare kv Vävstolen formades, bosatte sig huvud-
sakligen hantverkare och anställda arbetare vid mässingsbruket på dåvarande Kvarnholmen.4 I 
kv Stabben drevs både garveri och företag för lädertillverkning under 1700-talet. Likaså i kv 
Gamlabyn där garveriverksamhet drevs fram till 1840-talet. 
 

 
Utsnitt ur karta från 1741. Här visas indelningen av olika kvarter i staden och det upprättade mässings-
bruket vid Kvarnholmen. Noteras kan också den västra tullen som var placerad i närheten av fastigheten 
Gryt vid nuvarande Korsgatan/ St Persgatan.5 

 
3 Alzén, Annika: Ur Fabriken som kulturarv Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950‐1985. 
Stockholm 1996 Sid 31‐32 Den tidiga historien till sena 1800‐talet. Samt Nisser, Marie: Industribebyggelsen i 
Norrköping 1719‐1970. sid 1. Ur Norrköpings historia XI (urspr.VI). Kapitel 17.  
4 Nisser, a.a. Sid 3 och7 
5 Nisser a.a. I artikeln finns kartan med och den visar troligen Norrköping från 1719, versionen är en kopia från 

1741. 
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I ett utsnitt ur en karta från 1751 visas assessor Urlanders Gryts kvarn (i) med i öster tillhörande 
tobaksland. Bortom dessa syns ett antal bostadshus och några uthus utmed vattnet i dagens  
kv Gamlabyn och närmare Bergsbron kommissarien Wetterberg kopparhammare med två vattenhjul i 
kvarteret med samma namn. (33 g) Huset med nr 34 på motsatt sida om Gryt är Urlanders klädesvalk  
med vattenhjul för Drags verksamhet och P intill är en kvarngrund. Ute i Strömmen syns delar av flera 
tidiga s.k. fångstarmar för att styra vattenflödet i Strömmen. Källa: Digitala Norrköpingskartan, Noka, 
Norrköpings kommun.  
 
Fabriksanläggningarna hade fram till 1800-talet ännu en lantlig prägel. De utgjordes av låga, 
kringspridda byggnader med många olika funktioner såsom väveri, stamp, färgeri och presshus. 
Arbetet utfördes främst med hantverksmässiga metoder. Flera av de textila processerna krävde 
vatten för produktionen, varför husen placerats på sluttningarna ned mot Strömmen. 
 
Det industriella genombrottet inleddes vid sekelskiftet 1800. Vattnet blev nu en viktigare 
drivkraft för textilindustrin och därmed en viktig lokaliseringsfaktor. Mekaniska ullspinnerier 
anlades i direkt anslutning till Strömmen, bl.a. på firman Söderberg & Arosenius fastighet vid 
Gryt där kvarnen kompletterades med textilmaskiner. De startade också en papperstillverkning 
inom fastigheten. Även de sedan tidigt 1700-tal befintliga anläggningarna på norra sidan vid 
Drag utvecklades vid samma tid.6 Det storindustriella genombrottet kom i samband med 
bomullsindustrins framväxt vid mitten av 1800-talet. Inte minst möjligheterna att från England 
köpa maskiner (som hävt ett tidigare exportförbud år 1842) ökade både mekanisering och 
modernisering av textilverksamheterna. Med tiden mekaniserades även ylleindustrin.  
 
Den tilltagande industrialiseringen omvandlade Norrköping till landets främsta industristad vid 
1800-talets mitt. 1840 hade staden cirka 12 800 innevånare, tjugo år senare hade befolkningen 
ökat till knappt 23 000 personer och Norrköping var då landets näst största stad. Befolkningen 
fördubblades sedan fram till sekelskiftet 1900. 
 
Vid samma tid etablerades en rad nya företag i staden, de gamla familjeföretagen ombildades 
till aktiebolag. Efterfrågan och konkurrensen om en plats vid vattnet, både för att kunna tillvarata 
kraften och för att kunna utnyttja vattnet vid tillverkningen, ökade.  
 
Industrin var mycket konjunkturkänslig och i den tidiga utvecklingen av industriell produktion var 
flaskhalsar och dålig planering hinder i utvecklingen. Den allmänna konjunkturförbättring som 
började inom den svenska industrin strax före 1890, blev inledningen till en industriell expansion 
av dittills okänd omfattning. Först nu och en bit in på 1900-talet framträdde tyngre industrier, 
specialiserad tillverkning, serie- och standardproduktion i stor skala, allsidig utveckling av 
konsumtionsindustrin och starka koncentrationstendenser.  

 
6 Nisser a.a. sid 20ff 
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Nya yllefabriker och trikåfabriker tillkom i Norrköping samtidigt som sömnadsindustrierna 
startades i staden. Expansionen gällde i hög grad bomullsindustrin där de tre företagen Bergs, 
Bomullsväfveriet och Holmen utvecklades som kombinationer av spinnerier och väverier.7 
Fabriksbyggnaderna placerades nu på betongfundament ute i Strömmen, vilket medförde 
stabilare konstruktioner och möjliggjorde ett ökat byggande. De sluttande stränderna försvann 
och ersattes av massiva huskroppar som vände framsidan mot Strömmen.  
 
Samtliga industrier utnyttjade Strömmen som direkt eller indirekt kraftkälla, vanligen via egna 
vattenhjul. Sedan gammalt hade det byggts leddammar för att koncentrera fallhöjden till 
vattenhjulen. Ibland uppstod vattenbrist och provisoriska lösdammar upprättades av 
vattenrättsägarana. Ett nytt dammbygge påverkade vattenföringen för andra anläggningar i 
Strömmen. Det medförde tvister om vattenrätten. Och nödvändiga regleringar av Strömmen. 
Efter utredning genomfördes en gemensam damm för Gryt och Drags fabriker, som stod klar 
1876.8  
 
Närmare 75% av alla industriarbetare i Norrköping kring sekelskiftet 1900 återfanns inom den 
textila industrin.9 Den fortsatta textilindustriella utvecklingen under 1900-talets fyra-fem första 
decennier grundlades under det första årtiondet av 1900-talet. Strax före 1a världskriget 
bildades AB Förenade Yllefabrikerna (YFA) genom sammanslagning av R. Wahrens, Brücks, 
Ströms och Bergsbro) Holmen övertog Bergs redan 1908 varvid staden nu hade tre stora 
dominanta industrier – YFA, Holmen och Bomullsväfveret.  
 
Utvecklingen skilde sig åt inom ylle- respektive bomullsindustrin. I samband med första och 
andra världskriget ökade efterfrågan på textila varor och industrin fick ett uppsving. Efter kriget 
ökade importen av billig textil från utlandet. Och på 1950-talet blev textilkrisen ett faktum med 
en stor tillbakagång för svensk textilindustri. När svårigheterna kom drabbade de först spinneri- 
och väverisektionerna, vilka bildade den bastextila industri, som sedan gammalt dominerade i 
Norrköping. Svårigheterna spred sig sedan till trikåindustrin samt något senare till kon-
fektionsföretagen.10 
 
Ännu 1950 låg ca 35 av de drygt 50 textil- och sömnadsindustrierna i staden inom det äldre, 
centrala industridistriktet. Den starka koncentrationen till det gamla industriområdet vid 
Strömmen och de där höga byggnaderna kom att medföra allt större problem vid utvidgningar 
och rationaliseringar. Ny teknik erfordrades, som krävde stora ytor i ett enda eller ett fåtal plan. 
Vid denna tid hade andelen sysselsatta inom textilnäringen sjunkit till knappt 35%.11  
 
Många företag lades ned och andra slogs samman till större enheter. Yfa (Förenade 
yllefabriker) var det sista storföretaget inom ylleindustrin som lade ned 1970. Bomullsindustrin 
(Gamlestaden; Tuppen och Holmens bomullsindustri) flyttade från Motala ström till västra delen 
av staden. Fabrikshusen tömdes på sina verksamheter. Vissa byggnader användes till lager 
eller mindre verkstäder, andra stod tomma. Därefter vidtog den process om bevarandet av 
industrilandskapet som beskrivs i Bilaga 2.  
 

 
7 Textilindustrin i Norrköping (Norrköpings historia VI Tiden 1914‐1970) Sid 63  
8 Nisser a.a. sid 39ff 
9 Norrköpings historia V (Tiden 1870‐1914) Sid 180‐81 samt del VI  sid 75 
10 Norrköpings historia VI (Tiden 1914‐1970) Sid 61 
11 Norrköpings historia VI (Tiden 1914‐1970) Sid 75 
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Området kring kv Vävstolen 

 
Utsnitt ur karta från 1879. (1) Gryts anläggning (2) Bergs AB i Gamlabyn, från 1908 i Holmens ägo (3) och 
(4) Ströms AB i kvarteren Kopparhammaren och Stabben. Källa: Digitala Norrköpingskartan, Noka, 
Norrköpings kommun.  
 

Gryt 

Gryt på södra sidan av Strömmen hade en kvarnbyggnad på plats redan 1487. Som kartbilden 
på sid 35 visar fanns assessor Urlanders kvarn i dåvarande Bergskvarteret på samma plats 
närmare 300 år senare, år 1751. I fastigheten ingick inte bara kvarnen med 4 stenar utan också 
intilliggande bebyggelse och tobaksland som bredde ut sig österut. Bortom denna syns ett antal 
bostadshus och några uthus utmed vattnet i det kvarter som kom att benämnas Gamlabyn och 
närmare Bergsbron kommissarien Wetterberg kopparhammare med två vattenhjul i kvarteret 
med samma namn. 
 
I början av 1800-talet köpte Lars Johan Söderberg och Jan Arosenius kvarntomten och 
uppförde en modern yllefabrik här. Firman Söderberg & Arosenius blev snabbt Norrköpings 
största industri och Sveriges största ylletillverkare. 

 
Kring 1850 uppfördes en klädesfabrik i kv. Kullen norr om Strömmen efter ritningar av 
stadsarkitekt C Th. Malm. Uppdragsgivare var klädesfabrikanterna Henning Schale, Otto 
Engelke och Oscar Wilhelm von Schmalensee. De bildade 1852 Norrköpings Väfveri AB, som 
också blev stadens första aktiebolag. Företaget namnändrade snart till Norrköpings 
Bomullsväfveri AB (Sedermera kallat Tuppen efter sitt varumärke som bl.a. trycktes på 
textilierna)  
 
1855 var kvarteret för trångt och företaget expanderade genom att köpa Gryts anläggningar på 
södra sidan av Strömmen. Ett nytt spinneri ritades av stadsarkitekt C Th Malm.12 Den stora 
fabriksbyggnaden stod klar 1861. Inom ett decennium fanns både spinneri, väveri och 
tyglagning etablerat i Gryts område.  

 
12 Nisser, a.a.. Sid 29‐33 
 

1
3 

4 

2 
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1929-30 inrättades ett tryckeri för gardiner och modetyger 
 
1944 slogs Tuppen och Drags fabriker samman. Ännu en gång fanns verksamhet på båda sidor 
om Strömmen under samma ägarskap som under assessor Urlanders tid.  
 
1954 lades Drags ned. 
 
I lokalerna finns sedan 1999 Norrköpings Science Park.  
 

 
Gryts fabrik i kvarteret Gryt någon gång efter 1894 då byggnaden i korsningen Korsgatan-
Linköpingsvägen uppfördes detta år. Den stora byggnaden med torn uppfördes 1881. Ångpannehus och 
smedja med tillhörande skorsten uppfördes 1889.  Byggnaden t.h. är bomullsspinneriet från 1856 Okänd 
fotograf. T.v. syns ett bostadshus i kv Vävstolen. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings 
stadsarkiv.  

Bergs AB 

1847 bildades Norrköpings Spinneribolag (även nämnt Bomullsspinneribolag.) De köpte upp 
tomter i kv Gamla byn vid Strömmens södra sida och uppförde ett fyra våningars fabrikshus. 
Ritningarna utformades av Andrew Malcolm, en till Sverige under 1830-talet inflyttad skotte, 
som också levererade spinnerimaskinerna till fabriken. Under första hälften av 1850-talet 
förvärvades ytterligare närliggande fastigheter och tomter. Företaget ombildades 1855 och fick 
namnet Bergs AB. Följande år byggdes ett långsträckt tvåvånings fabriks hus efter ritningar av 
Andrew Malcolm. Här installerades spinnmaskiner och mekaniska vävstolar. Också ett kemiskt 
blekeri och ett färgeri kompletterade anläggningen. Dessutom tillverkade Malcolm ett vattenhjul 
för kraftöverföringen placerat i väster.  
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Bergs bomullsspinneri år 1861. Den avlånga byggnaden uppfördes ursprungligen 1856-57  
efter ritningar av Andrew Malcolm. Här installerades spinnmaskiner och mekaniska vävstolar. Centralt i 
bild syns troligen Malcolms höga byggnad från 1847. Skorstenen t.v. visar att ångmaskiner tagits i bruk. 
Huruvida skorstenen t.h. kan visa på ytterligare en ångmaskin vid Norra- och Västra Grytsgatan är oklart.  
 

 
Fabriksbyggnad från 1883 som troligen helt ersatte Malcolms byggnad från 1847. Den syns också i fotot 
från 1904 sid 40. Källa: Digitala Tekniska arkivet, Norrköpings kommun. 
 
Bergs utökade sin verksamhet genom en ny murad fabriksbyggnad, tre våningar samt en hög 
vindsvåning. Dess placering låg ute i Strömmen, norr om Ströms AB:s vattenränna.  
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1899 presenterades ombyggnad av den västra delen av Bergs industri där ett torn tillkom på gaveln  
mot väster och byggnaden utvidgades mot Strömmen, samt erhöll en jämn rad av takfönster mot både 
söder och norr. Källa: Digitala tekniska arkivet, Norrköpings kommun. 
 
 

 
Äldre fotografi från 1904 som visar byggnaderna i kv Gamla Byn och kv Kopparhammaren, samt även 
tornpåbyggnaden i väster. De putsade och dekormålade byggnaderna har kompletterats med en 
tornliknande hörnbyggnad mot Grytstorget. Intill syns ett äldre bostadshus i kv Vävstolen.  
Källa: Stadsarkivet, Norrköpings kommun. 
 
I dåvarande kv Nedre Segern, numera östra delen av kv Vävstolen, i hörnet av Västra 
Grytsgatan och Norra Grytsgatan uppfördes ett ångpannehus med en imponerande skorsten 
1908. Allt utfördes i rött tegel med karaktäristisk mönstermurning. På ritningen antyds nog 
slätputsade ytor på den förhöjda övre våningen med gavlar mot gatorna och ger då ett för tiden 
ett populärt uttryck för industriarkitekturen. Byggnaden ersatte för övrigt ett äldre ångpannehus 
på samma plats. 
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Denna byggnad gränsar till kv Vävstolen. Källa: Digitala tekniska arkivet, Norrköpings kommun. 
 
1908 övertog Holmens Bruks och Fabriks AB hela Bergs AB. Holmen hade under 1850-talet 
byggt upp egen bomulls-spinneritillverkning på Kvarnholmen, även till detta bygge anlitades f ö 
skotten Malcolm för tekniken.  
 
Vid övertagandet fattade ledningen för Holmens Bruk beslutet att Holmens mest eftersatta 
avdelningar skulle flyttas till Bergs område, bland annat färgeri, blekeri och beredning. 
Verksamheten skulle moderniseras och samordnas med Bergs AB. Ett helt nytt färgeri var 
nödvändigt, vilket uppfördes i dåvarande kv Vävstolen år 1909. Strax därefter påbörjades 
troligen ombyggnaderna i de två västra byggnaderna av de tre mot Strömmen för att här inrätta 
ett s.k. appreturverk. Det inrättades här för att få tillgång till en bättre vattenkvalité som krävdes 
för den blekning och färgning som skulle bedrivas. I appreturverket skulle det även utföras 
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efterbearbetning av garn, tyg och trikå, som var blekt, färgat, eller tryckt, för att präglas, 
impregneras och förstyvas. Kontor inrättades i byggnaden i öster. Vid en ombyggnad 1923 
tillkom en filteranläggning längst i väster. Ombyggnaden av sadeltaket för byggnaden i mitten 
genomfördes 1956. Då fick också fasaderna ett för 1950-talet tidstypiskt utseende med nya 
fönster och ett linjerat rutnätsmönster. Då fanns redan en gånglänk från trapphusets 
mellanvåning över Norra grytsgatan mellan verksamheterna på norra respektive södra delen 
om Norra Grytsgatan. 
 
År 1912 utfördes av Holmen en ny utbyggnad av verksamheten med två volymer i dåvarande kv 
Nedre Segern, nuvarande östra delen av kv Vävstolen. Båda tillkom för väveriverksamheten där 
den södra volymen i tre våningar placerades intill Södra Grytsgatan. Genom gatans lutning från 
öster till väster anpassades fönsterraden i bottenplanet därefter. Den lägre byggnaden med 
sågtandstak anslöt till den gamla väveribyggnaden mot Västra Grytsgatan. Alla fasader utfördes 
i rött tegel och de T-post utformade fönstren fick småspröjsade glas.   

 
Fasadritning över nya väveribyggnader från 1912. Källa: Digitala tekniska arkivet, Norrköpings kommun. 
 
År 1935 genomfördes en nybyggnad mot öster utmed Norra Grytsgatan, en anslutande del till 
väveriet. 
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Markering för nybyggnad för väveriverksamheten mot Norra Grytsgatan 1935. Överkryssade byggnader 
utgör sådana som avses rivas i framtiden. Den t.v. längst ned var ett äldre bostadshus, uppfört under 
1860-70-talet, som numera är rivet, och skapat den öppna platsbildningen vid Västra Grytsgatans södra 
avslut. Källa: Digitala tekniska arkivet, Norrköpings kommun. 
 
 

 
Utsnitt ur ritning för nybyggnad för väveriverksamheten mot Norra Grytsgatan 1935. Längst t.h. syns 
gaveln på ångpannehuset från 1908. Källa: Digitala tekniska arkivet, Norrköpings kommun. 
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Vy från öster över delar av Holmens, fd Bergs kompakta område med tät, lågskalig bebyggelse, där 
sågtaksbyggnaden och den högre byggnaden t.v. är delar av det gamla väveriet från 1912-13, med flera 
senare ombyggnader. Bortom detta syns färgeriet i västra delen av kv Vävstolen, samt Gryts betydligt 
högre byggnader i bakgrunden. Skorstenarna till ångpannehusen reser sig högt över samtliga byggnader. 
U.å. Källa: Stadsarkivet, Norrköpings kommun. 

Ströms AB 

1866 såldes kvarteren Kopparhammaren och Stabben söder om Strömmen, öster om kv  
Gamla byn, till nybildade ylleföretaget Ströms AB. I kv Kopparhammaren uppfördes 1872 ett tre 
våningar högt fabrikshus med slätputsad fasad mot Kungsgatan. Detta byggdes ut och om 
under andra hälften av 1800-talet. 1901 smyckades fasaden med nygotiska dekorationer i rött 
tegel utifrån ritningar av arkitekt Karl Flodin. På andra sidan gatan inköptes en tomt för ett 
färgeri mm. Efter hand uppfördes här ett tvåvåningshus med kontor och lager.13 Söder om 
närmare Norra Grytsgatan ritades av arkitekt Karl Philström i liknande stil också ett högt 
vattentorn 1904. Dessa byggnader överfördes senare vid etableringen av Förenade 
Yllefabrikerna (YFA) 1913. YFA var det sista storföretaget inom ylleindustrin som lade ned 
1970. 

 
13 Nisser, a.a. Sid 53 
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Karl Flodins ritning från 1899 med fasaden mot Motala Ström.  
Källa: Digitala tekniska arkivet, Norrköpings kommun. 
 

 
AB Förenade Yllefabrikernas utvidgning av avdelningen Ströms i Kv Kopparhammaren med ny  
fasad mot Västra Kungsgatan år 1929. Källa: Digitala tekniska arkivet, Norrköpings kommun. 
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Bilaga 2. Bevarandet av Norrköpings industrilandskap 

Industrilandskapet i Norrköping utvecklades både organiskt och genom förvärv så länge 
verksamheterna och produktionen var aktiv och livskraftig. Liksom i så många andra 
sammanhang var inte frågan om ett bevarande aktuellt förrän verksamheterna lades ned kring 
1970. Då var tanken att de gamla byggnaderna skulle rivas och ersättas av bl.a. bostäder 
utmed Motala ström. Men så blev det inte, mycket tack vare den förändrade synen på 
industrihistoriska lämningar och möjligheten att utveckla andra verksamheter i och kring 
byggnaderna. Bl.a. influenser från engelska ansträngningar att bevara det tidigt industriali-
serade landskapets lämningar påverkade det svenska synsättet, liksom industrins utveckling, 
en förändrad syn på äldre byggnader som en del i samhällsplaneringen, samt den aktuella 
kulturpolitiken och kulturvården. Redan 1960 ventilerades det för övrigt från stadsmuseets håll 
att miljön utgjorde ”en för vårt land enastående stadsbild”. Både museichefen Gösta Lilja och 
amanuensen Thomas Paulsson fann den då ännu verksamma industrins bebyggelse i högsta 
grad bevarandevärd. Men de såg också att den måste kompletteras för ny bebyggelse med 
högre standard.  
 
I den fysiska riksplaneringen hade inventering och dokumentation av rikets geografiska 
naturresurser och befintliga mark- och vattenanvändning påbörjats i slutet av 1960-talet. Det 
sammanföll också med ett intresse för industrins minnen, som började omfattas av ett mer 
allmänt intresse och fick status av kulturellt arv. I Norrköping blev detta följden av en 
kulturmiljöutredning som lades fram 1973. Utifrån utredningen beslutade kommunfullmäktige 
1976 att följa utredningens ”allmänna riktlinjer för berörda nämnders förvaltning och den 
fortsatta planeringen av innerstaden.”  Detta innebar att framtida planering och projekt skulle 
prövas så att bevarandeintresset och de redovisade kulturhistoriska värderingarna vägdes mot 
andra tekniska och ekonomiska intressen. Kulturmiljöutredningen föreslog bl.a. att Strömmens 
vattenyta från Drags fabriker ned till Spången skulle klassas som en märklig miljö. Det innebar 
att ex vis Drags, kv Gamla Byn och delar av Kopparhammaren 1, samt motstående kv 
Kåkenhus på norra stranden, tilldelades det allra högsta kulturhistoriska värdet, men att 
kvarteren Vävstolen och Nedre Segern på södra sidan endast ansågs utgöra byggnader utan 
någon direkt värdering.  
 
I en uppföljande utredning av industrilandskapet 1978-79 lades tyngdpunkten vid stadsbilden 
och stadsplanefrågorna, de kulturhistoriska aspekterna fanns med som en bakgrund. Tanken 
var hur miljön kunde utvecklas, byggnaderna skulle inte bara bevaras utan användas för andra 
verksamheter. I fokus låg stadsutvecklingen och därmed även den ekonomiska aspekten. 
Genom en klassificering av byggnadsbeståndet graderades industrilandskapet. Klassifice-
ringens skala utgjordes av sådana byggnader som kunde anses omistliga för industriland-
skapet, sådana som hade betydelse för miljö- och stadsbild och som borde tillvaratas och 
återanvändas; samt sådana som kunde rivas ur bevarande- respektive miljösynpunkt.   
 
I dåvarande Naturresurslagen (1987:12) infördes begreppet riksintresse. Norrköpings stadsmiljö 
och industrimiljö kring Motala ström blev därmed en av många miljöer vars uttryck via den 
kommunala planeringen skulle tillvaratas. Därmed fanns ett starkt skäl till genomlysning av 
industrilandskapets utvecklingspotential, men också ett ansvar att ta hänsyn till kulturhistoriska 
värden.   
 
Nya verksamheter har idag ersatt de gamla. Dataindustrin etablerades tidigt i Gryts fabriker, 
universitetsutbildning tog plats i Drags fabriker, och många nya kompletterande verksamheter 
som restauranger, caféer och barer tillkom. Genom satsningen på konserthallen Louis de Geer 
som inrymdes i Holmen Bruks gamla maskin- och pappershallar 1994 etablerades det gamla 
industriella landskapet som ett kulturellt- och representativt historiskt centrum i Norrköping.14 

 
14 Detta avsnitt har i stort baserats på Alzén, Annika: Fabriken som kulturarv. Frågan om industrilandskapets 

bevarande i Norrköping 1950‐1985. Främst kap 2‐5. Stockholm 1996. 


