
Kulturmiljöutredning
fördjupning av översiktsplanen för Krokek

och Strömsfors, Norrköpings kommun

20190131





Kulturmiljöutredning 
fördjupning av översiktsplanen för Krokek och Strömsfors, Norrköpings kommun

Dokumentdatum: 20190131 Slutrapport

Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun

Kontaktperson:  Johan Mases

Framställt av: KMV forum AB

Författare: Mikael Hammerman, Liselott Blombäck, Jenny Göthberg  och Stina Ekberg KMV 
forum

Foto: KMV forum om inget annat anges

1.  Inledning ..................................................................................................... 4

 Bakgrund och syfte .................................................................................................................................... 4

 Uppdraget ....................................................................................................................................................... 4

 Medverkande ...............................................................................................................................................  4

 Rapportens upplägg ................................................................................................................................. 4

 Kulturmiljö - en resurs .............................................................................................................................. 4

2.  Krokek och Strömsfors - Förutsättningar ................................................. 6

 Omfattning och avgränsning .............................................................................................................. 6

 Landskap och bebyggelse .................................................................................................................... 6

 Planeringsförutsättningar ...................................................................................................................... 6

3.  Kulturmiljöanalys ....................................................................................... 9

 Förhistorisk tid ............................................................................................................................................... 9

 Det agrara Krokek ..................................................................................................................................... 10

 Ny plats för sockencentrum och järnvägens framväxt ..................................................... 13

 Det moderna Krokek och Strömsfors .......................................................................................... 15

4. Utveckling och bevarande ....................................................................... 16

 Kulturhistoriskt sammanhang .......................................................................................................... 16

 Kulturhistoriskt värdebeskrivning .................................................................................................. 16

 Principer för att bevara & utveckla Krokek och Strömsfors ............................................ 18

6. Källförteckning ......................................................................................... 19

Innehåll



KULTURMILJÖUTREDNING   | KROKEK OCH STRÖMSFORS  4

1. Inledning

Bakgrund och syfte
Norrköpings kommun arbetar med att ta fram en fördjupning 
av översiktsplanen för Krokek och Strömsfors. Under arbetets 
gång har det vuxit fram behov av att veta mer om kulturmiljöns 
betydelse för orternas fortsatta utveckling.

Norrköpings kommun är i behov av en kulturmiljöutredning 
som tydloggör orternas framväxt samt vilka synliga spår och 
element som finns kvar i landskapet. Ambitionen är att bygga 
upp ortens identitet genom att använda och utnyttja kulturmil-
jön och dess historia, och att ta hänsyn till de kulturmiljövärden 
som planområdet har.

Uppdraget
Arbetets utförande utgår från de lokala förutsättningar som gäl-
ler för det aktuella området. Beskrivning och analys inriktas mot 
att förklara och förtydliga områdets kulturhistoriska värden och 
karaktärsdrag på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Uppdragets 
syfte är att ta fram rekommendationer för hur områdets kultur-
historiska värden kan tas till vara och användas i det fortsatta 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Krokek och 
Strömsfors.

Arbetet med urval och kulturhistorisk värdering utgår från 
Riksantikvarieämbetets Plattform för kulturhistorisk värdering 
och urval och Boverkets råd kring värdering. Centralt är att 
värdering och urval av värdefulla kulturmiljöer och kulturhisto-
riska särdrag beskrivs och motiveras på ett genomsiktligt och 
pedagogiskt vis. Styrande för den kulturhistoriska värderingen är 
hur väl företeelsen är läs- och upplevelsebar i dagens landskap, 
och hur relevant företeelsen är i förhållande till kommunens och 
utredningsområdets särdrag och kulturhistoriska utveckling. Vi 
vinnlägger oss särskilt om att lyfta hur de kulturhistoriska kvalite-
terna kan bidra till områdets utveckling i stort.

Medverkande
Beställare av arbetet har varit Norrköpings kommun, Stadsbygg-
nadskontoret, genom Johan Mases.

Arbetet har genomförts av KMV forum genom bebyggelse-
antikvarierna Mikael Hammerman (uppdragsansvarig), Liselott 
Blombäck och Stina Ekberg under höst/vinter 2018-2019. 

Rapportens upplägg
Rapportens inledningskapitel går igenom uppdragets syfte och 
inriktning, vilka som medverkat i arbetet, hur rapporten är upp-
lagd samt ger en kort introduktion till kulturmiljön som en resurs 
i planeringsprocesser. Därefter följer ett kapitel som redogör för 
områdets och uppdragets förutsättningar. Geografiska avgräns-
ningar för uppdraget presenteras tillsammans med en kortfattad 
karaktärisering av området i sin helhet. Gällande översikts- och 
detaljplaner, lagskyddad bebyggelse och områden av riksin-
tresse mm gås igenom. Sedan följer en beskrivning och analys 
av områdets historiska utveckling utifrån fyra olika tidsskeden, 
därefter beskrivs hur tydligt det kulturhistoriska sammanhanget 
är synligt i dagens landskap. Avslutningsvis beskrivs områdets 
kulturhistoriska värden och principer för hur kulturmiljön i Kro-
kek och Strömsfors kan bevaras och utvecklas.

Kulturmiljö - en resurs
En hållbar utveckling handlar om att förvalta befintliga resurser 
på bästa sätt. Kulturmiljön är en viktig del av en kommuns resur-
ser - den spelar en avgörande roll för platsens karaktär, egenart 
och attraktivitet liksom för människors identitet och hemkäns-
la. Förutom de stora ekonomiska, materiella och kulturella 
investeringar den representerar skapar den välbefinnande och 
livskvalitet. Historiska strukturer i den fysiska miljön, som bygg-
nader, miljöer och lämningar ger oss möjlighet att uppfatta och 
förstå vår omgivning och dess utvecklingsskeden. Förhistoriska 
lämningar berättar om landskapets långa kontinuitet av boende 
och brukande. Äldre bebyggelse tydliggör tidigare stadsbygg-
nads- och arkitekturideal, hantverks- och materialtradition samt 

hur traktens bebyggelse har nyttjats för olika funktioner och 
verksamheter. Bebyggelsen kan berätta om tidigare levnads-
förhållanden, ekonomiska resurser och vilka regelverk som varit 
rådande. Det kulturhistoriska värdet inbegriper även estetiskt 
upplevelsemässiga aspekter som arkitektonisk kvalitet och 
tidsdjup.

Att utveckla Krokek och Strömsfors med hänsyn till det kultur-
historiska värdet handlar om att bygga vidare på de särdrag och 
egenskaper som redan finns. Det handlar om att använda den 
befintliga bebyggelsen som en inspirationskälla på ett sätt som 
gör det fortsatt möjligt att “läsa” platsen och se sammanhangen 
- att utforma nytillskott så att de inte bryter upp de befintliga 
strukturerna. Det handlar om att fortsätta bygga platsen utifrån 
dess särdrag och identitet.

Småskalig äldre bebyggelse i Strömsfors.
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Orienteringskarta
(Planområdet markerad med 
streckad linje)
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2. Krokek och Strömsfors - Förutsättningar

Omfattning och avgränsning 
Krokek och Strömsfors ligger nordost om Norrköping och har 
tillsammans cirka 5 000 invånare. Orterna är prioriterade utveck-
lingsorter av Norrköpings kommun. De båda orterna är belägna 
strax väster om ett av Sveriges mest populära besöksmål, 
Kolmårdens djurpark.

Utredningsområdet omfattar Krokek och Strömsfors i Norrkö-
pings kommun, Östergötlands län och följer den fördjupade 
översiktsplanens avgränsning. Utöver de båda orterna ingår om-
rådet kring Kolmårdens marmorbruk, fd. Kolmårdens sanatorium 
och landsbygden kring Krokek och Strömsfors.

Landskap och bebyggelse
Krokek och Strömsfors ligger i ett dramatisk och omväxlande 
landskap skapat av Kolmårdsförkastningen och Bråviken, med 
höga natur- och kulturvärden. Stora delar av området utgörs av 
den för Kolmården närmast vildmarkslika miljön. Jordbruksmark 
finns i anslutning till de bägge orterna och i områdets flackare 
nordöstra delar. Flera mindre sjöar är belägna inom området, där 
Svinsjön och Böksjön är de två största.

Området genomskärs idag av flera kommunikationsstråk. E4 
passerar i planområdets västra hörn, strax utanför Strömsfors, 
där flera sträckningar av äldre landsvägar mellan Stockholm 
och Norrköping fortfarande passerar genom orten. Järnvägen 
mellan Norrköping och Nyköping slingrar genom landskapet 
från nordost, via Krokeks station (numera Kolmården) och sedan 
västerut mott Norrköping längs Bråviken. 

Bebyggelse är koncentrerad till Krokek, där bostadsbebyggelsen 
sprider ut sig mellan Svinsjön och järnvägens sträckning längs 
branterna i väster och längs Bråvikens strand från Sandviken och 
västerut. Centrala Krokek präglas av rekordårens bostadsbyg-
gande med många sammanhållna områden med friliggande 
villor, radhus och kedjehus uppförda under 1960- och 70-talen 
medan bebyggelsen längs vattnet har en brokig och tät karaktär 

av fritidshusbebyggelse från 1920-talet och framåt, med tiden 
mer och mer i form av åretruntboende. I övrigt är bebyggelsen 
väldigt brokig med byggnader i skiftande stil och uttryck från 
det tidiga 1900-talet och framåt i en uppblandad struktur.

Strömsfors är till största delen bebyggt med enbostadshus längs 
den äldre Stockholmsvägens sträckning och söder om Böksjön. 
Bebyggelsen är till större delen uppförd under andra halvan av 
1900-talet, med viss äldre bebyggelse öster om ån.

Öster om själva Krokek är marmorbruket beläget, med ett flertal 
dagbrott och bevarad äldre bebyggelse kopplad till marmorbru-
kets verksamhet och brytningen av Kolmårdsmarmor. 

Högt beläget med fri sikt ut över Bråviken ligger fd Kolmårdens 
sanatorium, numera kriminalanstalt, i västra delen av planområ-
det. Området präglas av en tidstypisk och väldigt karaktäristisk 
arkitektur för det tidiga 1900-talets stora sanatorieanläggningar.

Planeringsförutsättningar
Gemensam översiktpslan för Norrköping och Linköping
Krokek är utpekad som en prioriterad utvecklingsort i den 
kommungemensamma översiktsplanen för Norrköping och 
Linköping. Inriktningen för de prioriterade orterna är att de ska 
utvecklas till småstäder, med ökad attraktivitet, befolkning och 
servicenivå.

Riksintresse för kulturmiljövården
I Norrköpings kommun finns områden som är av riksintresse 
för kulturmiljövården. Dessa regleras i MB 3kap 6§ och utpekas 
av Riksantikvarieämbetet. Inom planområdet är ett område av 
riksintresse beläget: Fagervik-Marmorbruket [E55]. Här följer 
områdets motivering och uttryck.

Motivering:
A. Fornlämningsmiljö från yngre stenåldern av stort vetenskap-
ligt och forskningshistoriskt intresse.

B. Tidig industrimiljö med marmorbruk av medeltida ursprung 
med bebyggelse från perioden 1700-
till 1900-talen.

Uttryck för riksintresset:
A. Delundersökt gropkeramisk boplats. Resultaten från den 
första undersökningen lade grunden för fasindelningen av den 
gropkeramiska kulturen.
B. Industrilämningar i form av stenbrott, varphögar, magasin och 
bostadsbebyggelse.

I området ingår även: Delar av fd järnvägen ”Nunnebanan” från 
1800-talets slut. 
 
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
För planområdet gäller ett flertal detaljplaner, äldre stadsplaner 
och områdesbestämmelser. Endast ett fåtal byggnader har 
skydds- och varsamhetsbestämmelser i gällande planer.

Befintligt skydd av kulturvärden

Kulturmiljölagen (KML)
• Krokeks kyrka och kyrkogård - Kyrkligt kulturminne 4 kap 

KML.

Detaljplan och områdesbestämmelser
• Marmorbruket omfattas av områdesbestämmelser och fler-

talet av byggnaderna har kulturhistoriska värden som skyd-
das med hjälp av PBL. (Bruksmiljö: q: allmän miljöhänsyn. Se 
bestämmelser i särskild handling. Beskrivn: inom område 
på kartan markerat med q skall även följande åtgärder vara 
lovpliktiga: underhåll av sådan bebyggelse med särskilt 
bevarandevärde som avses i 3 kap 12§)

• Sanatoriebyggnaden, Kolmårdens sanatorium (k1 Bygg-
nader får inte förvanskas, k2 Värdefull parkmiljö, skogsbryn 
och dess omgivning ska värnas)
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Planområde

Riksintresse för kulturmiljövården

Skyddad bebyggelse (KML)

Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML

Fornlämningar, ytor

Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning

Bevakningsobjekt

Fornlämningar, linjer

Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning

Bevakningsobjekt

Fornlämningar, punkter

Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning

Bevakningsobjekt

Teckenförklaring
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Krokeks stationshus och uthusbyggnad

• Bostadshus och uthus Sandviken 1:5 (k1: byggnadens 
särdrag skall beaktas vid ombyggnads- och renoveringsar-
bete)

• Järnvägsmiljö vid Kolmården station med fyra byggnader 
(q: byggnaden får inte rivas. Befintliga tegelfasader och 
fönster skall vidmakthållas oförändrade. Värdefull miljö: Ny 
bebyggelse skall ansluta till omgivningens egenart.)

Fornlämningsbild
De äldsta spåren efter mänsklig aktivitet i Östergötland finns 
bland annat i Kolmården. De förhistoriska lämningarna i områ-
det är framför allt från stenåldern och medeltiden. På de högt 
belägna platser som under äldre stenåldern utgjorde öar i en 
ytterskärgård, finns lämningar efter bosättningar.

Kring Marmorbruket finns flera boplatser från stenåldern och 
gårdsbebyggelse från medeltiden. Inom riksintresseområdet 
ingår två fornlämningsområden; Fagervikboplatsen från yngre 
stenålder och lämningarna efter ett medeltida gårdskomplex vid 
Bodaviken.

Inom planområdet finns totalt 44 lämningar som är klassade 
som fornlämningar och 34 klassade som övriga kulturhistoriska 
lämningar.
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3.  Kulturmiljönalys

Förhistorisk tid
Vägnätet både till lands och till sjöss anlades tidigt i Östergöt-
land. Under förhistorisk tid ledde flera färdvägar över Kolmården. 
De utgjordes av rid- och gångstigar som förstärkts med broar 
eller andra övergångar över olika vattendrag. Dessa vägar passe-
rade ofta nära gravfält och andra förhistoriska lämningar och kan 
fortfarande ses som hålvägar i landskapet. 

Krokeks socken är tämligen fornlämningsrik. Främst rör det sig 
om stenålderslämningar kring Krokeks samhälle. Stenålder-
slämningarna ligger i höjdlägen i anslutning till Bråviken och 
intill vattendrag, det rör sig bland annat om boplatslämning-
ar, stenyxor, keramik, ben, kvartsavslag och skörbränd sten. 
Bronsåldersröset Kungshögen är beläget norr om det tidigare 
sanatorieområdet, högt i terrängen. Området kring Bodaviken 
är också ett fornlämningsrikt område, med lämningar i form 
av såväl stenåldersboplatser som gravfält och husgrunder från 
järnålder och medeltid.

Krokeks förhistoria idag
De förhistoriska spåren i landskapet består idag främst av de 
kända fornlämningar, i form av boplatser daterade till stenålder, 
enstaka gravrösen från bronsålder samt gravar och gravfält från 
järnåldern. Fornlämningarna är belägna i typiska lägen, koppla-
de till havsnivåerna under de olika förhistoriska epokerna. 

De förhistoriska spåren i planområdet är tydligast i den högt belägna terrängen i 
väster,  i områdets norra delar samt kring Bodaviken i sydost.
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Det agrara Krokek
Det historiska Krokek, placerat norr om planområdet, ligger vid 
en äldre färdväg som bland annat var en del av Eriksgatan och 
har utgjort en viktig rastplats för resande genom Kolmårdens 
skogsområde. Över Kolmården och genom skogarna red de olika 
nyvalda medeltida kungarna på sin resa genom rikets alla delar. 
Enligt en överenskommelse skulle sörmlänningarna följa kungen 
till Svintuna i Krokek där östgötarna skulle möta upp och sedan 
följa honom vidare mot gränsen till Småland. Den troligaste vä-
gen som kungen använde för att passera genom Östergötland är 
den över Krokbäcken, strax nordost om nuvarande länsgränsen, 
dvs öster om Krokeks kloster. Ridstigen fortsatte genom skogen 
och passerade gravfältet på Eketorps mo. Vidare förbi Kulla, grav-
fältet vid Uttersberg och fram till kastalen. Från kastalen fortsatte 
ridstigen vidare ner mot Bråvikens strand där den vek av mot 
Norrköping. Denna led kallas även Nunnegatan. Det fanns flera 
olika alternativa vägar för kungen att ta och troligen valdes inte 
alltid samma väg. 

Gästgiverier och gästgivargårdar spelade en stor roll i samfärd-
seln över Kolmården. Denna har gamla anor och har sitt ur-
sprung i den stadga som Magnus Ladulås utfärdade efter Alsnö 
möte 1279 och som avsåg stävja den vanligt förekommande 
våldgästningen. Vid sidan av dessa nyttjades även prästgårdar, 
kloster samt så kallade själagårdar som härbärgen. 
Under stormaktstiden genomförde Gustav II Adolf och Axel 
Oxenstierna ett vägförbättrings- och nybyggnadsprogram som 
för Kolmårdenområdet innebar en ökning av trafiken som aldrig 
förr. Tyngre och större transportforor rullade fram på de nya 
vägarna. Krokeks gästgivargård var en av de största på Östergöt-
lands landsbygd, och hade med all sannolikhet sin föregångare i 
Vårfrukloster. 

Klostret anlades vid 1400-talets början och tjänade säkert som 
en tillflyktsort och härbärge för resande över Kolmården. Klostret 
övergick i och med reformationen i kronans ägo, och gavs 1538 
i förläning åt f d strängnäsbiskopen Magnus Sommar. Man vet 

inte riktigt när gästgivargården övertog klostrets funktion som 
härbärge, men 1545 var klostreranläggningen förstörd, kanske 
genom brand. Gustaf Vasas fogde Philip Mårtensson lät då upp-
föra ett kapell på klosterområdet. Kanske uppfördes vid samma 
tid den första gästgivaregården. Den stora Kolmårdsvägen stod 
färdig omkring 1640 och det är troligen då som gästgiveriet 
flyttas till nuvarande plats. 

Marmorbruket i Kolmården hör till de äldsta industrierna i områ-
det, brytningen har skett sedan medeltiden men fick sitt första 
privilegiebrev år 1663. Brukets bebyggelse växte fram längs 
Bråvikens strand under flera sekel. Under 1700-talet exporterades 
marmorn till flera europeiska länder. Efter en tid av olönsamhet 
började man även bryta och bränna kalk i början av 1800-talet, 
för att sedan uppföra ett tegelbruk i slutet av seklet. Kalk- och 
tegeltillverkningen låg i Bråvalla som var brukets egna hamn. I 
början av 1900-talet moderniserades marmorbruket, det Nya 
marmorbruksområdet byggdes väster om det gamla. Verksam-
heten ökade och efterfrågan på kolmårdsmarmor fortgick fram 
till 1960-talet. Marmorhanteringen lades ner 1975. Av de bygg-
nader som finns kvar idag tillhörande bruket finns verkstäder, 

marmorlada, arbetarbostäder, skola för brukets barn, handels-
bod, byggnader för patroner, driftingenjören och verkmästa-
ren. Kvar finns även flera marmorbrott, varphögar, slaggsten, 
kalkugnsgrunder och kalklador.

Svintuna kvarn har anor tillbaka till 1300-talet, men kan ha anor 
från järnålder. Kvarnen tillhörde Svintuna kungsgård. Under 
1400-talet tog munkarna vid Krokeks kloster över kvarnen, för att 
sedan under Gustav Vasas tid överlåtas i kronans ägo. Under de 
kommande seklen hamnade kvarnen åter i privat ägo fram till 
1900-talet då den köptes av kommunen.   

”Nunnegatan” eller ”Nunnevägen” utgick från landsvägen norr 
om klostret förbi Utterbergs kastal och vidare ner till den s.k. 
Munkängen vid Bråviken, sedan fortsatte vägen västerut mot 
Porsgatan. Vägen följde troligen samma sträcka som Eriksgatan.  

Uttersbergs gård, fd. säteri, Mörtnäs och Kulla har samtliga 
medeltida anor, och framförallt Uttersberg har haft en stor roll 
för Krokeks utveckling då avstyckningar och markförsäljningar av 
gårdens mark har möjliggjort samhällets utbyggnad.

Suecia antiqua et hodierna // Charlottenburgh / Ruinæ Monasterii Krookeek /

Aveelen, Johan van den / Dahlbergh, Erik

Ruinerna efter Krokeks kloster framför kyrkan och klockstapeln kring 1675.
Ur Erik Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna
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Det agrara Krokek idag
Gator och vägar som följer äldre färdvägars sträckning är fortfa-
rande viktiga delar i områdets kommunikationsstruktur. Erikgs-
gatan och ”Nunnevägen” kan delvis följas och vägen är på sina 
ställen bevarad med stenskodda kanter. Kvarnvägen som leder 
till Svintuna kvarn  användes under medeltiden av munkarna vid 
klostret. Den äldre landsvägssträckningen mellan Stockholm och 
Norrköping som passerar genom Strömsfors används fortfaran-
de som väg till vissa delar.

Uttersbergs tidigmedeltida kastal och Uttersbergs gård är 
strategiskt placerade på en höjd väster om Svinsjön, fortfarande 
med utblickar över sjön och de låglänta områdena kring höjden. 
Området har trots att ekonomibyggnaderna kring gården rivits 
en ålderdomlig och tydligt läsbar historisk karaktär. På motsatta 

sidan av Svinsjön är gården Mörtnäs, också den med medeltida 
anor belägen. Idag är jordbruksmarken belägen i ett stråk öster 
om Krokek och öster om Strömsfors samt i områdets östra del..

Kolmårdens marmorbruket med bebyggelse från 1700-talet och 

tillkommit under flera olika epoker i brukets utveckling visar på 
områdets betydelse för brytningen av Kolmårdsmarmorn och 
den industriella utvecklingen i övrigt med bevarade miljöer från 
kalk- och tegelbrukets storhetstid. De synliga marmorbrotten är 
tydliga i landskapet och området i sin helhet utgör en mycket 

upplevelsebar bruksmiljö av mer museal karaktär.

Äldre landsvägssträckningar

Eriksgatan, troliga sträckningar

Planområde

Teckenförklaring

Flera troliga sträckningar av Eriksgatan genom området, tillsammans med
äldre sträckningar av landsvägen från Norrköping mot Stockholm.

Ruinerna efter Uttersbergs kastal.
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Ny plats för sockencentrum och järnvägens framväxt 
1889 brann Krokeks gamla kyrka ner. Den gamla sockenkyrkan 
var belägen norr om planområdet, vid ruinerna efter Krokeks 
kloster precis vid länsgränsen mot Södermanland. Efter branden 
beslutade församlingen sig för att bygga en ny kyrka på den 
plats där kyrkan ligger idag, ca sex kilometer från den gamla 
kyrkan, strax söder om Socknens prästgård. Den uppfördes i 
nygotisk stil och invigdes 1896. Kring kyrkan växte ett nytt litet 
sockencentrum fram, där placerades också Kyrkskolan.

På 1890-talet startades Bråvikens ångbåtsbolag för att trafikera 
Bråviken, båtarna Kolmården och Bråviken gick mellan flera 
platser på norra bråviksstranden, till Norrköping och Vikbolan-
det. Ångbåtstrafiken blev snabbt utkonkurrerad på 1900-talet 
när järnvägen tog över. Runt sekelskiftet 1900 drabbades stora 
skogsområden i området av den stora nunnehärjningen. Mäng-
der av nunnefjärilar drog in över skogarna och larverna angrep 
och skadade träden. Värst drabbades Stavsjö bruks skogar. Stora 
mängder träd behövde därför fraktas bort och avverkas för att 
ta vara på virket. Lösningen blev att bygga en järnväg mellan 
Stavsjö och Virå. Stavsjö järnväg invigdes 1902 och kallades för 
Nunnebanan. 1915 öppnades södra stambanas sträckning mel-
lan Nyköping och Åby med en ny station i Krokek. Järnvägssta-
tionen medförde att Krokek utvecklades till ett stationssamhälle 
med ett nytt centrum.

Söder om Böksjön längs landsvägen växer en småskalig bebyg-
gelse fram omkring sågverket vid Strömsfors och vägskälet där 
landsvägen svänger av söderut mot Krokeks sockencentrum 
eller västerut mot Norrköping.

1918 invigdes Kolmårdssanatoriet väster om Krokek för patienter 
med tuberkulos. Sanatoriet uppfördes i en för tiden, och för de 
många sanatorium som uppfördes vid samma tidpunkt, typisk 
arkitektur. Byggnaderna placerades fritt och högt i terrängen för 
att ge patienterna frisk luft och solljus. Sanatoriet hade en egen 
hållplats vid järnvägen. Sanatoriet blev sedermera sjukhus med 

inriktning mot lungsjukhus, för att sedan bli en långvårdsklinik. 
2004 övergick området till att nyttjas av kriminalvården och 
inhyser idag anstalten Kolmården.

Längs Bråvikens norra strand växte fritidshusbebyggelse fram 
under 1940-talet. Från Sandviken och västerut bebyggdes stora 
delar av området närmast vattnet, och den höglänta terräng-

en norr om vägen med fritidshusbebyggelse. Enstaka äldre 
sommarvillor uppfördes i området under 1900-talets första 
decennier. Fritidshusbebyggelsen väster om nuvarande Krokeks 
centrum planerades under 1950-talet för att reglera den brokiga 
fritidshusbebyggelse som vuxit fram i området. 

Nunnebanans station vid sandviken på ett vykort från 1910-talet.
Foto: Järnvägsmuseet KCAC00974
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Den brokiga fritidshusbebyggelsen som sträcker sig längs 
Bråvikens strand och upp på bergen skapar en väldigt speciell 
karaktär i området då ingen byggnad är den andra lik, och större 
villor från 1920-talet samsas med sportstugor från 1960-talet och 
nybyggda villor i en oregelbunden karaktär. Längs vattnet finns 

små bryggor med badhytter/skjul som ger strandlinjen i Krokek 
ett väldigt säreget utseende.

Krokeks sockencentrum, järnvägsmiljöer mm  idag
Krokeks centrum är idag beläget invid järnvägsstationen, som 
nu ersatts med nytt stationsläge söder om den gamla stationen. 
Järnvägsstationen har en placering och utformning som gör att 
den fortfarande är ett dominerande inslag i Krokeks stadsbild 
trots att stationsfunktionen upphört sedan länge.

Även det återuppbyggda stationshuset tillhörande ”nunneba-
nan” i Sandviken verkar starkt karaktärsskapande för området 
och ger möjligheter till att förstå och uppleva platsens tidigare 
betydelse. Den tidgare järnvägssträckan är bevarad och möjlig 
att vandra längs på flera platser i området, endast sträckan direkt 
öster om hamnen och lastageplatsen i Sandviken är idag svår att 
uppleva. 

Den väldiga sanatoriebyggnaden belägen högt upp på Kol-
mårdsförkastningen med milsvid utsikt över Bråviken och det 
öppna och tidstypiska parkområdet kring byggnaden har en 
tidstypisk utformning och verkar starkt karaktärsskapande för 
området.

Nunnebanans sträckning

Teckenförklaring

Nunnebanans sträckning från Sandvikens lastageplats och norrut.

Kolmårdssanatoriet (Idag Kolmårdens anstalt)
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Det moderna Krokek och Strömsfors 
Det moderna Krokek består av rekordårens bostadsbebyggelse 
med friliggande villor, radhus och kedjehus som uppfördes 
under 1960- och 1970-talen. Bebyggelsen från decennierna 
efter andra världskriget växte fram på tidigare jordbruksmark 
från gårdarna kring Svinsjön och runt järnvägsstationen och det 
stationssamhälle som vuxit fram där.

Kolmårdens djurpark öppnade 1965 nordost om planområdet 
och kom med tiden att bli nordens största djurpark. Idag är djur-
parken en stor turistattraktion som har över 700 000 besökare 
varje sommar. 

På 1960-talet byggs den nuvarande sträckningen av E4:an som 
passerar i planområdets västra utkant, strax utanför Ströms-
fors och ersätter den tidigare landsvägens sträckning genom 
Strömsfors och längs Bråviken.

Marmorbruket lade ner sin verksamhet 1978. Därefter utveck-
las området till en museimiljö med Marmorbruksmuseet med 
verkstad, smedja och snickeri. 

Det moderna Krokek och Strömsfors  idag
Rekordårens bebyggelse och Krokeks expansion under 
1950-70-talen är det som i stort präglar hela området idag. Såväl 
villor, radhus, flerbostadshus, centrumbyggnader, fritidshus och 
friliggande villor utanför tätorterna speglar den här tiden.

Flygfoto över centrala Krokek 1964.
Foto: Järnvägsmuseet KCAC04465
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4. Utveckling och bevarande

Kulturhistoriskt sammanhang

Kulturhistoriskt sammanhang är ett visst identifierat och avgränsat 
historiskt utvecklingsförlopp med ingående verksamheter eller 
aktiviteter som på olika sätt haft en präglande inverkan på en 
viss företeelse. En företeelses kulturhistoriska sammanhang och 
uttrycken för detta bildar utgångspunkter för bedömning av dess 
kulturhistoriska värden. Flera olika kulturhistoriska sammanhang 
kan tillskrivas en och samma företeelse.
Ur Plattform kulturhistorisk värdering och urval (2015)

Kulturhistorisk värdebeskrivning

Det förhistoriska Kolmården
Utredningsområdet har en lång kontinuitet av boende och 
brukande. De tidigaste bosättningarna i området härrör från 
yngre stenålder. En av de är Fagervikboplatsen som tillhörde den 
gropkeramiska kulturen, ett jägar- och samlarfolk som höll sig 
längs kuster och större sjöar i södra Skandinavien. Området är 
i övrigt relativt rikt på fornlämningar från stenålder, bronsålder 
och järnålder. Då flera förhistoriska färdvägar ledde över Kolmår-
den gick rid- och gångstigar genom utredningsområdet och 
passerade gravfält och andra lämningar. 

Områdets boende och brukande såväl av bofasta som passe-
rande under förhistorisk tid har präglat landskapet och lämnat 
ledtrådar om både levnadssätt och kommunikationsstråk. Läm-
ningarna i form av stenåldersboplatser, gravfält, gravrösen och 
rid- och gångstigar är av högt kulturhistoriskt värde i egenskap 
av de allra tidigaste spåren av aktivitet i området, vilket ger oss 
möjlighet att tolka och förstå Kolmårdens förhistoria. 

Spår av medeltid och lång agarar historia
Områdets läge vid de för riket betydelsefulla färdvägarna 
föranledde en given rastplats under medeltiden. Nunnegatan, 
den färdled genom Krokek som var en del av de medeltida 

kungarnas Eriksgata, passerade en rad betydelsefulla platser i 
området, bland annat Uttersbergs tidigmedeltida kastal. Andra 
betydande medeltida funktioner i området var gästgiveriet, 
klostret, Uttersbergs gård, Svintuna kvarn och marmorbruket. 
Svintuna kvarn var i bruk från 1300-talet, troligtvis ännu tidigare. 
Kvarnen är bevarad med vattenhjul och dammar och fungerar 
idag som museum där besökare kan följa processen från korn till 
mjöl. Kvarnen med de välbevarade anläggningarna är av högt 
kulturhistoriskt värde då det påvisar ett långvarigt brukande och 
en kontinuitet på platsen sedan medeltid. 

Brytningen av kolmårdsmarmor påbörjades under medeltiden 
och fortsatte så långt som in på 1970-talet. Under 1800-talet 
började man även bryta och bränna kalk och uppförde ett tegel-
bruk. Brytningen av marmor har präglat landskapet vid Bråvikens 
norra strand och på platsen finns än idag brukets bebyggelse 
från flera olika epoker. Marmorbruket utgör en sammanhållen 
bruksmiljö med höga upplevelsevärden genom den välbevara-
de industribebyggelsen och lämningar efter marmorbrytningen 
i form av marmorbrott, varphögar, slaggsten, kalkugnsgrunder 
och kalklador. Det utgör tillsammans en pedagogisk miljö som 
visar såväl tillverkningen av marmor som arbets- och levnadsför-
hållanden för de verksamma vid bruket, vilket sammantaget bi-
drar till höga kultur- och samhällshistoriska värden. Bebyggelsen 
består av byggnader uppförda mellan 1700-talet och 1900-talet 
och uppvisar en generell industrihistorisk utveckling men också 
en utveckling för kolmårdsmarmorns upp- och nedgångar.   

Spåren av det agrara och medeltida Krokek är många och sam-
mantaget bidrar de till en övergripande och intressant berättelse 
om Krokeks utveckling och det samhälle som växte fram.  

Nytt sockencentrum och järnvägens roll för Krokeks utveckling
I det område som tidigare var sockencentrum ingår den nygo-
tiska kyrkan från 1896, kyrkogård utbyggd i etapper, kyrkskolan 
från 1920-talet och den äldre prästgården på sin ursprungliga 
plats en bit norr om kyrkan. Sammantaget är kyrkomiljön ett 

representativt sockencentrum från tiden kring sekelskiftet 1900. 
Det utgör den del av Krokeks samhälle som under en kort period 
utgjorde Krokeks centrum fram till järnvägen anlades och sta-
tionssamhället växte fram.  

Stavsjö järnväg, eller Nunnebanan som den kallades, var den för-
sta järnvägen som anlades i området, 1902. Idag används delar 
av Nunnebanans sträckning som cykel- och vandringsled vilket 
kopplar bakåt i tiden och möjliggör en upplevelse av en, för om-
rådet, betydelsefull järnvägssträckning. Det gamla stationshuset 
vid Sandvikens lastageplats brann ner 1997 men återuppbygdes 
med samma utseende som det ursprungliga stationshuset. Den 
återuppförda byggnaden är starkt karaktärsskapande med fasad 
mot vattnet och den tidigare banvallen. Byggnaden tydliggör 
det tidigare sammanhanget och bidrar till förståelsen av järnvä-
gens betydelse för platsen. Den återuppförda stationsbyggna-
den tillsammans med Nunnebanans sträckning är värdeskapan-
de element som tillsammans bär fram en viktig berättelse om 
området kring sekelskiftet 1900 och framåt. 

Krokek blev en egen socken först 1885, sockencentrumet växte 
fram kring den nya kyrkan som uppfördes 1896. Där placerades 
även Kyrkskolan. Men när Södra stambanan mellan Nyköping 
och Åby invigdes 1915 fick Krokek en egen järnvägsstation 
och Krokeks centrum kom i och med järnvägen att flyttas till 
stationsområdet. Krokek utvecklades från sockencentrum till 
stationssamhälle. Stationsbyggnaden uppfördes i rött tegel, 
med brant sadeltak och mörka fönsteromfattningar med spröjs. 
Under en period stannade inte tågen i Krokek och därmed 
upphörde funktionen som järnvägsstation. År 2000 togs 
järnvägsstationen åter i bruk men då under det nya namnet 
Kolmårdens station och flyttades söder om den gamla. Det 
f.d. stationshuset, järnvägsspåren och den omkringliggande 
bebyggelsen tillsammans med den parkliknande miljön kring 
stationshuset med äldre träd, vittnar om en tid då stationsmiljön 
var en given mittpunkt i samhället och en förutsättning för dess 
expansion. Stationshusets placering är tydligt framträdande i 
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samhället, tillsammans med byggnadens arkitektoniska uttryck 
är det betydelsefulla egenskaper som påvisar stationssamhällets 
relevans och ursprung. 

1900-talets institutions- och fritidsbebyggelse 
I början av 1900-talet ansågs de trångbodda och smutsiga 
städerna vara hälsofarliga, frisk luft och solljus förordades. För 
patienter med lungsjukdomen tuberkulos, som länge hade 
drabbat stora delar av befolkningen från 1600-talet och framåt, 
byggdes nu stora sanatorium ute på landsbygden. I Krokek 
invigdes Kolmårdssanatoriet 1918 och fungerade sedermera 
som lungsjukhus och långvårdsklinik. Sanatoriet placerades högt 
i terrängen vid Bråvikens norra strand, i utkanten av Krokeks 
samhälle. Huvudbyggnaden uppfördes efter tidens tradition 
med balkonger som fungerade som öppna, så kallade, ligghallar. 
Byggnaden används som kriminalvårdsanstalt sedan 2004, men 
den karaktäristiska sanatoriemiljön är fortsatt läsbar. Sanatorie-
byggnaden med omgivande parkmiljö representerar en kultur- 
och samhällshistoriskt viktig period i början av 1900-talet som 
påverkade såväl människor som landskapsbild. Sanatoriemiljön 
och byggnadens arkitektoniska uttryck är tidstypiskt och starkt 
karaktärsskapande, vilket bidrar till det kulturhistoriska värdet.  

Den framväxande  fritidshusbebyggelsen längs norra Bråvikens 
strand representerar en utvecklings som sker i hela landet. 
Fritidshusen, som efterföljde sportstugorna, skulle ge stads-
borna möjlighet till ett mer hälsosamt liv med motion och 
friluftsliv. Under 1940-talet bebyggdes norra Bråvikens strand 
med fritidshus och de kommande decennierna växte en brokig 
bebyggelse fram. Längs strandlinjen byggdes även bryggor och 
badhytter/skjul. Området uppvisar en särpräglad och intressant 
miljö som utvecklats på ett organiskt om än mångfacetterat vis 
och skapat en unik miljö för Krokek. 

Det moderna samhället växer fram
Ett intensivt bostadsbyggande påbörjades under 1950-talet och 
nådde sin höjdpunkt under 1960- och 70-talen. Krokek expan-

dera och i områden kring centrum byggdes friliggande villor, 
radhus och kedjehus. Utvecklingen i Krokek under de senare de-
cennierna har medfört ett vitt spann av arkitekturstilar som var 
för sig speglar sin samtid och berättar om samhällsutvecklingen 
generellt och i Krokek, samt dåtidens ideal.   

Det 190 meter djupa Verkstadsbrottet vid marmorbrukets gamla område.
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Principer för att bevara & utveckla Krokek och Strömsfors

Bevara och förstärk de äldsta spåren av det förhistoriska och 
medeltida Krokek
• Områdena kring Uttersbergs kastal och gård hålls fortsatt 

öppna så att miljön fortsatt går att uppleva och förstå. 
• Svintuna kvarn med lämningar och anläggningar i vattnet 

bevaras.
• Eriksgatans troliga sträckningar fortsätter nyttjas som kom-

munikationsstråk.
• Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 

tillgängliggörs genom exempelvis skyltning och lämplig 
skötsel

Bevara och använd kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsemiljöer

• Stationsmiljön i Krokek bevaras och förstärks. Ny bebyg-
gelse i centrala Krokek bör förhålla sig till den fd stationens 
läge och karaktär med komplementbyggnader och upp-
vuxna äldre träd för att betona och stärka stationsområdets 

centrala placering och värde för orten.
• Miljön kring Krokeks nya kyrka bevarar sin karaktär av 

sockenscentrum med bebyggelse från sekelskiftet 1900. 
Ny bebyggelse placeras och utformas med stor hänsyn till 
kyrkan och kringliggande bebyggelse.

• Marmorbrukets värdefulla bebyggelse bevaras och ny 
bebyggelse undviks i områdets centrala delar. Områdets 
karaktär av museimiljö kan fortsatt utvecklas för att stärka 
området än mer.

• Den äldre bebyggelsemiljön i Strömsfors bevaras och ny 
bebyggelse som uppförs i direkt anslutning till den småska-
liga torpbebyggelsen öster om ån utformas med hänsyn till 
den äldre bebyggelsens skala och karaktär.

• Sanatoriebyggnaden och den karaktäristiska miljön med 
uppvuxna tallar och siktlinjer ut över Bråviken bevaras vid 
utbyggnaden av området.

Bevara den brokiga karaktären
• Låt varje tids arkitekturstilar och byggnadstyper synas i de 

miljöer som inte är sammanhållna kulturmiljöer. Bevara tids-

typiska detaljer, färgsättningar och formspråk på befintliga 
byggnader och tillåt nya byggnader att spegla sin samtid.

• Värna om den platsspecifika byggnadstraditionen med små 
bryggor och hytter längs strandlinjen som ger Krokek en 
alldeles egen karaktär.

Förtydliga och bevara historiska kommunikationsstråk
• Bevara och tillgängliggör de lämningar och sträckor av 

nunnebanan som finns kvar idag
• Uppmärksamma och tillgängliggör de kända sträckningar-

na på Eriksgatan, exempelvis där andra spår i landskapet är 
tydliga som vid Uttersberg eller Svintuna kvarn.
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