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Förord
Samtliga län fick 1999 regeringens uppdrag att ta fram
regionala tillväxtavtal, så också Östergötlands län. Att
stimulera till nyföretagande och entreprenörskap, att
utveckla regionens mindre företag och starka indust-
riella kluster och att arbeta med utbildning och kompe-
tensförsörjning presenterades som några av de grund-
läggande byggstenarna för en långsiktigt uthållig eko-
nomisk tillväxt i Östergötland.

När strategier för det framtida näringslivet tas fram kan
man inte blunda för att varje region också har sin
näringslivshistoria. Ett historiskt skeende, som både i
fysiskt och immateriellt avseende präglar nuet och är
plattformen för framtiden. I Motala är detta särskilt
tydligt. Staden har en storartad industrihistorisk epok
bakom sig med början i verkstadens framväxt kring
bygget av Göta kanal. Av detta återstår omfattande ytor
av tomma industrilokaler men också en stolthet över
den kunskap som utvecklats, över innovationer som
fötts och kvalitetsprodukter som tillverkats på orten.

Men hur kan tomma fabrikslokaler där det endast finns
kvar ett eko av framgången skapa tillväxt? Kan Motalas
industrihistoriska arv på nytt bli ett begrepp och bidra
till näringslivets utveckling? Att återskapa en levande
miljö i och kring Motala verkstad är en utmaning, som
i det regionala tillväxtavtalets anda har antagits av
Motala kommun, Länsstyrelsen i Östergötland (regio-
nalekonomiska- och kulturmiljöenheten), Östergötlands
läns museum och Riksantikvarieämbetet.

Processen Gamla Motala verkstad (även kallad pilot-
projektet Motala verkstad) inleddes efter att RAÄ, som
har ett uppdrag från regeringen att medverka i det
regionala tillväxtarbetet, gjorde en avsiktsförklaring om
att bli en aktiv part i genomförandet av Östergötlands
regionala tillväxtavtal. Projektet skrevs in i regionala
tillväxtavtalet och detta var starten till ett långsiktigt
arbete. En samrådsgrupp bildades bestående av repre-
sentanter för de ovannämnda aktörerna.

Under 2000-2003 har samrådsgruppen initierat och
koordinerat processer som syftar till ökad kunskap om
och intresse för området gamla Motala verkstad.
Samtidigt har gruppen arbetat vidare med strategier för
att förverkliga den långsiktiga utvecklingen av området,
som tar sin utgångspunkt i mottot att ”kulturarvet ska
brukas utan att förbrukas”. Näringslivet har också
involverats som aktiv part i processen genom AB Göta
kanalbolag som driver projekt för utvecklad turism i
kanalstråket.

I en utvecklingsprocess där inriktningen är given men
flexibiliteten måste vara stor för att fånga möjligheter
som uppstår på vägen, är genomarbetade kunskaps-
underlag av central betydelse. Detta för att ha en bered-
skap för förändringar utan att riskera att ”kasta ut barnet
med badvattnet”, dvs. spoliera de värden som är basen
för en långsiktig tillväxt. En samlad byggnadshistorisk
kunskap om Motala verkstad i sammanfattad form har
hittills saknats.

Östergötlands länsmuseum fick i uppdrag att ta fram
en byggnadshistorisk beskrivning av de produktions-
byggnader som idag ingår i Motala verkstadsområdet.
Förutom att öka kunskapen om var och en av de kvar-
varande byggnaderna har syftet också varit att tydlig-
göra områdets kulturhistoriska värden samt att visa på
områdets och byggnadernas kvaliteter och utveck-
lingsmöjligheter. Beskrivningen är tänkt att fungera som
ett stöd vid beslutsfattande och formulering av lång-
siktiga strategier för utvecklingen av området. Den utgör
också ett viktigt underlag vid eventuella framtida plane-
rings- och projekteringsprocesser för ny- och ombygg-
nader i området. Den föreliggande rapporten kan be-
skrivas som en förutsättning för ett långsiktigt och
hållbart utvecklingsarbete i gamla Motala verkstads-
området.

April 2003

Samrådsgruppen Gamla Motala verkstad

I projektet har följande medverkat:
Marja-Leena Pilvesmaa, Riksantikvarieämbetet
Bengt Häger, Bernt Dahlbäck, Länsstyrelsen i Östergötland
Ragnhild Fernholm, Marie Hagsten, Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum
Claes-Göran Österlund, Lennart Falk, AB Göta kanalbolag
Ewa Carlgren Nilsson, Barbro Eklund, Marie Kristoffersson, Lena Ousbäck, Johan Redell, Mats Södling,
Motala kommun
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Inledning
Östergötlands länsmuseum har på uppdrag av Motala
kommun med medfinansiering av Riksantikvarieäm-
betet och Länsstyrelsen i Östergötlands län genomfört
en byggnadsdokumentation och kulturhistorisk ana-
lys av Motala Verkstad. Arbetet har utförts av antik-
varie Marie Hagsten.

Motala Verkstad ingår i ett pilotprojekt där Riksantik-
varieämbetet har ett regeringsuppdrag att genomföra
en studie av samverkansformer i en kulturhistoriskt
värdefull industrimiljö. Projektet ska visa på sam-
verkansformer mellan näringsliv, kommunala aktörer
och regionala myndigheter för att bevara, återanvända
och utveckla den kulturhistoriska industrimiljön.
Projektet är också kopplat till det regionala till-
växtavtalet och ska visa på kulturmiljön som en resurs
för regional tillväxt och utveckling. Projektet startade
våren 2000 och har resulterat i  seminarier för kom-
munala politiker och tjänstemän om kulturmiljöns
betydelse i samhällsplaneringen, gruppen har även
gjort studiebesök till andra industrimiljöer bl a till
Nohabområdet i Trollhättan. Vidare har man genom-
fört informationsmöten och diskussioner med allmän-
heten om Motala Verkstadsområdets framtid.

Kommunstyrelsen har beslutat om en handlingsplan
för gamla Motala Verkstad där en gemensam målbild
för områdets utveckling har formulerats. ”Motala
Verkstad skall vara en mötesplats för kreativitet,
dynamik och identitet. Kulturmiljön ska brukas utan
att förbrukas.” En strategi för förverkligandet lades
också fast. ”Där den kulturhistoriska dokumenta-
tionen med analys ska utgöra underlag för strategisk
planering, projektering.”

Syfte och metod
Syftet med uppdraget har varit att beskriva och iden-
tifiera bebyggelsen inom Motala verkstads industri-
område samt att analysera byggnadernas kulturhis-
toriska värden. Syftet har också varit att få ett kultur-
historiskt grundmaterial för att i förlängningen utröna
vilka förändringar som byggnaderna tål.

Under lång tid innefattade Motala Verkstad tre
verksamheter; mekanisk verkstad, varv och järnverk
med valsverk vilket ingick i en sinnrik självförsörj-
ningstanke. Av denna verksamhet återstår i dag bara
byggnadskroppar tillhörande den mekaniska verk-
staden.

Under de 183 år som gått sedan verkstaden etab-
lerades har verksamheten hela tiden varit i förändring.
Från uppbyggnadsskedet med stor byggverksamhet
till att möta förändringar i tiden med ny inriktning
av produktionen med rivning, ombyggnader och ny-
byggnader till följd. Därför är det angeläget att för-
söka identifiera byggnaderna och få klarhet  i tid för
uppförande och ursprungligt och senare användnings-
område.

Till stor hjälp för detta arbete har varit böcker, skrifter,
artiklar, kartor och ritningar. Främst den bok som kom
ut i samband med 100-årsjubileet: Motala Verkstad
1822 - 1922 Jubileums bok. Även Manne Dahlins
samlade material med inventeringar, foton, kartor och
det material som finns tillgängligt i Motala musei-
och hembygdsförening. Industrihistoriska kommit-
téns arkiv har bidragit till att ge mer kunskap om
verkstadens historia. I byggnadsnämndens arkiv finns
en del ombyggnadsritningar, men flertalet ombygg-
nader skedde utan byggnadsnämndens inblandning.
Mycket av Motala Verkstads arkivmaterial har över-
sänts till Landsarkivet i Vadstena. Arkivstudier gav
lite resultat i detta sammanhang. En del brandför-
säkringshandlingar över gjuteriet ger inblick i hur
ett gjuteri var uppbyggt. I Göta kanals arkiv finns
inga ritningar på byggnader som finns kvar i dag men
däremot ritningar på kulvertar och avlopp i verkstads-
området. Länsmuseets topografiska arkiv och läns-
styrelsens arkiv har också gåtts igenom.

Under inventeringsarbetet konstaterades att många
byggnader var uppförda med en kalkstensgrund vilket
indikerade en äldre byggnadskropp. För att få en över-
blick över var i området det finns byggnader med
kalkstensgrund, har grunderna mätts in, samman-
ställts och redovisats i en modellfil Auto Cad 2002.
Varje byggnadsdel redovisas på ritningar och över-
sikter i skala 1: 500 och 1:200. Förutom kalkstens-
grunder är också stom- och väggmaterial markerade
eftersom de utgör ett tidsdokument. De äldre bygg-
naderna har tegel och kalksten i konstruktionen me-
dan de yngre byggnaderna har betongkonstruktion.
Traverserna är också redovisade på ritningsmaterialet
vilket bidrar till kunskap om flödet i de olika till-
verkningsprocesserna. För tydlighetens skull är varje
redovisningspost markerad i en kulör. Genom det
ritningsmaterial som nu finns kan man vidareutveckla
och bygga på olika skikt med kunskap och informa-
tion. Uppmätning och sammanställning av byggna-
derna i ritningsprogrammet är utfört av Byggritningar
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Rolf Gustavsson AB i Motala. Dokumentationen
utgör grunden för att bearbeta och analysera mate-
rialet.

Genom att sätta in enskilda byggnader och hela mil-
jön i ett historiskt sammanhang visar Motala Verk-
stads betydelse i den industrihistoriska process som
landet har genomlevt. Rapporten ska visa på de be-
varandevärden som finns och så småningom leda
fram till en bevarandemålsättning. Konkreta skydds-
åtgärder kan specificeras utifrån de eventuella hot
som uppkommer.

Utredningen ska ge svar på vad som är kulturhis-
toriskt värdefullt och varför. Den kulturhistoriska
analysen ger motiv för en kulturhistorisk målsättning.
De sammanvägda bevarandemotiven utgör det kul-
turhistoriska värdet som ska vara styrande för bygg-
nadernas säkerställande och bevarande.

Historik
År 1806 fick Baltzar von Platen i uppdrag av Gustav
IV Adolf att göra ett förslag till en kanal som skulle
förena Nordsjön med Östersjön. Bakgrunden var
såväl handelspolitiska som försvarstekniska. År 1810
togs första spadtaget i Motala av Östgöta Livgre-
nadjärer. Dessförinnan hade det bildade Göta kanal-
bolaget köpt in mark utmed en fastställd sträcka som
hade en bredd på 200 alnar. Torrdockan byggdes 1815
och var en viktig för-
utsättning för anläggandet
av en verkstad.

Den ursprungliga tanken
med Göta kanal var att
slussportar och broar skul-
le byggas i trä, och kanal-
bolaget försäkrade sig om
privilegier på kronoskog.
Men i England tillverkades
dessa i järn och Baltzar von
Platen tänkte långsiktigt
och ville gärna ha ett eget
gjuteri för tillverkningen.
Dessutom var det svårt att
få fram så stora mängder
ekvirke och det ansågs
opatriotiskt att importera
ek. Hemmanet Hårstorp i
Motala socken köptes in
och en gjutmästare från Flygfoto över Motala Verkstad från omkring 1920.

England värvades. Gjutmästaren ansåg inte att Hårs-
torp var lämpligt och ett gjuteri byggdes i stället upp
vid Sörkvarn i Västergötland år 1817. Gjuteriet lades
ner redan 1820 och man beställde slussportar från
Stavsjö bruk och Finspångs bruk istället. Det var först
i och med att von Platen köpte ett ångdrivet mudder-
verk i England och anställde en engelsk verkmästare,
Daniel Fraser, som en mekanisk verkstad kunde
etableras i Hårstorp. Ur bolagstämmoprotokoll från
1822: ”En förbättrad mekanisk verkstad har såväl för
denna inrättning (här åsyftas mudderverket) som för
reparation af bolagets äldre ångmaskin måst uppsättas
under egna arbetares ledning.”

Von Platen drev på utvecklingen av en mekanisk
verkstad genom att göra en framställan om medel
hos Kungl. Maj:t och där påtala verkstadens betydelse
för hela bruksnäringen i landet. Han hörsammades
med ett bidrag på 20.000 rdr resterande medel togs
ur kanalarbetarkassan och med hjälp av lån. År 1822
byggdes en verkstadsbyggnad, ett större arbetsskjul
och en större smedja med tre härdar. Grunden lades
också till ett större ”factorihus”. Det senare kom att
kallas Machinerihuset och var  byggt av kalksten och
blev klart 1825. Ingen av dessa byggnader finns i
dag bevarad.

I rask följd uppfördes tackjärnsgjuteri, filverkstad och
plåtslagareverkstad. 1832 byggdes ett nytt gjuteri och
det äldre gjuteriet blev metallgjuteri. Denna byggnad
är dock bevarad. 1836 påbörjades Nya Machineri-
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verkstaden som inte blev färdig förrän 1841. Vid
denna tid byggdes också ett stort antal arbetar- och
tjänstemannabostäder samt bolagshuset byggt för
representation, vilket är ritat av Abraham Nyström.
Även andra byggnader och förbättringar gjordes.
Arbetsstyrkan som 1823 bestod av 22 personer var
1840 ca 200 anställda.

Att bygga upp verkstaden medförde stora investe-
ringar samtidigt som kanalbolaget som helhet hade
ökade ekonomiska svårigheter, vilket drev fram ett
beslut 1833 att verkstaden skulle säljas eller arren-
deras ut. Inga intressenter hörde dock av sig och 1835
beslöts att verkstaden skulle säljas med förlust. Inves-
teringar och drivandet av verksamheten med förlust
gjorde att man hade kostnader på över 600.000 rdr
men att en försäljning skulle inbringa minst 200.000
rdr för anläggningen. Ingen köpare visade sig nu
heller, och de följande åren började verkstaden gå
med vinst.

År 1840 såldes verkstaden till 11 herrar som hörsam-
mat det upprop i Allmänna Tidningarne, som major
Odencrantz ledde, där det framkom att Motala Werk-
stad var till salu för minst 200.000 rdr. Förutom verk-
staden med maskiner och materiallager ingick också
bolagshuset som var under uppförande, som säljaren
skulle färdigställa under innevarande år samt en tomt
i Norrköping. I köpet ingick ca 5 tunnland mark på
Dufvedal, övrig mark arrenderades på 50 år. I över-
enskommelsen ingick tillgång till vatten från kanalen
för verkstadens drift.

Det nya bolaget fick arrendera dockan på andra sidan
kanalen. Man fick tillstånd att sjösätta järnfartyg från
verkstadssidan. Hitintills hade man bara byggt fartyg
av trä i dockan. Köparna övertog även ansvaret för
att undervisa elever enligt det kontrakt som fanns
med Bruks Societeten samt att underhålla de fattiga,
så att de varken låg kanalbolaget eller Motala socken
till last. Fram till 1840 ingick verkstaden i Göta
Kanalbolaget och blev först då ett eget bolag.

Det nybildade Motala Werkstads Bolag hade ju
gjort en strålande affär och började investera 250.000
rdr redan samma år. Man köpte till två tomter i Norr-
köping och byggde ett varv med pannmakarverkstad.
En ångpanna höll bara ca 4 år och här såg man möj-
ligheter att tjäna pengar. I Norrköping hade man öppet
vatten och kunde ta in även mycket stora båtar och
ångpannorna tillverkades i Motala. Både i Motala och
Norrköping byggdes järnfartyg. Man beslöt att an-
lägga ett valsverk och ansökte om valsverksprivi-

legier hos Bergs-Collegium vilket beviljades. Man
skaffade nya maskiner, utvidgade gjuteriet, byggde
arbetarbostäder, modellförråd och brandsäkert arkiv.
Investeringarna var för många och de järnångfartyg
som byggts var förlustaffärer.

Daniel Fraser avgick 1843 som verkstadschef och
ersattes med Otto E Carlsund som insåg att produk-
tionen måste höjas för att få ekonomi i företaget.
Näringsfriheten och avskaffandet av skråväsendet
1846 stimulerade näringslivet och utbyggandet av
kommunikationer vilket gynnande Motala Werkstads
Bolag. I det egna varvet byggs nu Sveriges första
propellerdrivna fartyg. Carlsund åkte på inspirations-
resa till England och tog med sig idéer hem. Bland
annat inrättades ett valsverk för tunnplåt, som blev
mer gångbar som takplåt. Man fick flera beställningar
av fartyg till Ryssland, och man byggde 1858 en
uppsättningsverkstad, där broverkstaden i dag ligger,
som kallades ”Ryska skjulet”.

Detta år tillverkades också 23 svenska fartyg. Men
även mindre glamorösa produkter som lantbruks-
maskiner, vattenhjul, pumpverk, krossverk, separa-
torer, domkrafter, tryckpressar, köksspisar och broar
tillverkades. Man tillverkade i stort sett vad som helst
på beställning enligt tidens anda, vilket gjorde att
förtjänsterna inte alltid var så höga. Men verkstaden
hade ändå sin nisch; tillverkning av stora maskiner
och gods. Med känsla för tidsandan började man
tillverka lokomotiv, och 1862 tillverkas det första
loket; ”Carlsund” och året efter levereras det första
loket till SJ som får namnet ”Motala”.

År 1866 ombildades bolaget till ett aktiebolag;
Motala Mekaniska Werkstads Aktiebolag. Otto
Carlslund fortsatte som verkstadschef.

Redan på 1850-talet hade man gjort försök att ersätta
kolet med torv som bränsle. På 1870-talet blev det
aktuellt igen. Man köpte in torvmossar i Västergöt-
land och byggde torvlador för förvaring av torven i
Borenshult. Torvgasen användes i huvudsak till mar-
tinugnarna.

År 1873 drogs järnvägen Hallsberg - Motala - Mjölby
med station i Motala. Motala Mekaniska Werkstads
AB hade aktier i järnvägsföretaget och som alla stora
projekt blev kostnaderna högre än beräknat. Projektet
räddades av att staten köpte in järnvägen. Förlusten
var kännbar för Motala Werkstad och trots stora
orderingångar var man nära en konkurs. Företaget
hade egen järnvägsstation, stickspår och järnvägsbro
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som ledde till verkstaden. Nu slutade man tillverka
järnvägsräls och rälsvalsverket togs bort.Vid den här
tiden köpte man in Bångbro järnverk med tillhörande
gruvor. Därmed hade man kontrollen över hela
produktionsapparaten ”från ax till limpa.”

På 1880-talet ersattes vattenhjulet till valsverket med
turbiner och 1890 började man elektrifiera verk-

staden. Senare delen av 1800-talet hade man ett upp-
sving för skeppsbyggeriet och för tillverkning av ång-
maskiner. 1877 startade tillverkningen av lok efter
att ha legat nere i 13 år. Även brotillverkningen och
andra byggnadskonstruktioner i järn fick ett upp-
sving. Här kan nämnas Östermalmshallen i Stock-
holm, tornet till Uppsala domkyrka, Telefontornet i
Stockholm (numera rivet). Trots att hjulen snurrade

Karta visande Verkstadsområdet. Manne Dahlin 1978.
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för fullt i verkstaden gick företaget i konkurs 1891.
Aktierna köptes upp och företaget ombildades till
Motala Verkstads Nya Aktiebolag. Man sålde ut
Lindholmens verkstäder och Motala Warf i Norrkö-
ping. Nu fanns inga torvmossar eller gruvor och järn-
verk i Bångbro med i detta nya moderna företag.
Bolaget var i början av 1900-talet utsatt för aktie-
spekulationer och styrelsen ombildades vid flera till-
fällen. En tid låg huvudkontoret i Stockholm. Man
bytte kontinuerligt ut och ersatte maskinparken till
mer moderna maskiner.

1917 överlät företaget markområde vid Motala ström
och vattenrätt till Motala Ströms Kraftaktiebolag som
påbörjade  kraftstationsbygget som stod klart 1921.
Samma år påbörjades byggandet av en lokmonte-
ringshall med ram- och hjulverkstad. Man byggde
också moderna bockbanor för transport av gods inom
området.

År 1920 bytte aktierna ägare och företaget ombil-
dades till AB Lindholmen Motala. År 1936 var det
dags för ett ägarbyte igen: AB Motala Verkstad.
Stora delar av verksamheten flyttades 1948 till Björ-
kelundsområdet i nordvästra delarna av staden.
Området hade förvärvats redan i slutet av 1800-talet
och en del av området var utnyttjat för bostads-
ändamål. Stora delar av den mekaniska verkstaden
förlades till Björkelund i moderna nybyggda lokaler.
Det gamla Motala Verkstadsområdet var trångt,
fullbyggt och omodernt. 1949 övergick företaget till
Johnssonkoncernen.

I slutet av 1960-talet lades smedjan ner. Göten
skickades till Björneborg i Värmland för utsmidning,
därefter kom den tillbaka till Motala igen där man
bearbetade materialet. Både valsverket och järnverket
lades ner och revs på 1970-talet. Därefter var det bara
viss verksamhet i plåtverkstaden kvar.

Kulturhistorisk analys

Samhällshistoriskt värde
Hela Motala Verkstads industriområde illustrerar ett
samhällshistoriskt förlopp med koppling till Göta
kanal som ursprunglig motor, betydande transportled
och vattenkraftstillgång, i samklang med Motala
Verkstads utveckling till storindustri och samhälls-
bildning.

Göta kanal utgjorde grundförutsättningarna för verk-
stadens etablering. Motala Verkstad genererade en
växande industri som stod i framkant vad gäller tek-
nisk utveckling och kunskap, men också ett eget sam-
hälle med bostäder för arbetare och tjänstemän. Men
också stadsplanering med gator, butiker, etablering
av egnahemsområden, skola och Folkets hus med för-
eningsliv. Motala Verkstad illustrerar en bruksmiljö
där den dominerande industrin på en ort står för såväl
samhällsutveckling som samhällsplanering. Företaget
tog även ansvar för gamla, fattiga och änkor.

Förhållandet bostad, arbetsplats och fritid måste be-
aktas i sammanhanget när man hanterar Motala
Verkstad.

Symbolvärde
Både Motala Verkstad och Göta kanal utgör en na-
tionell angelägenhet att bevara. Som helhet har Mo-
tala Verkstad ett symbolvärde. Man talar om Motala
Verkstad som den svenska verkstadsindustrins vagga,
ett begrepp som står för kvalitet och överlägsen tek-
nisk utveckling i kombination med industriell kapa-
citet. Ett företag med världsrykte som i första hand
förknippas med Sverige och dess dåvarande ställning
som ledande industrination. Motala Verkstad har
också ett symbolvärde för Göta kanal.

Identitetsvärde
Nästan alla infödda Motalabor har någon eller flera
vänner och släktingar som har jobbat i Motala Verk-
stad och kan berätta ”om hur det var i verksta’n.”
Identitetsvärdet är inte kopplat till hög- eller låg-
konjunkturer.

Verkstadsarbetet stod för det som var tungt och
smutsigt men det krävdes yrkeskunnande
genomyrkesutbildning eller genom lära. Man gjorde
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produkter som ofta var svårtillverkade eftersom det
var ett komplicerat arbete. Man tillverkade produkter
som satte Sverige, företaget och orten på världskartan
som en betydande nation inom verkstadsindustrin.
Identitetsvärdet var högt så länge det inte fanns så
många konkurrerande arbetstillfällen på orten.

Slutenheten i bruksamhället verkar till att stärka
identiteten, man bor, arbetar och spelar fotboll i
företagets korplag, allt inom verkstadens hägn. På
1800-talet framstår Motala Verkstad som något av
ett mönstersamhälle med bostäder, sjukvård och pen-
sionskassa. På 1900-talets senare hälft får ”verksta’n”
en mer social negativ stämpel med sviktande fram-
tidstro och dåligt underhållna bostäder när det övriga
Motala socialt och ekonomiskt utvecklas.

Identitetsvärdet är avklingande i takt med att fler per-
soner som en gång har arbetat i verkstaden försvinner,
och att man inte i någon större utsträckning använ-
der varumärket Motala Verkstad i marknadsföring
av staden.

Varken symbolvärde eller identitetsvärde är för-
knippat till någon speciell byggnad utan är relaterad
till hela miljön.

Arkitektoniskt värde
Det arkitektoniska värdet ligger i att en byggnad ges
ett arkitektoniskt formspråk som är avläsbart och
representerar en viss stil och uttryck.

Den byggnad som med bestämdhet kan säjas ha ett
arkitektoniskt värde är Lokverkstaden med hjulverk-
staden. Byggnaden är uppförd 1917-19 i jugendstil i
ganska karaktäristisk industriarkitektur som har sitt
ursprung i Tyskland. Även invändigt har byggnaden
arkitektoniska kvaliteter där man har använt betong-
konstruktionen på ett uttrycksfullt sätt genom att ge
betongelementen en genombruten form och därmed
erhållit en upplevelse av lätthet i konstruktionen. Om-
sorgen om industribyggnader, att de fick ett arki-
tektoniskt uttryck, speglar den tilltro som fanns till
den industriella utvecklingen.

Kontorsbyggnad A är ritad av den kände sjukhus-
arkitekten Axel Kumlien 1873 och har ett för tiden
återhållsamt uttryck.

Byggnadernas teknikhistoriska värde
Konstruktionen berättar om hur man har tänkt att en
byggnad ska användas och vilken livslängd den
förväntas ha.

När det gäller industribyggnader har man i större ut-
sträckning provat och utvecklat konstruktioner som
ska passa behov såsom brandsäkerhet, stabilitet och
flexibilitet. Konstruktionen kan representera en viss
tidsepok. Under den tidiga industriepoken i Motala
Verkstad uppfördes smedjor i korsvirke och förråds-
byggnader byggdes helt i trä. Stora byggnader som
skulle ha lång livslängd byggde man i kalksten. Järn
i fackverkskonstruktion var lämplig för de växande
industriskeppen. Järnkonstruktionen var lämplig i
verkstaden eftersom man var självförsörjande med
järn. Den luftiga järnkonstruktionen möjliggjorde en
viss flexibilitet, man kunde lätt förlänga industri-
skeppen. Lokverkstadens gjutna betongstomme är
Armerad Betongs första helgjutna byggnad, en konst-
ruktion som står för långsiktighet.

Pedagogiskt värde
Byggnadens konstruktion, val av material och ut-
formning berättar om dess användning. Det kan vara
olika element och uttryck i byggnaden som bidrar
till kunskap och förståelse för byggnaden och dess
miljö. Skola, industri, frikyrka, affär m m har alla
sina generella särdrag som gör dem lätta att identi-
fiera. Det kan vara anläggningar som berättar om
verksamheten och hanteringen vid tillverkning, som
t ex traverser och järnvägsspår.

Byggnadshistoriskt värde
Byggnaden berättar en historia om tillkomst och om
användning som kan ha varierat i tid. Det byggnads-
historiska värdet är relaterat till kunskap om bygg-
naden men behöver inte verifieras av spår och synliga
element som det pedagogiska värdet. Gjuteriet från
1832 är Motala Verkstads äldsta byggnad och har
byggts om, förändrats och fått andra användningar
vilket väl representerar utvecklingen för en så pass
gammal byggnad i ett aktivt industriområde.
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Teknik och industrihistoriskt värde
Industrimiljöer är sammanhängande system av bygg-
nader, anläggningar av kraftöverföring, transport- och
kommunikationssystem, råvaruhantering, maskiner
och tillverkning av produkter. Motala Verkstad utgör
ett bra exempel, där både byggnader och anlägg-
ningar såsom stickspår, brofästen, traversbockar,
kulvertar m m kan berätta både om den industriella
utvecklingen och den industriella produktionen. Från
blygsam reparationsverkstad till världsindustri har
Motala Verkstad en lång industriell kontinuitet.

Socialhistoriskt värde
Det socialhistoriska värdet speglar hur människor har
levt. Hela Motala Verkstadsområdet har ett socialhis-
toriskt värde genom att det beskriver hur och var ar-
betare respektive tjänstemän bodde, var de arbetade
och var de tillbringade sin fritid. I sin fysiska struktur
där disponentbostaden, bolagshuset, ligger i omedel-
bar närhet till verkstaden finns en social spännvidd
som inte finns idag inom en begränsad miljö. Verk-
stadsarbetarna har dock som helhet satt fler avtryck i
området än vad tjänstemännen har gjort med Före-
ningshuset, Folkets Hus och Kooperativa.

Det är svårt att avläsa det socialhistoriska värdet i
byggnaderna eftersom maskiner och inredning är
borta och vissa lokaler har byggts om. Flera separata
enheter med insprängda kontor och förmanskurer
finns dock bevarade  här och var vilket berättar om
hierarkin på arbetsplatsen. Kontorsbyggnaderna och
verkstadsbyggnaderna ligger sida vid sida och vittnar
om olika villkor för arbetare och tjänstemän vad
gäller lön, arbetstider och arbetsmiljö.

Miljöskapande värde
Byggnader som utgör en del av helheten.

Ofta har byggnaden en underordnad skala, den kan
vara en tillbyggnad till en mer karaktärskapande
byggnad. Den kan vara sentida och därför svår att
tillmäta ett kulturhistoriskt värde. Byggnadsvolymen
är viktig för upplevelsen av hela miljön.

?

Karaktärskapande element

Material
Kalksten - Många byggnader har kalkstenssocklar
vilket är en indikation på äldre byggnadskroppar från
tiden före 1930. Det är inte otroligt att vissa grund-
stenar har återanvänds. Flera av de tidiga byggnad-
erna flyttades inom området och fick en annan funk-
tion. Ingen av dessa är i dag bevarad men deras grun-
der kanske är det. Kalkstenen kom till användning
vid byggandet av Göta kanal med tillhörande anlägg-
ningar. Man hade tillgång till flera brott, Borghamn,
Berg och i Västergötland. Även efter 1840, när
Motala Verkstad blev fristående från kanalen, har man
byggt med kalksten. Stenen har fraktats på kanalen.
Gjuteriet har en hög kalkstenssockel mot norr, Hög-
skeppet har en gedigen grundläggning i källaren med
väggar och hela rum av kalksten.

Tegel - Var det vanligaste byggnadsmaterialet i och
med industrialismen och förekommer runt om landet.
Tegelbruken etablerades runt om på slättens lerjordar
och det färdiga teglet fraktades på kanalen till växan-
de städer och industrier. I länet förekommer oputsat
tegel nästan enbart i industribyggnader. Flera bygg-
nader har väggfyllningar av tegel såsom Lokverk-
staden, Ångpanneverkstaden, Tårtbiten och Kontor
B. Andra byggnader är helt byggda i tegel som Gjute-
riet, Kontor A, Lerbäck och Muren.

Puts - I regel finns det en tegelstomme eller en gjuten
stomme som har putsats, som sjukhusverkstaden,
Markan, Tårtbiten, Kontor A och B m fl. Gjuteriet är
den byggnad som bevarat rester av en äldre, kanske
ursprunglig, puts. Under det moderna sprutade puts-
skiktet finns ett äldre putsskikt på Kontor A.

Järnbalkar som bärande konstruktion och fackverks-
konstruktioner i tak samt i traversbockar - har dels
sin tradition i industrins byggande, dels i ett flexibelt
sätt att bygga samt att det i Motala Verkstad är ett
uttryck för självhushållningsprincipen ”man tager vad
man haver”. Finns i Plåtverkstadens fyra skepp, Ång-
panneverkstadens bärande delar, Högskeppet och
Skepp 2 med tillbyggnad. Bärande järnbalkar bidrar
till ”skeppskonstruktionen”.

Betonggjutning blir vanlig på 1900-talet och före-
kommer ofta blandat med tegel som fyllningar i väg-
gar. En formbar och stabil konstruktion för mer per-
manenta byggnadslösningar som återfinns i Lokverk-
staden, Markan och Tårtbiten.
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Annat karaktärskapande
Lanternintak - släpper in ljus och bidrar till bättre
luftväxling. Mycket vanliga innan elektrifieringen,
men förekommer även långt efter denna revolution,
då elbelysning ändå var ganska otillräcklig.

Panel - Gavelspetsarna  till Ångpanneverkstaden och
Skepp 3:s mellersta del har kvar sin ursprungliga
tjärade panelinklädning, så kallad panel på förvand-
ring. Flera byggnader hade den typen av panel på
fasaderna i kombination med järnbalkar under den
tidiga byggnadsperioden.

Sågtandstak - Släpper in ljus och är en vanlig takform
på industribyggnader. Finns på södra delen av Skepp
3 i Plåtverkstaden.

Traverser - Med stativ i form av järnbalkar och en
eller flera traversvagnar. Traverser var nödvändiga i
hanteringen av tungt gods. Alla traverser lär vara
tillverkade i Motala Verkstad.

Stora fönster - Är nödvändiga för att få in så mycket
ljus som möjligt i lokalerna, de blir ett uttryck för
industrins byggnader.

Stora portar - Visar på den rationella hanteringen av
stort gods.

Rymd - Flera byggnader är byggda som skepp och
har högt i tak i kombination med lanternintak vilket
ger en stor upplevelse av rymd i lokalerna. Rymd
har en praktisk betydelse i industrilokaler. Man får
in ljus både från tak och från höga fönster utmed väg-
garna, och man får in och ut skrymmande gods och
produkter som lok, bussar och broar. Rymd i lokalen
har också haft betydelse för ventilationen. Att behålla
rymden i lokalerna är viktigt för förståelsen av hur
man har använt byggnaderna.

Patina -  Är spår, slitage och nötning samt avlagringar
av t ex många färglager, vilket tyder på ålder och
användning. Dessa spår förmedlar en förståelse för
hur byggnaden har nyttjats och hur verksamheten har
gått till, och ger en historisk dimension och äkthet åt
upplevelsen av byggnaden. Man bör alltid spara yt-
skikt som kan förmedla en pedagogisk upplevelse.

Flexibiliteten – föränderligheten
Motala Verkstad har genomgått stora förändringar,
framförallt när halva området revs 1977-78. Då för-
svann järnverket och valsverket, och därmed för-
lorade man en del av Motala Verkstads historia som
representerade en viktig del av förståelsen för sam-
hällsutveckling på orten och verkstadsindustrins
utveckling i Sverige.

Hela Motala Verkstads industriområde har ett stort
kulturhistoriskt värde. Vissa byggnader är ganska
orörda och välbevarade, såsom lokverkstaden. Andra
är förändrade och ombyggda men har kvar spår av
äldre utformning, såsom konstruktion, fönster och
volym, t ex Gjuteriet. På grund av byggnadens ålder
kan man ändå tolerera vissa förändringar eftersom
den har kvar mycket av sin ursprungliga utformning.
Plåtverkstaden med sina fyra skepp representerar en
mycket föränderlig miljö där värdet ligger i att det
ingår flera byggnadsdelar som hela tiden har byggts
om och till och hittat nya former.

Nyare tillägg, som plåtskjulet på plåtgården, är upp-
förda för att snabbt fylla ett förvaringsbehov och är
karaktäristiska för industrimiljöer där man behöver
den här typen av tillfällighetslösningar. När produk-
tionen växte, växte också administrationen och kon-
torsbyggnaden som tillkom på 1940-talet över Ler-
bäck är ett resultat av denna utveckling.

I Motala Verkstad finns en dynamik och flexibilitet
som kännetecknar industrier som anpassar sig till
marknaden och ”löser uppgiften”. Alla dessa bygg-
nader är en del av Motala Verkstads historia och re-
presenterar dess utveckling där alla enheter bildar
en helhet.
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Sammanfattning
Ursprungligen var Motala Verkstad en del av Göta
kanal-bolaget, där man hade förmågan att knyta stor
kunskap till sig med bl a Otto Carlsund och Daniel
Fraser. Man förstod att se till återväxten inom före-
taget så att det fanns tillgång till yrkesskickligt folk
inom alla yrkesgrupper. Därför tog man emot elever
och senare inrättades en verkstadsskola. Göta kanal
var inte bara initiativtagare till verkstaden utan ut-
gjorde även kraften och kommunikationerna för
verkstaden.

Inrättandet av ett eget varv och järnverket är ytter-
ligare ett steg i självförsörjningstanken och kontrollen
över produktionskedjan. Trots tillgång till Göta kanal
insåg man genast värdet av en järnväg och satsade
pengar i järnvägsföretaget och lät anlägga en egen
järnvägsstation. Motala Verkstad utvecklades till ett
självförsörjande samhälle med gator, egen sjukvård,
brandstation, bostäder, affärer och Folkets hus.

Verkstaden växte till en mycket förtätad miljö där
varje byggnad var anpassad till rådande produktion.
Vissa byggnader, som Gjuteriet, är gediget byggda
och även om den har förändrats invändigt så finns
mycket bevarat av byggnadens volym. Andra bygg-
nader, som skeppen i plåtverkstaden, har redan från
början uppförts med en flexibel konstruktion som
möjliggjort till- och ombyggnader. Lokverkstaden är
med sitt industriella formspråk och sin moderna be-
tongkonstruktion ett exempel på tilltro till teknikens
möjligheter och ett förhärligande av den industriella
arkitekturen.

Alla sammantagna byggnadshistoriska årsringar och
industriella anläggningar utgör den helhet som be-
rättar Motala Verkstads historia och som också utgör
en pedagogisk väv med kunskap. Platsens historia
med koppling till Göta kanal samt verkstadens långa
kontinuitet och betydelse för den svenska verkstads-
industrins utveckling ger kvaliteter värda att ta tillvara
vid en utveckling av området.

Byggnadsdokumentation
Motala Verkstad utgörs av det samhälle som vuxit
upp i takt med att verkstaden har utvecklats. Det indu-
striella området ligger i hjärtat av det samhälle som
omges av bostäder. Undersökningen omfattar om-
rådet med samlad industribebyggelse som geografiskt
begränsas av kanalen i väster och muren mot Svarta
gatan i söder, av Verkstadsgatan i öster och av bolags-
huset i norr.

Varje byggnad presenteras med en inledande text om
dess historia och användning. Därefter följer den
dokumenterande delen där byggnaderna beskrivs
såväl utvändigt som invändigt. Vissa byggnader har
en mer ursprunglig utformning som beskrivs mer
ingående, medan andra har byggts om och fått nya
ytskikt vilket inte leder till uttömmande beskriv-
ningar. Vissa rum och utrymmen finns inte med i
byggnadsdokumentationen. Orsak till detta är att
utrymmet är låst eller att rummet har moderna ytskikt
och liknar övriga rum som beskrivs, och därmed sak-
nar intresse i detta sammanhang. Det senare förekom-
mer i kontorsutrymmen i t ex ”Markan”. Byggnad-
erna beskrivs först utvändigt och därefter invändigt.
I texten anges rumsnummer vilket då avser den num-
rering som finns i befintligt ritningsmaterial.

I vissa fall finns inga nummer och då har rummen
fått nya beteckningar. Ritningar finns med i en sär-
skild bilaga.Varje byggnad redovisas i rapporten med
ett foto. I texten anges fotonummer till de foton som
illustrerar aktuell beskrivning. Fotona bifogas rap-
porten och finns i ett exemplar och omfattar tre pär-
mar. Värderingskriterierna för den kulturhistoriska
utvärderingen anges vid varje byggnadsbeskrivning.
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Igensatta lanterniner.
Foto R 14 nr 18

Fasad
Tegelfasad med gjutna betongpelare som målats
gulvita. Betongpelarna har profilerade ”droppnäsor”
Foto R 1 nr 4, 6

Fönster
Mot väster: höga tredelade järnbågar, tättspröjsade
med tolv rutor i varje luft. Karmarna är av trä. Ovan-
för bjälklaget finns mindre fönster både på västra och
östra sidan vilka har två lufter med sex spröjsade rutor
i varje ruta, troligen också järnbågar. Samtliga fönster
är grönmålade. På östra sidan har fönstren  på första
plan satts igen. Det har varit fyra lufter med sex spröj-
sade rutor i varje luft. Mellan varje betongpelare är
det två fönsterpar. På gavlarna finns stora rundbågiga
fönsterytor som är tättspröjsade. Ett motsvarande
fönster mot söder är försatt med skivor.

Foto R 1 nr 6, R 2 nr 9, 17,
R 5 nr 16-17

Portar
Grönmålade träportar som
är panelade och har kraftiga
hörnjärn.

Invändigt i bottenplan
Tvåskeppig byggnad med
åtta fristående avbärare
som förbinds sinsemellan.
Mellan de gjutna elemen-
ten finns tegelmurade väg-
gar. Det västra skeppet har
välvt tak och det östra har
en lägre takhöjd med en rak
betongkonstruktion. Av-
tryck av brädor från gjut-
formarna är synliga i be-
tongen. I sydvästra hörnet

Foto R 35 nr 7. Lokverkstaden med hjulmonteringshallen exponerad
mot Göta kanal.

Planritning visande lokverkstaden.

Lokverkstaden
Lokverkstan är byggd på platsen där järnverkets
kolskjul tidigare låg. Påbörjades 1917 och stod klar
våren 1919. Armerad Betongs första helgjutna bygg-
nad. Byggnaden är uppförd i två skepp där det västra
var lokomotivhall för hopsättning av lok. Det östra
var ram- och hjulverkstad. På 1970-talet användes
lokalerna som renseri. Man rensade gjutgods och till
det användes sand varför den utsugningsutrustning
som finns i lokalen kom till. I samband med att järn-
verkskontoret byggdes intill lokverkstan 1940-42
murades de höga fönstren på östra sidan igen (järn-
verkskontoret är rivet). Utvändigt finns dubbla järn-
vägsspår som leder in mot lokverkstadens portar. In-
vändigt finns räls och smörjgropsliknande nedsänk-
ningar som användes vid arbetet med loken. Travers-
erna är tillverkade i Motala Verkstad.

Utvändigt
Grund
Gjuten sockel som målats gråblå.
Foto R 2 nr 16

Stomme
Gjuten betongstomme i väggar och tak.
Foto R 5 nr 15-19, 22

Tak
Västra skeppet har välvt tak och östra skeppet har ett
pulpettak.
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står en rundmurad tegelskorsten. Mitt på väggen finns
en gjuten skorsten som varit målad med silverfärg. I
västra skeppet finns en travers och i det östra finns
tre traverser. I östra skeppet finns ett fundament för
en svarv kvar.
Foto R 5 nr 15-20, 22, 24-25, R 2 nr 2-3.

Golv
Asfalterat

Väggar
Slätputsade väggar på tegel och betong. Avfärgade i
en gråblå kulör ca 160 cm upp på väggen, resten har
varit gråvitt. Har troligen målats och kalkats om flera
gånger på grund av nedsmutsningen i lokalen. På
äldre foton lyser de ljusa väggarna. På väggarna och
på betongpelarna finns plåtrör vilket är rester efter
den utsugningsanläggning som fanns på 1970-talet
när lokalerna användes som renseri.
Foto R 5 nr 16

Källarplan
Ingång från öster genom en portal i sjukhusverkstan.
Port med fasspontpanel i fiskbensmönster, målad med
linoljefärg i mörkgrå kulör. Invändigt målad i krom-
oxidgrönt. En nu försatt öppning till en vaktkur som
finns innanför är också den klädd med panel och
målad i samma grå kulör. I de f d järnförråden finns
provisoriska avbalkningar med större och mindre ut-
rymmen mellan de gjutna betongpelarna som är ut-
hyrda till privatpersoner som sysslar med bilrepara-
tioner. Vissa av lokalerna är mer permanenta med
uppmurade väggar av be-
tonghålsten. I vissa utrym-
men finns smala planklik-
nande järnplåtar som nytt-
jas som golvbeläggning.

Längst bort mot söder finns
en kalkstensvägg som går
i öst-västlig riktning. Där
väggen tar slut i väster bör-
jar tegelväggen till pann-
rummet med tillhörande
förråd. I anslutning till in-
gången till pannrummet
finns tre toaletter med
grönmålade väggar och
dörrar. Till pannrummet
kommer man via en grön-
målad plåtdörr omgiven av
grönmålad träpanel till en
sluss varpå ytterligare en

dörr leder till pannrummet. En pardörr i trä klädd
med grönmålad masonit. Från pannrummet ut till
slussen leder en traversslinga som går rakt genom
dörröppningen. Via en järntrapp kommer man ner i
själva pannrummet som ligger nersänkt i förhållande
till alla andra utrymmen i källaren. Här finns funda-
mentet och basen för den stora tegelskorstenen.

Pannorna är tillverkade av järnplåt, troligen på 1930-
talet, och har rör, reglage och luckor kvar. Tegel-
väggarna är ljusputsade men golvet är gjutet. Utmed
hela västra långsidan finns öppningar för kolintag
och för ljusinsläpp. Några öppningar har rester av
fönsterbågar kvar. Mot norr leder en öppen järntrapp
upp till kolförråd. Samma konstruktion med betong-
pelare och tegelväggar. Längst in finns en oljecistern
samt en upplagd hög med ”roster”, järnmaterial för
inklädning av pannorna. Längst in mot öster står en
varmvattenberedare. Innan pannrummet nås i den s k
slussen leder en gång till mindre utrymmen där rör
och kranar leder till en varmvattenberedare eller
oljetank.
Foto R 4 nr 3-7, 9-11, 13, 15, 18-19. R 6 nr 3, 14. R
21 nr 8, 10, 12, 14-16, 18-20. R 28 nr 31-34.

Industrihistoriska kommitténs lokaler
Har varit laboratorium. Hårt renoverade med mo-
derna ytskikt.

Rum 101 Entré
En bröstning med bruna träboaserade skivor.
Foto R 31 nr 15-16

Foto R 4 nr 13. Pannrummet i källaren under lokverkstaden med
bevarade pannor och reglage.
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Rum 106 Arbetsrum
Foto R 31 nr 18

Rum 108 Arkiv och utställningsrum
Foto R 31 nr 17

Kulturhistoriska kriterier:
Arkitektoniskt värde - Industriellt formspråk i Ju-
gendstil. Arkitekten använder materialets möjligheter
med de gjutna elementens formbarhet och ger lok-
verkstaden dess uttryck med välvt tak och svagt slut-
tande sidoskepp som är underordnat den representa-
tiva lokverkstaden. Hangarformen som också är
lokets form uttrycker framåtanda och tilltro till
teknikens möjligheter både vad gäller konstruktionen
och det industriella innehållet. Byggnadens expone-
ring mot kanalen i kombination med de omsorgsfullt
utformade fasaderna var ett uttryck för en represen-
tativ bild av Motala Verkstad.

Teknikhistoriskt värde - Det lär vara den första helt
gjutna konstruktionen som Armerad Betong tillver-
kade.

Pedagogiskt värde - De höga smala fönstren utmed
långsidorna, de stora välvda fönsterytorna på gav-
larna och lanterninöppningarna på taket berättar om
att man ville få in ljus och luft i byggnaderna vilket
är typiskt för en industribyggnad. De stora portarna
och stickspåren berättar om de stora loken som en
gång rullade in i byggnaden, traverserna  berättar om
det tunga gods som hanterades i lokalen. Installa-
tioner som lampor, elpaneler, värmeelement, utsug-
ningsanordningar är viktiga för förståelsen för hur
byggnaden har värmts upp och belysts. Pannrummet
har ett stort pedagogiskt värde med flera bevarade
pannor och installationer. Den patina som finns i form
av slitage och sot är också ett värde som är viktigt att
värna om då det berättar om hur byggnaden utnytt-
jades och om den tid som byggnaden har varit i bruk.

Det är svårt att tänka sig en ombyggnad i lokverk-
staden. Skönheten och upplevelsen av konstruktionen
är närmat sakral och den tilltro till den gjutna kon-
struktionens oföränderlighet fungerar än idag.

Foto 1919-1. Lokverkstaden när den var nybyggd, lok under tillverkning.
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Bygghyttans lokaler
Vid lokverkstadens södra gavel finns två skepp i öst-
västlig riktning. Skeppet närmast lokverkstan utgör
gamla lokomotivuppsättningsverkstaden och är upp-
fört 1898 av byggmästare F A Påhlman efter ritningar
utförda i Motala Verkstad. I dag kallas det för Hög-
skeppet. När ny lokverkstad byggdes 1919 kom
skeppet att användas som tenderverkstad. Dessa båda
byggnader och andra verkstadsbyggnader som låg
placerade på samma sätt på rad med gaveln mot
kanalen eldhärjades 1953. Flera byggnader revs och
de båda kvarvarande fick nya tak och inredningar.
På den öppna ytan byggdes 70-tonsgården. Längst
upp mot kanalen finns en vidbyggd liten byggnad i
formpressad betong. Längre ner mot öster finns en
flerrumsbarack som är vidbyggd till skepp 2 för bygg-
hyttans behov av personalutrymmen.  Denna är klädd
med röd plåt. Båda skeppen är uthyrda till Göta kanal-
bolaget och används av dess bygghytta som där till-
verkar skyltar, trädgårdsmöbler, inredningar till vand-
rarhem m m.

Skepp 1 ”Högskeppet”
Uppfört 1898 som lokomotivuppsättningsverkstad
och blev sedan tenderverkstad. Byggd i sluttning med
gavel mot kanalen och mot öster finns källarutrym-
men i marknivå.

Foto R 1 nr 11. Fasadkulissen framför ”Högskeppet” och skepp 2.

Planritning visande skepp 1 ”Högskeppet”.

Grund
Kalksten i öster, granit och gjuten grund i väster.
Foto R 2 nr 20-21, R 3 nr 24

Tak
Skepp 1 är högre än skepp 2 men båda har sadeltak
som är klädda med svart trapetsplåt.
Foto R 14 nr 18

Fasad
Båda skeppen har en gemensam gavelfasad mot
kanalen i väster med en rak avslutad tegelmur med
markerade pilastrar och avslutande markering längst
upp. Pilastrarna är putsade och avfärgade i gulvitt. I
öster har byggnaden huggen kalksten ca 3 m upp på
fasaden som troligen fortsätter bakom den röda tra-
petsplåten som fasaden är klädd med. Kalkstens-
blocken är ca 1 m långa och ca 30 cm höga, stenen är
grå med inslag av röd kalksten. Kalkbruksfogar med
inslag av cement som nu släpper. I högra hörnet sitter
en järnbult med bricka.

Foto R 1 nr 11-12, 21-22.

Port
Stor modern röd plåtport i
skepp 1, och en mindre
gångdörr klädd med omå-
lad plåt. Denna dörr är upp-
tagen där det tidigare fun-
nits ett fönster som nu är
igenmurat.

Dörrar i öster
Tre dörröppningar med
vertikalt ställda stenar i
överkant. Från vänster till
höger:
1. Dörr klädd med ka-
rosseripanel målad grå-
grön. Tegelfyllning syn-
lig runt dörren.
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2. Masonitklädd dörr som målats gulgrön med
gjuten trappa.
Foto R 3 nr 24

3. Järndörr som målats gråvit men har varit
rödmålad, gjuten trappa.
Foto R 3 nr 23

Invändigt
Bakom dörr 1
Lär ha varit pumprum. Rektangulärt rum i öst-västlig
riktning som saknar fönster.

Väggar
Väggar av natursten, oregelbundna, slammade med
cement och vitmålade. På ett hugget stenfundament
står en järnbalk.
Foto R 21 nr 1-4, R 22 nr 37.

Tak
Gjutet tak som är förstärkt med en U-balk i öst-västlig
riktning.

Golv
Gråmålat cementgolv, gjuten sula mot norra lång-
väggen.

Bakom dörr 2
Lär ha varit här vattenintaget gick. Ett smalt utrymme
som är försatt med en skiva men som på ritningar
fortsätter genom byggnaden.
Foto R 22 nr 33

Väggar
Grovhuggen kalksten som
är nersotad. På norra sidan
finns en mindre nisch.
Foto R 22 nr 34

Tak
Tvärgående träbjälkar som
är löst upplagda och där-
över vilar ett enkelt bräd-
tak.
Foto R 22 nr 35-36

Bakom dörr 3
Mindre utrymme med väg-
gar av grovhuggen kalk-
sten.
Foto R 13 nr 5-6

Tak
Tvärgående takbjälkar som är löst upplagda och därpå
vilar ett enkelt brädtak.
Foto R 13 nr 7

Golv
Stengolv, troligen kalksten, som delvis är täckt av
jord och sand.

Invändigt Högskeppet
Golvet är gjutet med ingjutna järnplåtar som ligger
regelbundet tvärs över golvet. Tegelväggar mot norr,
öster och väster. I gavelväggen mot öster finns skivor
för fönsteröppningar. Utmed långväggarna går invän-
diga järnbalkar som är inhackade i tegelväggen. Bal-
karna är förstärkta för att bära den 7-tons travers som
löper genom hela skeppet. De stympade gjutjärns-
konsolerna finns fortfarande kvar och är svartbrända
sedan branden 1953. Taket har en fackverkskonst-
ruktion. Rör och kablar ligger synligt i väggar.
Foto R 1 nr 7-10, R 2 nr 11-12, R 25 nr 18-19

Från källarplan under lokverkstaden går en dörr in
mot söder i anslutning till kalkstensväggarna som
utgör vägg för de tre beskrivna rummen. En smal
gång går i nord-sydlig riktning och leder in under
bygghyttans snickeri. I gången går en mellanvägg
av kalksten som är ojämn och ej går upp i tak utan
tyder på att delar av byggnaden är riven.
Foto nr R 7 nr 10

Foto R 1 nr 7. ”Högskeppets” takkonstruktion med delar av
ursprungliga gjutjärnskonsoler.
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Kulturhistoriska kriterier:
Teknikhistoriskt värde - Högskeppet har en välbyggd
grundläggning med metertjocka kalkstensväggar var-
för byggnaden ursprungligen är tillmätt stor betydelse
och tänkt att användas under lång tid. Gjutjärns-
konsoler finns kvar från byggnadens ursprungliga ut-
förande.

Byggnadshistoriskt värde - Karaktäristisk skepps-
form med bärande järnbalkar.

Skepp 2
Uppfört 1909 som Maskin- och Filarverkstad. Möj-
ligen kan någon del av grundläggningen eller kuliss-
fasaden utgöras av delar av Maskinverkstaden som
byggdes 1898 och låg längs med kanalen med norra
gaveln sammanbyggd med Lokomotiv- och upp-
sättningsverkstaden ”Högskeppet”.

Fönster
Grönmålade höga fönster som är tättspröjsade.
Överdelen av fönstren är försatta med svarta skivor.
Foto R 1 nr 11

Invändigt
Gjutet golv
Inga synliga bärande väggar utan mellan järnbalkar
finns endast mineralullsfyllning och träboardskivor
och korrugerad plåt. Taket är inklätt med skivor. I
skeppet har man byggt mindre byggnader för kontor
och förrådsutrymmen.
Foto R 9 nr 17. R 25 nr 16-17, 19

Källaren
Oregelbundet huggna kalkstenar som utgör upplag
för järnbalkar till mellanbjälklaget. Från gången går
en kalkstensvägg i öst-västlig riktning. På stora hugg-
na stenar står med jämna mellanrum vertikala järn-
balkar. Väggen utgör en mellanvägg mellan skepp 1
och 2 och är så  kraftigt dimensionerad och välbyggd
att det är troligt att skeppen utgör äldre huskroppar.
Längst bort i väster är kalkstensväggen förstärkt på
ett par ställen med gjutna fundament, troligen trycker
vattnet från kanalen på just här.
Foto R 8 nr 20. R 7 nr 10-11, 13-18. R 9 nr 12

Kulturhistoriskt motiv:
Byggnadshistoriskt värde - Grunden och byggnadens
volym med skeppsformen är densamma som 1909.

Tillbyggnad till skepp 2 i öster
Tillbyggnad till skepp 2 i öster uppförd på 1940-talet
i två plan. I det övre planet är bygghyttans snickeri
inrymt. I bottenvåningen är förråd för industrihisto-
riska föreningen och utrymmet längst mot sydväst
är uthyrt till en privat bilverkstad. Källaren och till-
byggnaden flyter ihop, det finns ingen tydlig gräns
mellan dessa byggnadskroppar i källaren.
På övervåningen; i snickeriet är takhöjden mycket
lägre. Ursprungligen användes byggnaden som tunn-
plåtslageri.
Foto R 3 nr 6, 19

Grund
Kalkstenssockel där järnbalkarna är nitade.
Foto R 3 nr 10, 12, 14-15

Stomme
Nitade järnbalkar med tegelväggar.
Foto R 3 nr 15, 17

Planritning visande skepp 2.

Utvändigt
Grund
Gjuten grund i väster och söder.

Tak
Sadeltak med svart trapetsplåt.
Foto R 3 nr 2

Fasad
Båda skeppen har gemensam kulissliknande gavel-
fasad mot väster med tegelfasader och putsade tegel-
pilastrar som är putsade och avfärgade i gulvitt. Skepp
2 gränsar mot 70-tonsgården i söder. Här finns en
mindre formpressad betongbyggnad. Fasaden är
klädd med vit korrugerad plåt. Fasaden mot öster
gränsar mot den rödputsade tillbyggnad där bygg-
hyttans snickeri är inrymt.
Foto R 1 nr 11, 13-15. R 2 nr 17. R 3 nr 6
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Foto R 3 nr 6. Tillbyggnad till skepp 2 och ”Högskeppet”.

Tak
Pulpettak täckt med svart trapetsplåt.

Fasad
Rosaröd puts (terrasit). Grönmålade järnbalkar.
Foto R 3 nr 6

Fönster
Lång sammanhängande fönsteraxel i bottenplan med
3-luftsfönster, profilerad karm. På övervåningen grö-
na 2-lufts fönster. Ursprungligt målad med krom-
oxidgrön linoljefärg, därefter i järnoxidrött och överst
gulgrön alkyd.
Foto R 3 nr 6, 13

Dörrar
Skjutport i trä med gångdörr klädd med plåt. Glasat
överljus. Samma målningsbehandling som fönstren.
Foto R 3 nr 11

Invändigt bottenvåningen
Väggar
Putsade tegelväggar avfärgade i gråvitt. Utmed vägg-
arna står kalkstensfundament för kryssade järnbalkar
och mitt ute på golvet finns en sentida gjutning av
fundament för kraftiga u-balkar. Alla järn är vit-
målade.
Foto R7 nr 6, 8, 19, 21, 24. R9 nr 8-11

Tak
Under snickeriet är det reglar och brädtak. Längre in
mot väster är det gjutna tak.
Foto R 7 nr 22. R 9 nr 9

Golv
Gjutna golv

Förråd mot väster
Grönmålad plåtdörr.
Foto R 7 nr 16

Snickeriet i anslutning till skepp 2
Vitmålad puts och gulrödmålade skivor på väggarna.
Nitade järnstolpar som är målade kromoxidgröna och
som går genom byggnaden från källaren och vidare
genom taket. Obehandlat trägolv.
Foto R 9 nr 15, 16

Kulturhistoriska kriterier:
Byggnadshistoriskt värde -  Visar på hur man enkelt
löser behovet av större lokaler genom att bygga till
en befintlig byggnad. Kalkstensgrunden i östra ytter-

väggen kan var rester efter
grunden från Machineri-
verkstaden från 1841 som
var byggd i kalksten.

Planritning visande tillbyggnad till skepp 2.
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Motorcykelklubben invändigt
Väggar
Järnbalkar och vitmålade gjutna väggar.
Foto R 8 nr 22. R 9 nr 4

Golv
Målat gjutet golv

Fönster
Svartmålade spröjsade järnbågar.
Foto R 9 nr 3

Dörrar
Målade järndörrar
Foto R 8 nr 23-25. R 9 1 - 2

Kulturhistoriska kriterier:
Byggnadshistoriskt värde - Namnet på byggnaden,
Sjukhusverkstaden, berättar om ny produktionsin-

Planritning visande sjukhusverkstaden.

Sjukhusverkstaden
Sjukhusverkstaden utgörs av den tillbyggnad mot
lokverkstan i öster uppförd i två våningar från 1940-
42. Byggnaden kallas sjukhusverkstaden när man
började tillverka rostfria diskbänkar och vaskar delvis
till sjukhus. Mot öster finns en portöppning in mot
järnförråd och kolförråd samt pannrum som finns un-
der lokverkstan. I porten finns en travers med num-
mer 1270 med en lyftkraft på 3 ton. Golvbeläggning
i porten består av järnplåtar. I norr låg det nu rivna
järnkontoret. Från portöppningen finns trappsteg och
en igenmurad dörr till järnkontoret. I övervåningen
är AMI-verkstäder inhyrda. I bottenplan hyrs lokal-
erna av en motorcykelklubb.
Foto R 3 nr 18. R 4 nr 22. R 6 nr 23, 24. R 7 nr 4. R
15 nr 22

Stomme
Gjuten konstruktion i källarplan. I plan med Skepp 1
finns en stomme med järnbalkar.

Tak
Pulpettak täckt med svart trapetsplåt.
Foto 3 nr 18

Fasad
Rödrosa puts.

Fönster och dörrar
Grönmålade fönster på övervåningen i samman-
hållande band mellan de bärande elementen. Över-
delen av fönstren är försatt
med skivor. I bottenvå-
ningen finns tre plåtdörrar
och åtta fönster försedda
med plåtluckor.
Foto R 7 nr 5

Invändigt
AMI-verkstäder
Bärande grönmålade järn-
balkar både utmed vägg-
arna och mitt i rummen.
Tegelvägg mot väster där
gamla öppningar är igen-
murade med betonghål-
sten. Mindre kontorsut-
rymmen uppbyggda inne i
lokalen. Skivor i taket
Foto R 2 nr 5-8, 10

Foto R 3 nr 18”Högskeppet”, sjukhusverkstaden med lokverkstaden
och hjulverkstaden i bakgrunden mot öster.
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Plåtverkstaden
Plåtverkstan har blivit samlingsnamnet för en stor
sammanhållen täckt byggyta men som egentligen be-
står av flera byggnader från flera tider i sin tur till-
och ombyggda under olika perioder för att anpassas
till den växlande produktionsinriktningen. Några
äldre byggnadskroppar går att identifiera. Inom om-
rådet har det funnits plåtslageri sedan 1825.

Lokomotivångpanneverkstaden
Uppförd 1897 och kallas mera folkligt för pannverk-
staden. Byggnadens långsida vetter mot kontoret i
väster och gavelfasaden mot borggården i söder.
Trapphuset till Markan är byggt mot pannverkstan,
vars kalkstenssockel är synlig under trappen i trapp-
huset. Väggen som nu tillhör Markan mot öster kan
vara en gammal vägg som tillhört pannverkstan. Bör
undersökas mer. Övriga väggar är rivna.

Utvändigt
Grund
Det finns ett tydligt hak mellan pannverkstan och
plåtverkstan, den förra har en något lägre kalkstens-

Planritning visande lokomotivång-
panneverkstaden.

Foto R10 nr 17. Plåtverkstaden med lokomotivångpanneverkstaden.
Till höger i bild Kontor A.

riktning; diskbänkar, vaskar m m i rostfritt, ofta till
sjukhus. Tillbyggd till Lokverkstaden och utnyttjar
dess befintliga vägg.

sockel med utskjutande kalkstensfundament där järn-
balkar är vertikalt infällda. Mot väster finns en vatten-
ränna i kalksten, delvis gjuten, och som leder till ett
avlopp.
R 10 nr 34, 36. R 19 nr 3,18

Stomme och fasad
Bärande järnbalkar och ytterväggar med rött tegel
mellan balkarna. Järnbultar med brickor på fasaden.
Gavelfasaden mot borggården i söder är vitslammad.
R 10 nr 17. R 19 nr 4, 9,11

Tak
Lanternintak med omålad trapetsplåt och lanternin
av järn med glas. Lanterninen avslutas i söder med
en träinklädning av brun panel på förvandring.
R 19 nr 5, 6, 16

Fönster
Träbågar med 4x7 spröj-
sade rutor. Ett fönster mel-
lan varje bärande järnbalk.
Upp mot takfoten är ett
sammanhängande fönster-
band med 4x4 spröjsade
rutor. Bågarna målade med
linoljefärg i en gulbrun ku-
lör. Fönsterbleck i järnplåt
har spår av en mörkgrå ku-
lör. Mot södergaveln finns
fem mindre fönster som är
försatta med skivor samt
två fönsterbågar över dör-
ren om 12 spröjsade rutor
vardera.
R 10 nr 37. R 19 nr 2,10
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Fasad
Rött tegel. Traversens balkar är infästa i väggen.
Foto R 8 nr 1

Tak
Skepp 1-2 har lanternintak som är belagt med svart
trapetsplåt. Lanternin i järn med glas.

Skepp 3 är indelat i tre tak där två utgörs av lanternin-
tak som till stor del är inklätt med svart trapetsplåt.
Det norra takets gavel avlutas mot söder med en järn-
spröjsad gavel. Mittentakets gavel avslutas med brun-
tjärad panel på förvandring. Mot söder är det ett såg-
tandstak i tre delar, även det klätt med svart trapets-
plåt.

Skepp 4 har ett flackt sadeltak i norr. I söder är taket
lägre och mer oregelbundet. Taken är täckta med grå
tjärpapp.
Foto R 14 nr 7– 24, R 28 nr 21 – 22

Fönster
Försatta med svarta skivor. I bottenplan är fönstren
höga. I skepp 4 finns fönster längst upp i gavel med
järnspröjsade rutor.
Foto R 8 nr 1

Dörrar
Fyra portar med smal grönmålad fasspontpanel  och
med mindre gångdörrar. Portarna har kraftiga gång-
järnsbeslag.
Foto R 8 nr 2

Kulturhistoriska
kriterier:
Teknikhistoriskt värde -
70-tons traversen med sina
kraftiga balkar och konst-
ruktion för just 70 tons
lyftkraft ger också en peda-
gogisk bild om det tunga
svårhanterliga gods som
lastades och lossades vid
Motala Verkstad. Kranen
är väl synlig från kanalen
och är en industriell sym-
bol för Motala Verkstads
sista verksamhetsperiod.

Dörr
På gavelsidan finns en ny modern dörr i brunmålad
plåt. Järnbalken över de tättspröjsade fönstren an-
tyder att här kan en port ha suttit. I sockeln är kalk-
stenen ersatt med en gjuten sockel vid dörröppningen.

Kulturhistoriska kriterier:
Byggnadshistoriskt värde - Västfasaden är mycket
välbevarad och har stor autenticitet med ursprungligt
tegel i fasaden, stående järnbalkar, höga spröjsade
fönster och kalkstensgrund.

Plåtverkstan sedd från 70-
tonsgården
70-tonsgården bildades efter branden 1953 när man
rev brandskadade byggnader. Gården består av en
gjuten betongterrass som i öster bärs upp av gjutna
svampformade pelare med spår av bräder från gjutfor-
marna. I öst-väst är 70-tonstraversen uppbyggd med
ett stativ av U-balkar som målats kromoxidgröna.
Traversvagnarna är målade mönjaröda. Ett anslag för-
kunnar att den stora kroken har en lyftkraft på 70 ton
och den lilla på 10 ton.
Foto R 1 nr 12, 15-16. R 2 nr 17. R 3 nr 2-5, 7, 9.
R 8 nr 1, 4

Grund
Gjuten betongrund. I skepp 4 som har en hög sockel
finns avtryck av brädor från gjutformarna.
Foto R 15 nr 27

Foto R 1 nr 12. Lastkajen med 70-tons traversen, till höger i bild
Blästern.
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Planritning visande ”Blästern”.

Plåtverkstan med Blästern
Utbyggnad mot väster användes för blästring på
senare tid. Väggen mot söder utgör en äldre byggnad
och kan vara delar av Maskinverkstaden som byggdes
1878 som lokuppsättningsverkstad vilken låg på
samma plats där nu blästern är belägen.

Grund
Gjuten grund med mycket fyllnadssten mot väster.
Mot norr och söder är grunden mera slät och inne-
håller mer cement.
Foto R 8 nr 7-8, 19

Stomme
Tegel

Tak
Sadeltak belagt med svart trapetsplåt.
Foto R 8 nr 4

Fasad
Röd trapetsplåt mot norr och söder. Rött tegel på
västra fasaden med markerade lisener och takfots-
avslutning i tegel som har målats gulvita. Finns spår
av igensatta fönster och portar i form av nyare tegel.
Mot sydväst är fasaden avfasad i hörnet.
Foto R 15 nr 8. R 8 nr 4-5, 8-9, 11-12

Fönster
Mot väster är fönstren igensatta med skivor. Mot
söder är fönstren delvis dolda av trapetsplåten. Nedre

delen av fönstren är dock synliga och har järnbågar
med järnspröjsade rutor som målats gulgröna, det
finns spår av järnoxidrött, kan vara mönja.
Foto R 8 nr 5, 13

Dörr
Röd plåtdörr mot söder.
Foto R 8 nr 4, 12

Blästern invändigt
En trappa i järn och plåt leder upp till ett öppet vilplan
under tak. Här är konstruktionen synlig med gjutna
betongelement i tak. Lanterninöppning.

Väggar
Tjocka tegelväggar med djupa fönsternischer. Väg-
garna är putsade och ursprungligen vitkalkade.

Fönster
Höga, smala fönster med
järnbågar med spröjsade
rutor, tre rutor i bredd. Mot
väster finns ett mindre rek-
tangulärt fönster med brun-
målade träbågar, spröjsat
med 9 rutor.

Travers för 0,75 ton
Foto R 25 nr 20-22, 24-28

Det norra rummet
Öppet ända upp i nock med
synliga takstolar och ett pa-
nelinklätt innertak. Mot
norr en regelvägg med ver-
tikala U-balkar. Närmast
porten mot norr är en bit av
väggen i tegel. Väggarna
mot söder och väster är av

Foto 6. Tillbyggnad till plåtverkstaden ”Blästern” innan den blev
inklädd med plåt.
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tegel som är putsat med kalkbruk och bultat med järn.
I norr-söder går U-balkar med stödben och gjutna
fundament. In genom porten i norr går en räls. Regel-
väggarna är klädda med grågrönmålad liggande
panel.
Foto R 9 nr 18, 19, 21, 24

Övriga rum har fått ett senare påbyggt bjälklag och
en trappa leder upp till ett låst utrymme under tak.
Nya tegelväggar. Sydvästra rummet har cementgolv
och putsade tegelväggar som är vitmålade. Fem
järnbalkar i taket som ligger i öst-västlig riktning.
Fönsteröppningar igensatta med masonitskivor. Plåt-
dörr i söder leder ut till planen framför plåtverkstan.
Foto R 9 nr 25

Två mindre rum mot söder med djupa fönsternischer
och delar av fönster som försvinner upp till över-
våningen vilket tyder på att det tidigare har varit öppet
upp till tak. Målade cementgolv och målade putsade
väggar.
Foto R 21 nr 21, 22

Rum C med port in till plåtverkstan.
Cementgolv och vitmålade putsade väggar. Grön-
målade vertikala U-balkar utmed väggarna. Vita
skivor i taket. Kromoxidgrön plåtport in till plåtverk-
staden. Från rummet leder en dörr i söder till ett
mindre rum D som används som verkstad och där-
ifrån ut till rum E vilket har karaktär av omklädnings-
rum.
Foto R 21 nr 23

Blästerbyggnadens plåt-
inklädning följer med mot
väster i Skepp 1:s väst-
fasad. Där plåten slutar
finns ett hak och ett gjutet
fundament med en järnbalk
som bör ha varit omfatt-
ning till en portöppning.
Västfasaden står också på
en gjuten grund med tegel-
väggar och markerade lise-
ner och takfot.
Foto R 8 nr 12, 16. R 10 nr
16, 18. R 15 nr 7

Fönster
Fyra höga tättspröjsade
järnfönster, delvis täckta
med masonitskivor och
målade kromoxidgröna.

Dörrar
Två portar som är klädda med masonitskivor och plåt
som är nitad, båda grönmålade. Till båda portarna
går räls.

En mindre tillbyggnad i tegel mitt på fasaden med
pulpettak täckt med svart trapetsplåt.
Dörrar klädda med gråmålad karrosseripanel.
Foto R 10 nr 18. R 15 nr 7

Kulturhistoriska kriterier:
Byggnadshistoriskt värde - Den södra väggen är mer
välbyggd och tjockare än övriga väggar vilket kan
tyda på att den utgör rester av lokuppsättningsverk-
staden från 1878.

Plåtverkstaden invändigt
En fyrskeppig byggnad i nord-sydlig riktning. Bygg-
naden ger trots sin storlek ett luftigt intryck med bä-
rande nitade järnbalkar mellan varje skepp. I skepp
två har överdelen av skeppet uppmurade väggar med
betongsten. Mellan varje skepp finns glasade ljusin-
släpp i övre delen av väggen, även i ytterväggarna.
Lanternintaken släpper också in ljus i byggnaderna.
Upp mot taket ligger längsgående grönmålade U-
balkar för traverser vilka är målade järnoxidröda.
Mellan balkarna i skeppens längdriktning går knippen
med rör vilka hålls samman med olika färgsättningar

Foto R15 nr 7. Plåtverkstaden med skepp 1. Skepp 2 lanternintak i
bakgrunden och kontorsbyggnad A till höger i bild.
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Foto R11 nr 20. Plåtverkstaden skepp 1. Fackverkskonstruktion i järn
med glasad lanterninöppning.

i grönt, rör med vit isolering samt röda rör med röd-
målad plåt bakom. Det finns grönmålade ventila-
tionsrör (luftsuganordningar).

Tak
De båda västra skeppen har gjutna tak med en lättare
fackverkskonstruktion i järn och glasad lanternin. Det
3:e skeppet är lägre än de övriga och stora delar av
glaset i den lanterninen är ersatt med trapetsplåt vilket
ger ett mörkt intryck.

Väggar
Ytterväggarna är slätputsade och avfärgade i en gulvit
kulör, som på gavlarna är mera gulbeige och ur-
sprungligen har väggarna varit vita. Både utmed
väggarna och vid balkarna mellan skeppen finns stora
elpaneler.

Skepp nr 1 i väster
Övergår i den äldre pann-
verkstan i söder där det är
kalkstenssockel. Innanför
finns gjutna fundament för
traversens stödben. Här är
också kalkstensgolvet be-
varat. I fönsternischer finns
en plåtavtäckning
Foto R 11 nr 19-20, 27-29,
31. R 12 nr 7, 9

Golv
Gjutet betonggolv. När-
mast ingången i väster och
mot söder samt i norr finns
kvadratiska kalkstens-
plattor.
Foto R 11 nr 36, R 12 nr
10, 14

Närmast yttervägg ligger en durkplåt.

Ledningar och rör på väggarna hör till gassvetsan-
läggningen. Under golvet finns smörjgropsliknande
utrymmen täckta med durkplåt. En travers i södra
delen i gamla pannverkstan.
Foto R 11 nr 35. R 12 nr 2-3, 12

Lampor
Lampor i plåt som sitter mellan varannan fackverks-
järntakstol samt i skeppets mitt.

Portar
Stora portar i grönmålad plåt som kompletterats med
grönmålad masonit.

Räls
Vid norra portarna finns två spår.Vid västra väggen
vid stora porten finns ett spår.
Foto R 12 nr 5

Skepp nr 2
Det öppna skeppet avslutas mot den kontors- och
förrådsbyggnad som kallas ”Markan” eftersom per-
sonalrestaurangen var inrymd här. Vid norra porten
två rälsspår.

Skepp nr 3
Lanternintaket slutar vid den inre kontorsbyggnaden
och därefter finns tre sågtandstak. Järnbalkar i
fackverkskonstruktion. Innertak med bräder som är

Planritning visande plåtverkstaden med skepp
1-4.

1
2

3
4
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brunsvarta. Mot söder finns tättspröjsade fönster i
två plan. Vid norra porten ett rälsspår.
Foto R 12 nr 22, 26. R 30 nr 18

Skepp nr 4
I höjd med teaterscenen för skådespelet ”Greven och
grävarna” finns det ett tvärgående betongbjälklag.
Längst i söder finns traverser med fyra traversvagnar
som är målade mönjaröda. Sågtandstak samma som
i skepp 3. I norra delen finns en fristående mindre
byggnad innehållande toaletter. Vid norra porten ett
rälsspår och vid södra porten ett spår.
Foto R 12 nr 22,  24-25, 31-32. R 24 nr 3. R 30 nr 26-
27

Kulturhistoriska kriterier:
Byggnads- och industrihistoriskt värde - Plåtverk-
stadens fyra skepp är de byggnader som mest har
varit utsatta för förändringar med till-, på- och om-
byggnader vilket är karaktäristiskt för en industri i
utveckling med en i tiden förändrad produktion. Trots
förändringar finns äldre delar kvar med lanternintak,
kalkstensgolv, kalkstensgrunder. De karaktärskap-
ande skeppen med den upplevelse av rymd som de
ger utgör ett stort värde.

Broverkstaden skepp 3 och 4 sedd
från plåtgården
(se också beskrivning under plåtverkstan)

De båda skeppen mot söder utgör rester efter Bro-
verkstaden som tillkom 1858 och som ursprungligen
var en träbyggnad. I dag finns inget trä i konst-
ruktionen men innan sågtandtaket börjar finns i
gavelröstet brun panel på förvandring. Här ingår det
så kallade ”Ryska skjulet” som byggdes för de många
beställningar från Ryssland på fartyg som krävde
stora lokaler. Skepp 3 och 4 mot plåtgården uppfattas
som olika byggnadskroppar och har olika uttryck i
fasadutformningen.

Skepp 3 är en byggnad med fönster i två plan
Till höger om porten har troligen funnits en port som
nu är ersatt med ett fönster och grunden är här igensatt
och gjuten.
Foto R 16 nr 16

Grund
Kalkstenssockel.
Foto R 16 nr 16

Stomme
Tegelvägg

Fasader
I bottenplan finns lisener och fasaden är enhetligt
putsad och avfärgad i en gråvit  kulör.Sågtandstaket
är täckt med trapetsplåt som är nerdragen på fasaden
ner till de övre fönstren. Runt portöppningen finns
profilerade lister i putsen.
Foto R 16 nr 5-6

Fönster
Vitmålade moderna tättspröjsade fönster troligen
insatta i äldre karmar.
Foto R 16 nr 6

Port
Brun modern plåtport med gångdörr.
Foto R 16 nr 15

Skepp 4
Grund
Kalkstenssockel som är pågjuten och gråmålad.
Foto R 16 nr 23

Stomme
Tegelväggar

Tak
Oregelbundet tak täckt med trapetsplåt.
Foto R 14 nr 24

Fasader
Gråvit puts

Fönster
7 mindre spröjsade fönster  över porten, vitmålade.
Foto R 16 nr 5

Port
Plåtklädd port målad gråvit med glasat överljus.
Foto R 16 nr 3
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som är målade i en ljusgrå kulör.
Foto R 12 nr 21. R 13 nr 11-12

Dörrar
Flera dörrar klädda med kromoxidgröna masonit-
skivor. Senare tillkomna plåtdörrar och en ny träport
klädd med obehandlat trä. Toalettdörrarna är målade
i samma ljusgrå kulör som överljusen. Dörrarna har
också ett smalt ljusinsläpp.
Foto R 12 nr 21. R 13 nr 11-12

Fasaden mot borggården
I hörnet mellan pannverkstan och markan är ett ut-
byggt trapphus i tre våningar till Markans lokaler.
Foto R 19 nr 14

Grund
Gråmålad gjuten sockel med avtryck från gjut-
formarna.
Foto R 19 nr 21

Tak
Sadeltak belagt med svart
trapetsplåt.

Fasader
Gråvit puts på tegel
Foto R 19 nr 14-15

Fönster
Kopplade liggande fönster
med 8 spröjsade rutor må-
lade ljust gråbeiga. I trapp-
huset är det 2-lufts fönster.
Foto R 19 nr 22

Dörr
Modern brun plåtdörr in till
trapphuset. Plåtklädd dörr

Planritning visande ”Markan”.

”Markan” Byggnad D
Uppförd på1940-talet. Byggd i tre våningar med plats
för kontorslokaler för plåtverkstan och verktygsförråd
samt marketenteri. Byggnaden ligger inklämd i södra
delen av Skepp 2 och är sammanbyggd med ång-
panneverkstan i väster och mot Lerbäck i söder. En-
dast en del av västra fasaden är synlig utifrån mot
Borggården.

Väggarna inne i plåtverkstan.
Mot öster är väggen något indragen i förhållande till
Lerbäck som den är sammanbyggd med. I en sam-
manhållande enhet i nordost finns elva toaletter. På
den västra sidan finns fyra toaletter vilka är moder-
niserade. På norra gaveln finns en trappramp med
två trappor upp till 1:a våningen. Under rampen finns
en mindre expedition.
Foto R 12 nr 19, 21. R 13 nr 13-15

Fasad
Putsat tegel avfärgat i en ljus kalkfärg. Mot väggen
står gjutna fundament för bärande järnkonstruktionen
till skepp 3.
Foto R 12 nr 23. R 13 nr 11-12

Fönster
Liggande rektangulära fönster med fyra poster
målade kromoxidgröna. Vissa fönster försatta med
masonitskivor. I gaveln mot norr finns mindre grön-
målade fönster som är spröjsade. Över toaletterna går
ett sammanhållande överljus med spröjsade bågar

Foto R19 nr 15. ”Markan” mot borggården.
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till f d kontoret i bottenplan.
Foto R 19 nr 22

Invändigt bottenplan.
Rum 118
Synliga betongbalkar i taket som målats gulvita. Vit-
målade väggar med igenmurade fönsternischer mot
väster. Mot öster finns ett 2-luftsfönster med losholtz
som är gråbeigemålat.
Foto R 24 nr 4, 6

Rum 122
Smalt förrådsliknande utrymme. Putsade väggar som
är vitkalkade, under finns en gråkulör. Gjutet tak.
Dörr med ramverk och två kvadratiska fyllningar som
är målad med en gulbeige oljefärg.
Foto R 13 nr 8-9

Rum 139
Har varit verktygsförråd. Den långa raden med toa-
letter i öster samt de två toaletterna i väster går in i
rumskroppen. Rummet delas delvis av med en lös-
vägg inklädd med masonitskivor. I takhöjd löper en
luftrumma i plåt som är inmålad i väggfärgen. Grön-
målat cementgolv med inhuggna spår i golvet, troli-
gen efter hyllor. Gjutet tak och bärande U-balkar. Gul-
målade putsade tegelväggar men inre delar av rummet
har spår av kalk. Mot väster finns nischer efter igen-
murade fönster. En äldre högtalaranläggning finns
bevarad.
Foto R 27 nr 1-5

I kontorsdelen var flertalet rum ej tillgängliga för be-
siktning. Korridoren har grönmålat betonggolv och
vitputsade väggar och med synliga betongbjälkar.
Toaletter med pissoar. Tvättrum med putsade väggar
som målats i ljust grågrönt och gult. Ljusgråmålad
dörr med stående rektangulärt sidoljus.
Foto R 24 nr 7-10

Trapphuset till markan
I innerväggen mot norr syns kalkstenssockeln tillhör-
ande pannverkstaden. Brunmålad betongtrapp och
golv. Mörkgrönmålat järnräcke. Väggarna är putsade
och ljusgult målade. Dörrar och övriga snickerier
målade gråblå.
Foto R 27 nr 8, 10, 12

En trappa upp, första våningen
Rum 209 Entré
I entrén finns ett öppet duschutrymme med kaklade

väggar. Röda keramikplattor i golvet och grönmålade
väggar. Foto R 27 nr 28

Rum 210
Vitmålade tak och väggar. Vitmålade liggande rektan-
gulära fönster med 8 rutor. Linoleummatta.
Foto R 27 nr 20

Rum 213 Korridor
Mycket smal korridor med brunmålat betonggolv och
vita väggar.
Foto R 27 nr 21

Rum 213 Matrum
Synlig vitmålad betongkonstruktion i taket. Gul-
målade väggar. Från det angränsande köket finns en
matlucka till matrummet.
Foto R 27 nr 22

Rum 218 Kök
I väster finns rester av en mathiss. Röda klinkerplattor
på golvet. Grönt kakel.
Foto R 27 nr 23

Rum 217
I samma rumsdel som köket finns omklädningsrum
och en toalett. Grönt kakel och en drickfontän i vitt
porslin.
Foto R 27 nr 24-25

Rum 211 Skjuthall
Grågrön linoleummatta. U-balkar i taket som är vit-
målat. Fem fönsternischer i öster efter de fönster som
satts igen.
Foto R 27 nr 26-27

Rum 205
Grönmålat betonggolv. Tak vitmålat med synlig be-
tongkonstruktion. Mot väster är fönstren försatta med
skivor. Väggar målade ljusgula.
Foto R 27 nr 13-14

Rum 201 Entré från verkstaden.
Brunmålat betonggolv och trappor som går upp till
nästa våning.
Foto R 27 nr 15

2:a våningen
Rum 308 Omklädningsrum.
Rött och gråmelerat, rutigt keramikgolv. Skivor i
taket.
Foto R 27 nr 18
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Planritning visande ”Lerbäck”.

”Lerbäck”
Fabriksbyggnad från 1876 uppförd som hjuluppsätt-
ningsverkstad. Man lät smida hjulcentra till järnvägs-
hjulen. Byggnaden blev en fortsättning av plåtslageri-
verkstaden. Är ursprungligen uppförd i en våning
som är på- och tillbyggd 1946-47 så att den nu om-
fattar tre våningar. Plåtgården och borggården för-
binds med ett valv i byggnaden. Lerbäck är nu sam-
manbyggd med den sydvästra kontorsbyggnaden och
ett gemensamt trapphus från 1946-47. Ett valv för-
binder borggården med plåtgården. I nordost är den
sammanbyggd med markan och gränsar mot skepp
3 i öster. Mot sydost är byggnaden ej påbyggd och
det flacka asfalterade taket nyttjas av folkhögskolan
som uterum på sommaren. Här smidde man hjul-
centra till lokhjulen. Nu används kontorslokalerna
av Musikskolan och Bona folkhögskola. I gamla Ler-
bäck finns nu en verkstad.

Rum 307 Studierum
Rött och gråmelerat, rutigt keramikgolv. Skivor i
taket.
Foto R 27 nr 17

Rum 306 Teatersal
Från teatersalens sydvästra del  går en trappa upp till
3:e våningen på Lerbäcks överbyggnad. Mitt i  teater-
salen finns ett avskärmat rum med svarta draperier.
Fungerar som dans- och dramarum och har ett par-
kettgolv. Övriga golv i rummet är gråmålat betong-
golv. Fönster ut mot väster med utsikt över borg-
gården.
Foto R 27 nr 16, 19

Rum 302 Passage
Fönster ut mot väster och pannverkstadens plåttak.

3:e våningen
Teatersalen omfattar två våningar och över klass-
rummen och toalettutrymmena finns fläktrum.

Kulturhistoriska kriterier:
Socialhistoriskt värde - Markan hade flera funktioner
med kontorslokaler och verktygsförråd men hela
byggnaden har fått namn efter sin funktion som
marketenteri.

Byggnadshistoriskt värde - Markan är sammanbyggd
med befintliga byggnader som Broverkstaden, Ler-
bäck och Ångpanneverkstaden och bidrog ytterligare
till förtätningen i området.

Grund
Kalkstenssockel delvis täckt med cementbruk.
Foto R 19 nr 25-26

Stomme
Tegel i första våningen som utgörs av den gamla Ler-
bäcksbyggnaden. Övriga våningar armerad betong
med fyllning av lättbetong.

Fasader
I bottenvåningen finns markerade lisener som är
gråputsade. Övriga fasadytor har en gråvit sprutad
cementbaserad puts. I valvet mellan gårdarna finns
en fönsternisch och lisen och här är fasaderna avfär-
gade i ljusgult.
Den östra gaveln gränsar in till Skepp 3 och här finns
igenmurade fönster och portöppningar.
Foto R 12 nr 18. R 16 nr 7. R 19 nr 17-18, 37
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Tak
Sadeltak belagt med svart trapetsplåt

Fönster
I bottenvåningen är fönstren in mot borggården igen-
satta med svarta skivor. På södra fasaden syns de
ljusgråmålade tättspröjsade fabriksfönstren som är
tvådelade och försedda med vädringsruta. Övriga
fönster är 2-luftsfönster med losholtz målade ljusgrå.
I östra gaveln finns en nyupptagen röd plåtdörr i en
gammal fönsteröppning.
Foto R 16 nr 12, R19 nr 28

Dörrar
I valvet finns en modern port in till verkstan som är
klädd med träpanel och fernissad. Moderna bruna
plåtdörrar i norr och ut mot plåtgården finns en stor
vikport i brun plåt med gångdörr.
Foto R 12 nr 19. R 16 nr 13. R 19 nr 29

Invändigt
Ett senare tillskott är ett lågt kontorsutrymme med
fikarum och toalett utmed norra långsidan samt ett
mindre förråd i sydväst. Betonggolv men i portöpp-
ningen mot söder syns spår av ett kalkstensgolv under
cementen. På andra håll finns spår av tegelgolv.
Gjutet tak med betongbjälkar och vertikala stolpar.
Putsade tegelväggar som vitmålats med igenmurade
fönsternischer.
Foto R 27 nr 29-34

Foto R 19 nr 17. ”Lerbäck” från 1876, påbyggd 1947, fasad in mot
borggården.

Trapphus gemensamt med
hus B och hus C
Trappor och golvet i vå-
ningsplan av kalksten. En-
kelt järnräcke som är målat
ljusgrönt. I trapphusets en-
tré är golvet belagt med fär-
gade keramikklinkers.
Foto R 28 nr 19

Valvet är överbyggt och in-
rett med kontorsrum i tre
plan. I 1:a våningen är kon-
torsrum för musikskolans
administration vilka upptas
av rummen över valvet.
Rum 250 Foto R 28 nr 35
Rum 255 Foto R 28 nr 36

Våning 2. Används av musikskolan
Rum 305
Ekparkett i kvadratiska rutor. Skivor i taket. Vit-
målade fönster.
Foto R 28 nr 14

Rum 312 Musikrum
Hörnrum med nio fönster. En bärande pelare mitt i
rummet. Vitmålade tak och väggar.

Rum 314 Fikarum
Inramande träspaljé i dörröppningen. Från rummet
kan man gå ut på taket över Lerbäck i öster.
Foto R 28 nr 18

Våning 3. Bibliotek och samlingsrum
Används av Bona folkhögskola. Stort rum med 13
fönster.

Kulturhistoriska kriterier:
Byggnads- och industrihistoriskt värde - Lerbäck från
1876 utgör en av de äldsta byggnaderna i verkstaden,
används även idag som verkstadslokal och har således
en lång kontinuitet. Lerbäck visar hur man på ett ratio-
nellt sätt fångar in en äldre industribyggnad som fort-
sätter att användas men att man bygger på med två
våningar och ”sluter till kvarteret” mot plåtgården.
Kontorsbyggnaden som är byggd på Lerbäck har ett
miljömässigt värde.
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kröner sidostyckena. Trappan lagd i kalksten.
Foto R 30 nr 23

Invändigt
Trapphus
Trappa, vilplan och golvet i entrén i polerad kalksten,
även fodersockel i kalksten. Svängd ledstång i fer-
nissat trä med vitmålat enkelt järnräcke. Putsat tak
som är vitmålat. Väggar klädda med glasfiberväv och
vitmålade. I trappuppgången finns en gråmålad mit-
telbandslist. Ett 3-luftsfönster mot öster med mosaik
av olika glasslipningar som är fästade med blyspröjs
(troligen tillkommet på 1950-60-talen). I entrén kan
väggen till rum 103 dölja en äldre dörröppning (låter
ihåligt). Två svarta strömbrytare i bakelit med tryck-
knapp.
Foto R 23 nr 16-20

Rum 105
En trappavsats leder ner till en tidigare entré mot öster
med en igensatt dörröppning. Trapp och golv av
kalksten.

Rum 104
Putsade väggar och tak
som är strukna med vit
kalkfärg. Putsen är trasig på
något ställe och där ser man
att det finns vassmattor för
att fästa putsskiktet.

Rum 106 Entrè.
Polerat kalkstensgolv, även
kalkstenssocklar. Vitt put-
sat tak. Väggarna är klädda
med rödmålad glasfiber-
väv. Profilerade vitmålade
dörrfoder. Dörrfoder finns

Planritning visande kontor A.

Kontorsbyggnad A
Är uppförd som kontorsbyggnad 1873 efter ritningar
av Axel Kumlin. Byggnaden är uppförd i två våningar
men ursprungligen kröntes byggnaden av ett vackert
torn som troligen revs på 1930-talet. Gamla bilder
visar en slät vitputsad byggnad med fönster avfärgade
i en mörk kulör vilken kan vara röd, grön eller brun.

Grund
Hög kalkstenssockel (röd) som är avfasad. Ventiler i
gjutjärn ”Näfveqvarn” som är vitmålade. I norra
gaveln och mot öster är grunden cementerad.
Foto R 30 nr 24. R 31 nr 13-14

Stomme
Tegel

Tak
Sadeltak med avvalmade gavelspetsar täckt med svart
trapetsplåt.

Fasad
Fasaderna är täckta med en gulbeige sprutad puts,
även de profilerade fönster- och dörromfattningarna
liksom tak- och gördelgesimser är sprutputsade.
Dessa dekorativa element har varit slätputsade.

Fönster
Höga ljusgrå målade 2-lufts fönster med en lozholts.

Portal med dörr
Brunbetsad dörr med mönsterlagd panel, plåtklädd
nertill. Glasat rundbågigt överljus  med spröjs. Kalk-
stensportik med list samt två facklor i kalksten som

Foto 7. Kontorsbyggnaden från 1873 innan tornet revs.
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kvar efter igensatta dörröppningar.
Foto R 23 nr 21-23, 25

Rum 108
In mot norra väggen finns en modern köksinredning.
En igensatt dörr ut mot entrén. Vitt putsat tak. Glas-
fiberväv på väggarna. Fönsterbrädor av polerad kalk-
sten.
Foto R 23 nr 24-25

Rum 109 Korridor
Väggarna klädda med träboasering i fält med lister.
Foto R 23 nr 26

Rum 111
Golvet täckt med linoleummatta. Vitt putsat tak med
profilerad taklist med hålkärl. Väggar klädda med
glasfiberväv. En igensatt dörr ut mot entrén rum 106.
Ut mot korridoren finns nischer efter igensatta föns-
teröppningar. Fönsterbrädor av polerad kalksten.
Foto R 23 nr 27-29

Rum 113
Golvet täckt med linoleummatta. Vitt putsat tak med
profilerad taklist med hålkärl. Väggar klädda med
glasfiberväv. Ut mot korridoren finns nischer efter
igensatta fönsteröppningar. Fönsterbrädor av polerad
kalksten. Vitmålat järngaller för fönstren.
Foto R 23 nr 30

Rum 116
Vitt putsat tak med profilerad taklist med hålkärl.
Väggar klädda med glasfiberväv. Dörr in till rum
120.Vitmålad dörr klädd med masonit in mot rummet.
Insidan av båda dörrarna har synliga fyllningar.
Foto R 23 nr 31. R 30 nr 21

Rum 120
Vitt putsat tak. Södra väggen är klädd med en tunn
träboasering. Övriga väggar med glasfiberväv. Dörr
in till rum 116. Vitmålade profilerade golvsocklar och
dörrfoder. Fönsterbrädor av polerad kalksten. Vit-
målat järngaller för fönstren.
Foto R nr 23 nr 32-34. R 30 nr 21

Rum 121 Toalett
Golv och väggar inklädda med vitt kakel.
Foto R 23 nr 35

Rum 115 och 112
En mellanvägg delar av de båda rummen mitt i ett
fönster så att varje rum har ett och ett halvt fönster.

Vitmålade småspröjsade rutor.
Foto R 23 nr 36. R 28 nr 3

Rum 110
Foto R 28 nr 2

Rum 107
Dörr in till rum 110 som är igensatt från rum 110.
Bred gråmålad tröskel i trä mellan rum 106 och 107.
Foto R 23 nr 21, 25. R 28 nr 1

Plan 2
Rum 204 Direktörsrummet
Genomgång till rum 207 via ett pentry. Heltäcknings-
matta. Vitt putsat tak. Väggar klädda med vitmålad
glasfiberväv. Fönsterbrädor av polerad kalksten.
Lackade trädörrar med gångjärn med knopp och
bakelithandtag med mässingsbricka.
Foto R 24 nr 27, 29

Rum 206 Pentry
Parkettgolv. Vitmålad profilerad golvsockel.
Foto R 24 nr 34

Rum 202
Rummet är avdelat i ett mottagningsrum och ett expe-
ditionsrum. Brun nålfiltsmatta. Vitt putsat tak. Delvis
träboaserade väggar med trädörrar och etsade glas-
rutor in till expeditionen. Övriga väggar klädda med
glasfiberväv. Två vägglampetter i mässing och vita
glaskupor. Fönsterbrädor av polerad kalksten.
Foto R 24 nr 31, 33

Rum 207
Parkettgolv. Putsat tak. Väggar klädda med glasfiber-
väv och mitt på väggen löper en profilerad vitmålad
mittelbandslist. Enkel svagt profilerad golvsockel.
Fönsterbrädor av polerad kalksten. Två taklampor i
stål och porslin från omkring 1940.
Foto R 24 nr 11, 26

Rum 208 Korridor
Sänkt tak. Korridoren har olika bredd beroende på
att väggar har flyttats. Efter rum 215 och 213 är väg-
gen mycket tjock varför man kan misstänka att det
är en äldre yttervägg. Vitmålad profilerad golvsockel.
Lackade trädörrar.
Foto R 23 nr 1-2, 8

Rum 211
Vitt putsat tak som är neddraget till den profilerade
list som löper runt rummet i höjd med fönsterfodrens
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överdel. Vitmålad profilerad golvsockel och fönster-
foder.
Foto R 28 nr 37

Rum 213
Nedsänkt löst innertak. Det ursprungliga putsade
taket med profilerad list är delvis synligt och målat
mörkbrunt. Taklisten fortsätter in mot rum 211. Föns-
terbrädor av polerad kalksten.
Foto R 23 nr 12-13

Rum 219
Enligt uppgift från journalistläraren som sitter i rum-
met så har det varit ljusinsläpp från korridoren. Mörk-
brunmålat putsat tak med profilerad taklist med hål-
kärl. Taklisten finns utmed norra och västra väggen.
Tjock stenvägg mot norr med en nisch in mot rum
213 som troligen har varit en dörr- eller fönster-
öppning.
Foto R 23 nr 9, 11

Rum 221
Mörkbrunmålat putsat tak med profilerad taklist med
hålkärl. Taklisten finns utmed södra och västra väg-
gen varför man kan anta att rum 219 och 221 ur-
sprungligen har varit ett rum.
Foto R 23 nr 10

Rum 216 och 222 Toaletter
Båda toaletterna har väggar med vitt kakel. Båda
rummen har vitt putsat tak med profilerad taklist med
hålkärl. I rum 216 går taklisten  utmed norra och östra
väggen för att i rum 222 fortsätta i öster och söder
vilket tyder på att det ursprungligen har varit ett ge-
mensamt rum, kanske har också rum 219 och 221
ingått.
Foto R 23 nr 14-15

Rum 215
Vit putsad profilerad taklist. Profilerad mittelbandslist
utmed östra väggen. Vitmålat profilerat fönsterfoder.
Foto R 23 nr 7

Rum 214
Vitt putsat tak. Igensatt dörr in till rum 212. Profilerad
mittelbandslist. Profilerade fönsteromfattningar.

Rum 212 Ventilationsrum
Del av profilerad taklist synlig bakom det sänkta
taket.

Rum 210
Vitmålade äldre dörrfoder, gångjärn med knopp.

Rum 209
Linoleummatta. Vit profilerad taklist med hålkärl.
Putsade och målade väggar med en profilerad mittel-
bandslist. Profilerad vitmålad golvsockel. Vitmålade
profilerade fönsterfoder.
Foto R 24 nr 35-36

Från hus A leder två trappor i söder till andra respek-
tive tredje plan i hus B.

Kulturhistoriska värderingskriterier
Arkitektoniskt värde - Den rytmiska upprepningen i
fasadens fönsterplacering talar om att det är en kon-
torsbyggnad med flera rum. De profilerade omfatt-
ningarna och gesimslisterna visar den omsorg som
arkitekten givit byggnaden. Byggnaden har ett repre-
sentativt läge utmed kanalen.

Socialhistoriskt värde - Direktörens rum var inrett
på övervåningen med möjlighet att övervaka verk-
samheten på kajen och vid närbelägna verkstäder.

Det finns kulturhistoriska värden i form av profilerade
foder, lister, socklar, putsade tak med profilerade lis-
ter, allt från ursprunglig tid. Men även senare inred-
ningsdetaljer från 1950-talet med boaseringar i korri-
dorer och direktörsrum samt belysningsarmaturer,
handtag och kalkstensgolv i trapphus och korridor.
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Fönster
Ljusgråmålade 2-luftsfönster med lozholts och
fönster med en- och tvåluftsfönster.

Dörrar
En gulbeige målad plåtdörr mot väster och en brun
modern plåtdörr i öster.
Foto R 31 nr 12

Invändigt
Bottenvåningen
Rum 101 Korridor
Grönmålat cementgolv. Vitmålade putsade väggar
och tak. Grönmålad plåtdörr mot väster.
Foto R 29 nr 24, 29

Rum 102
Grönmålat cementgolv. Gulmålade putsade väggar.
Foto R 29 nr 21

Rum 103
Smalt rum utan dörr. Vit-
målade putsade väggar och
tak.
Foto R 29 nr 23

Rum 105 är låst.

Rum 107 Pannrum
Från entrén i rum 104 leder
några trappsteg ner till pann-
rummet. Murstock mot
norr. Cementgolv. Vitt put-
sat tak. Putsade väggar som
är avfärgade med beige
kalkfärg. Rundbågiga 3-
luftsfönster som är målade
kromoxidgröna. Även
dörren är målad kromoxid-
grön och har fyra fyll-

Kontorsbyggnad B
Är också uppförd 1873 men bestod då av en en-
våningsbyggnad som användes som materialförråd
och låg mer indragen i förhållande till kontors-
byggnad A. År 1904 byggdes den till så att den kom
i liv med A-huset samt att den byggdes på med en
våning. Den användes då som lokomotivritnings-
kontor med bl a arkiv och blåkopieringsrum. Har
därefter byggts om invändigt flera gånger. Byggnaden
har samma höjd som hus A men består av tre våningar
och har därför lägre i tak än hus A. Idag är kontors-
utrymmena i bottenvåningen tomma. I söder finns
en mekanisk verkstad och plan 2 och 3 används av
Bona folkhögskola.

Utvändigt
Grund
Kalkstenssockel

Stomme
Tegel i den östra delen och gjuten stomme i söder.

Tak
Sadeltak täckt med svart trapetsplåt

Fasad
Fasaderna är täckta med en gulbeige puts och har
gördelgesimser mellan våningsplanen. På östra
fasaden in mot borggården har fasaderna markerade
band, såväl horisontella som vertikala, vilka är
avfärgade i ljusbrunt.
Foto R 19 nr 18

Planritning visande kontor B.

Foto R15 nr 4. Kontorsbyggnad A och B, båda uppförda 1873 men B
har senare både byggts på och till.
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ningar. Profilerade dörr- och fönsteromfattningar.
Foto R 29 nr 17-20

Rum 125-126
Rummen är sammanslagna till ett rum. Två bärande
pelare mitt i rummet. Mot korridoren har väggen gla-
sade rutor. Vitmålad glasfiberväv på putsade väggar.
Foto R 31 nr 3

Rum 119 Korridor
Linoleummatta. Skivor i taket. Vitmålad glasfiberväv
på putsade väggar och vitmålade snickerier.
Foto R 31 nr 4

Rum 120-121
Rummen är sammanslagna till ett rum. Linoleum-
matta. Skivor i taket. Vitmålad glasfiberväv på put-
sade väggar och gråblå snickerier.
Foto R 31 nr 7

Rum 127-128
Foto R 31 nr 5

Rum 118
Foto R 31 nr 8

Rum 122
Foto R 31 nr 6

Rum 108 Verkstadslokal
Har använts som laboratorielokaler. Har funnits en
port mot söder som ersatts med ett fönster. Målat ce-
mentgolv. Skivor i taket. Vitmålade putsade väggar.
Nischer i väggen mot öster.
Foto R 32 nr 7

Rum 110 och 111
Har kvar endast delar av mellanväggar varför rum-
men mer upplevs som ett sammanhängande och har
samma ytskikt som rum 108. En halvtrappa leder upp
till toalett och tvättrum 116-117, pentry 112 samt
pausrum 113 och kontor.
Foto R 32 nr 8-11

Plan 2
Från A-huset går man en trappa ner till B-husets plan
2.

Rum 231 Entré från trapphuset med kapprum och
toaletter
Foto R 28 nr 25

Rum 235-236
Till rummen hör dörrar med ramverk och en rektan-
gulär fyllning. Trycken av bakelit och låsbricka av
polerat stål. Vitmålade profilerade dörrfoder. Dörr
till rum 235 är klädd med masonitskivor. Dörrar och
foder troligen från 1930-talet.
Foto R 28 nr 23-24

Rum 244
Kraftig vägg mellan rum 244 och korridoren 250.
Foto R 28 nr 27

Rum 250 Korridor
Bärande pelare i korridoren. Linoleummatta. Vit-
målade profilerade dörrfoder troligen från 1930-talet.
Gulmålade väggar och dörrar.

Rum 252 Lunchrum
Två bärande pelare mitt på golvet. Linoleummatta.
Foto R 28 nr 28

Plan 3
Från A-husets 2:a plan leder en trappa i kalksten upp
till B-husets plan 3.

Rum 302 Lektionssal
Två bärande pelare mitt i rummet.
Foto R 28 nr 5

Rum 303 Korridor
I korridoren finns fyra telefonhytter med släta dörrar
som har rektangulära smala fönster.
Foto R 28 nr 28

Rum 310
Foto R 28 nr 9

Rum 311
Rum med halvrund vägg.
Foto R 28 nr 11

Rum 313
Hörnrum med 7 fönster.
Foto R 28 nr 13

Rum 315 Korridor
Foto R 28 nr 12

Rum 323 Trapphall
Foto R 28 nr 10
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Kulturhistoriskt motiv:
Byggnadshistoriskt värde - Man kan följa de föränd-
ringar byggnaden har genomgått från det att det var
en envåningsbyggnad till den utformningen den har
idag med hjälp av äldre foton.

Miljömässigt värde - Byggnadskroppen är idag sam-
manbyggd med Kontor A och har ett miljöskapande
värde ut mot kanalen.

Portvaktshus
Uppfört 1955 och sammanbyggd med kontors-
byggnad B. Liten envåningsbyggnad med gult tegel
i fasaderna. Pulpettak täckt med svart falsad plåt.
Vitmålade stora fönsterytor.
Foto R 31 nr 10 – 11

Planritning visande portvaktshuset.

Foto R31 nr 11. Portvaktshus från 1955.

Kulturhistoriska kriterier:
Byggnadshistoriskt värde - Portvaktshuset är mycket
representativt för 1950-talets arkitektur med valet av
material och det funktionella uttrycket.

Pedagogiskt värde - Byggnadens småskalighet och
den sammanhängande glasade ytan i fasaden sig-
nalerar om byggnadens funktion.
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senare uppmurad med cementsten. I rum T 4 får man
en tårtbitskänsla genom att rummen följer den vink-
lade ytterväggen.
Foto R 18 nr 31-37

Kulturhistoriska kriterier:
Byggnadshistoriskt värde - Visar på hur man utnyttjar
den befintliga muren att bygga emot när man behöver
mer lokalyta och därmed erhöll byggnadskroppen den
speciella tårtbitsformen.

Mallvinden
Mallvinden är övervåningen på den tårtbitsformade
byggnad som utgör en tillbyggnad till broverkstan.
Till mallvinden leder två trappor. Dels en trappa från
plåtverkstadens skepp 4 och från broverkstadens
tillbyggnad d v s från tårtbiten i söder. Båda trapporna
har järnförstärkta steg och rundjärn som trapp-
räcke.Till varje uppgång finns ett mindre uppmurat
trapphus. Snedtaket är ljusputsat och bärs upp av
vitmålade U-balkar. Smalt obehandlat trägolv. I gol-
vet finns en ca 3 m lång och ca 60 cm bred lucka.
Väggarna är grovt putsade tegelväggar mellan in-
fällda bärande U-järn som är avfärgade i en ljusbeige
kulör. Mot öster och söder har fönstren järnspröjs
och sex rutor. In mot plåtverkstan är fönstren
igenmurade med cementsten och mot norr är de
försatta med skivor. Mot norr finns också en dörr
som leder ut till en brygga över gården till taket på
gjuteriets tillbyggnad.
Foto R 12 nr 34-35. R 14 nr 25-26, 28-37. R 24 nr 1-2

Kulturhistoriska kriterier:
Byggnadshistoriskt värde - Sentida byggnad som tro-
ligen är tillkommen för att snabbt och praktiskt få
mer verkstadsyta samtidigt som man slöt till vid
muren. Mallvinden utgör en suggestiv upplevelse
med sin tårtbitsform och sitt låga tak.

Tårtbiten
Enligt Manne Dahlin så är detta en tillbyggnad till
Broverkstan och uppförd 1939. Byggnaden kan vara
sammanbyggd med muren eftersom det finns en syn-
lig kalkstenssockel. Annars har man bara utnyttjat
sockeln och väggarna är tillkomna 1939. Enligt 1922
års karta finns inte Tårtbiten med. Kallas Tårtbiten
på grund av sin form. I söder är den endast några
meter bred varpå den blir mycket bredare i norr.
Foto R 18 nr 26-27, 29-30

Grund
Mot norr är den gjuten. Mot öster, d v s det som utgörs
av muren, består grunden av kalksten.

Stomme
Gjutna balkar och tegelväggar.

Tak
Svagt sluttande tak med svart trapetsplåt och tre små
lanterniner.
Foto R 14 nr 24

Fasad
Mot öster smälter byggnaden samman med den öv-
riga muren och har en gul puts med igensatta föns-
teröppningar. Mot norr är fasaderna putsade och av-
färgade i en gulbrun kulör.
Foto R18 nr 27, 29

Fönster
Igenmurade stora stående rektangulära fönster som
anas som svaga skuggor i murverket. Ett fönster finns
dock kvar  och har stålglas med tre vertikala spröjsar.
Fönstret är dock igenmurat från insidan. På över-
våningen till mallvinden finns mindre spröjsade föns-
ter med 6 rutor.
Foto R 18 nr 26, 30

Dörrar
Mot öster finns två större plåtportar som är svart-
målade. Mot norr finns en grönmålad dörr nära muren
som det står elcentral på och som ej går att komma
in genom. Mitt på fasaden finns en ny tvådelad dörr
i brun plåt som går till rum T 2.
Foto R 16 nr 35-36 R 18 nr 27

Invändigt
Rum T 2
Genom dörr i norr kommer man in till rummet som
har vitmålade putsade väggar och tak. Övriga rum
har samma utförande. I rum T 3 är den västra väggen

Planritning visande tårtbiten med mallvinden.
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Foto R 14 nr 26. ”Mallvinden” med sitt tårtbitsformade rum som går
genom hela byggnaden.

Plåtgården
Utmed alla fasader mot plåtgården och muren finns
gjutna fundament vilka utgör rester av den travers
som gick över plåtgården och ut mot kajen. Plåt-
gården har lång tradition som upplagsplats för järn
och plåt. På 1830 års karta finns området utmärkt
som upplag av tackjärn.

Foto 5. Plåtgården med travers, närmast i bild ”Lerbäck” och
Broverkstan.

Kulturhistoriska kriterier:
Lång kontinuitet  som plåtupplagsplats.

Pedagogiskt värde - Fundamenten till traversbanan
finns kvar.
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Stomme
Tegelväggar

Tak
Oregelbundet tak täckt med
svart trapetsplåt

Fasad
Ljusgul slät puts med
gråvitmålat sockelband. I
dag har byggnaden inga
fönster men det finns spår
i fasaden mot norr efter
igenmurade fönster.
Foto R 16 nr 4, 28, 30

Dörrar

Brandstationen
Uppförd 1879 som modellförråd, har använts som
snickeri, senare brandstation och nu används bygg-
naden som bilverkstad.Är sammanbyggd med muren.
Byggnaden står på en hög sockel in mot plåtgården.

Grund
Gjuten grund in mot plåtgården. Mot söder och öster
syns en kalkstenssockel

Foto R 16 nr 30. Brandstationen utgör en del av muren.

Planritning visande brandstationen.

Foto R 16 nr 2. Plåtskjulet är ett karaktäristiskt inslag i en
industrimiljö.

Plåtskjul
Beläget på plåtgården. Plåt-
skjul i en våning där både
sadeltak och fasader är
täckta med korrugerad plåt.
Låst, går ej att besiktiga
invändigt.

Kulturhistoriska
kriterier:
Byggnads- och industri-
historiskt värde - Mycket
av det som konstituerar in-
dustrimiljöer och industri-
byggnader är många gån-
ger det enkla, tillfälliga och
billiga, såsom korrugerade
plåtskjul.
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Ut mot Verksgatan finns en svartmålad port. Mot norr
finns en trappa och en gångdörr även den klädd med
plåt som är brunmålad. Mot väster finns en nisch efter
en igenmurad dörr.

Invändigt
Tegellisener på västra väggen. Alla väggarna tunt
putsade och avfärgade i ljust gråvitt. Cementgolv. Grå
skivor i taket, under dessa finns en råspontpanel som
troligen är målad med limfärg. Lucka leder upp till
ett vindsutrymme. Grunda igenmurade fönster-
nischer. Grönmålad plåtdörr leder ut till plåtgården
Foto R 17 nr 1-4

Kulturhistoriska kriterier:
Samhällshistoriskt värde - Egen brandstation är en
manifestation, som visar att Motala Verkstad tar ett
samhällsansvar genom att inrätta en egen brand-
station.

Byggnadshistoriskt värde - Har tidigare använts som
modellförråd och snickeri, vilket visar på lång bruk-
ningskontinuitet.

Muren
Ursprungligen var verkstadsområdet begränsat av ett
plank som 1858-61 ersattes av en tegelmur. Vad som
idag utgör den ursprungliga ringmuren och vad som
är delar av väggar från huskroppar som har kommit
att utgöra en mur mot omgivningen kan vara svårt
att avgöra. Den kalkstenssockel som utgör grund för
muren visar sträckningen av muren och i alla fall de-
lar av muren finns i de be-
varade väggarna.

Muren mot Svarta
gatan i söder.
Längst bort mot väster är
kalkstenssockeln ca 30 cm
hög, längre mot öster blir
endast några centimeter av
sockeln synlig. Markerade
tegellisener som också följs
av kalkstenssockel. Bul-
tade järn och svartmålade
järnbrickor. Gul puts med
en ljusgråmålad sockel-
band. Murkrönet täckt av

Foto 1. Muren utmed Verkstadsvägen med byggnader som idag är
rivna.

svartmålad falsad plåt.

Muren in mot plåtgården
Här är en kraftig pågjuten sockel och strävor som
svartmålats. Marknivån är lägre här i förhållande till
Svarta Gatan på andra sidan muren.

Muren mot Verkstadsvägen
Brandstationen ligger som en del i muren. Därefter
kommer ytterligare en del av muren fram till tårtbiten
vars fasader vetter ut mot Verkstadsvägen. Här är alla
fönsteröppningar igensatta med målade skivor. Fasa-
derna är gulputsade med markerade lisener. Det finns
två svartmålade plåtklädda portar som går in till
tårtbiten. Efter acytylengascentralen fortsätter mu-
ren som har utgjorts av nu rivna huskroppar som bl a
kraftcentralen. Nu kan man ej se någon kalkstens-
sockel. Om det beror på att kalkstenssockeln döljer
sig under mark eller om det inte finns någon är oklart.
Vid gjuteriet finns en öppning i muren och här har
det funnits en stor järnport och en vaktkur. Muren
har flera fönster- och portnischer som utgör rester av
byggnader. I nischerna finns de gulmålade fönster-
blecken kvar. Muren avslutas i norr med en markerad
stolpe med bultar och runda järnbrickor som målats
svarta. På insidan av muren finns perforerad plastduk
som är uppdragen upp mot muren och hålls på plats
av en plåtlist. Stora mängder grus är påfört mot
muren. Här finns schaktmassor efter rivna byggnader,
sockelrester och innergolv kan skönjas. Insidan av
muren är fuktskadad och teglet har frusit sönder och
vittrat.
Foto R 15 nr 3-4, 9-17. R 16 nr 31-36. R 17 nr 6
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Foto R 15 nr 10. Muren utmed Verkstadsvägen. I dag mur men vissa
delar utgör rester av fasader från rivna byggnader.

Kulturhistoriska
kriterier:
Byggnadshistoriskt värde -
Murens sträckning har lång
kontinuitet. Dess utseende
och vad som är mur och
vad som är kvarvarande
fasader ger en spännande
dimension åt anläggningen
och visar på det funktio-
nella tänkandet där man
utnyttjar befintliga väggar
när man bygger nytt.

Industrihistoriskt värde -
Muren representerar av-
gränsningen mellan indust-
riell verksamhet och bo-
ende och fritid. Muren bid-
rar till en identitetsskapande känsla inom verk-
stadsområdet.

Acetylengascentralen
Byggnaden är uppförd 1920 och är sammanbyggd
med muren. Mellan Acetylen och Tårtbiten syns en
bit av muren med en del av en igenmurad port vilket
tyder på att muren fanns innan Acetylen byggdes. I
söder är den tillbyggd med en envåningsdel med en
stor port.
Foton R 18 nr 8-10, 12-13

Grund
Gjuten cementgrund som målats gråsvart.

Stomme
Tegel

Tak
Sadeltak täckt med svart trapetsplåt. Tillbyggnaden
har ett pulpettak täckt med svart trapetsplåt.

Fasad
Rödbrun puts, under en skylt syns att fasaden ur-
sprungligen har varit avfärgad i gulbrunt. Tillbygg-
naden och norra gaveln har en ljusbeige puts.
Foto R 18 nr 9-10

Planritning visande acetylengascentralen.

Fönster
Endast ett fönster är synligt de övriga är försatta med
skivor. 2-luftsfönster med sex rutor i varje och målat
i en gulgrön kulör.
Foto R 18 nr 14. R 26 nr 5

Dörrar
En gångdörr mitt på fasaden klädd med gulgrönmålad
fasspontpanel. Dubbelport mot norr klädd med fas-
spontpanel som målats i grönt.
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Foto R 18 nr 9. Acetylengascentralen från
1920-talet är sammanbyggd med muren.

Invändigt
Saknar mellanbjälklag och är öppet ända upp i nock
med synlig takstolskonstruktion och omålade brädor.
En grönmålad U-balk sitter i anslutning till murlivets
överdel och går från gavel till gavel. Betonggolv. Vita
putsade väggar. Fönstren sitter på tre nivåer och har
tättspröjsade rutor som målats kromoxidgröna.
Dörren är också målad kromoxidgrön. Det finns en
del gasledningar och reglage kvar på väggarna.
Foto R 26 nr 1-5

Kulturhistoriska kriterier:
Teknik- och industrihistoriskt värde - Gasförsörj-
ningsanläggning som berättar om den stora förbruk-
ning av acytylengas som Motala Verkstad behövde.
Byggnaden är ej sammanbyggd med någon annan
och saknar mellanbjälklag på grund av explosions-
risk.

Gjuteriet
Gjuteriet utgör den äldsta bevarade byggnaden i verk-
staden. Den uppfördes 1832 som gjuteri och 1856
byggdes den om till metallgjuteri. År 1886 förstördes
större delen av taket och inredningen av en brand.
Gjuteriverksamheten lades ner 1932 efter 100 år i
drift och byggdes om till omnibusstillverkning. I dag
finns två företag i byggnaden, Plåt och Svets och IT-
lack. Byggnaden är tillbyggd med en mindre byggnad
från omkring 1940 som har varit kontor och personal-
utrymme med omklädningsrum, toaletter och tvätt-
rum. Delar av vindsvåningen till gjuteriet har byggts
om senare, troligen efter branden eftersom man kan
se att teglet är nyare på den östra sidan. Men den
karaktäristiska gavelfasaden mot norr med rund-
bågiga fönster verkar vara ursprunglig. I söder finns
en lägre tillbyggnad i en våning som innehöll röntgen.

Grund
Kalkstensgrund i den äldre byggnaden och gjuten
grund i de båda sentida tillbyggnaderna och där är
sockeln målad grågrön.
Foto R 15 nr 26-27. R 17 nr 12

Stomme
Tegel

Tak
Sadeltak med lanterninöppningar täckt med svart
trapetsplåt. Tillbyggnader har pulpettak täckt med
svart trapetsplåt.
Foto R 17 nr 5

Planritning visande gjuteriet.
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Foto R 15 nr 29. Gjuteriet, Motala Verkstads äldsta byggnad från
1832 med senare tillbyggnader.

Fasader
Gjuteriet har varit täckt med brun spritputs med släta
hörn och omfattningar. Merparten av putsen är nu
borta. Södra gaveln är täckt med röd korrugerad plåt.
På östra fasaden finns bultar med runda brickor. I
hörnet mot sydost finns en kraftig gjutjärnsförstärk-
ning. Den äldre utbyggnaden i öster har rundbågiga
fönster och markeringar i tegelfasaden efter igensatta
öppningar. F d personalrum har gulbrun puts. Till-
byggnad i söder har ljusbrun puts. Övriga fasader
har synligt rött tegel.
Foto R 17 nr 7-8, 11. R 15 nr 30, 33. R 18 nr 5-7

Fönster
Rundbågiga fönster igensatta med svart trapetsplåt.
Fönsterbanden i vindsvåningen också försatta med
plåt. Brunmålade kopplade fönster med losholtz.
Äldre fönsterkarm synlig mot söder med spår av en
järnoxidröd kulör. Järnbalk över fönstren. I f d per-
sonalrum bruna 2-luftsfönster i övervåningen. Till-
byggnaden i söder har ett grågrönmålat fönster med
spröjsade nio rutor.
Foto R 17 nr 7-9, 13-14. R 18 nr 5-6

Dörrar
Moderna bruna plåtdörrar. Stor modern vikport i plåt
in till bussverkstan.

Invändigt
I norra delen där IT-lack är inrymt har väggarna mar-
kerade tegelpilastrar och spår efter igenmurade rund-
bågiga fönster och portöppningar även in mot skepp

4 i väster vilket visar att gjuteriet varit en fristående
byggnad. Väggarna är putsade och avfärgade i vitt. I
norr är den kraftiga kalkstenssockeln synlig. Utmed
västra väggen är troligen sockeln cementerad men
det kan vara en kalkstenssockel under cementbruket.
Järnbalkar och skivor i taket samt en travers. En ny
mellanvägg ut mot porten i söder uppmurad av be-
tongsten.

I öster är gjuteriet tillbyggt med lägre byggnads-
kroppar som man når inifrån genom två halvtrappor.
Dessa används idag som kontor och personalut-
rymmen och går igenom dels en äldre byggnadskropp
till f d personalrum och upptar båda byggnadernas
övervåning. Samtliga rum är inklädda med moderna
ytskikt. Via en halvtrappa kommer man ner till botten-
våningen och här finns en kraftig naturstensmur mot
väster. Övriga väggar är av tegel med igensatta
rundbågiga fönsteröppningar. Det finns ett rum till
mot norr men dörren är igenspikad. Stora porten leder
vidare in till plåtverkstan och till rum G 12 och 13. I
porten G 11 är väggarna putsade och vitmålade med
gråmålad sockel. In mot G 12 finns en nisch efter en
igenmurad dörröppning. In till G 12 leder en ny
modern vitmålad plåtport. In till plåtverkstan leder
dels en stor 2-delad grönmålad plåtport och en min-
dre plåtdörr, också den grönmålad. Grönmålad tra-
vers. I söder mellan rum G 12 och 13 går trappan
upp till vindsvåningen. Trappstegen är av trä som
förstärkts med järn och ett profilerat järnräcke målat
i en grön umbraton.

Rum G12
Används nu för ”bilmek”-
ändamål.
Golvet är gjutet med in-
gjutna järn. Putsade tegel-
väggar med en stor marke-
rad nisch efter en igenmu-
rad port mot väster in mot
plåtverkstan samt spår efter
igenmurade rundbågiga
fönster. Taket är förstärkt
med järnbalkar. Trappan
upp till vinden är synlig
från rummet. Under trap-
pan finns en liten skrubb
som är inklädd med grå-
målad panel.
Foto R 17 nr 33
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Rum G 13
Mot öster är byggnaden
tillbyggd och har en tegel-
sula mot yttervägg. Det
finns inget innertak och
byggnaden har snedtak.
Skivor av plåt eller eternit
i taket. Putsade tegelväggar
som är ljuskalkade. Mot ös-
ter finns en stor rundbågig
öppning med profilerade
lisener i valvet. Det är tro-
ligen en äldre portöppning.
Rektangulära äldre fönster
som är tättspröjsade och
målade gråvita, flertalet är
försatta med plastduk och
skivor. I taket finns en
travers som går i nord-syd-
lig riktning och är orange-
målad. Mellan G 13 och G
14 är en större sentida öppning gjord.
Foto R 25 nr 2-3, 10, 12. R 16-17

G14
Naturstenssockel med sula. Ljusputsade tegelväggar
med pilastrar mellan nu igenmurade rundbågiga föns-
teröppningar. En rundbågig fönsterbåge finns kvar
och har tättspröjsade rutor som målats kromoxid-
gröna. Vindsvåningen bärs upp av sentida järnbalkar
samt äldre träbjälkar och brädtak som målats i ljus-
beige kulör. I öster är en ny brun plåtdörr insatt i en

äldre rundbågig öppning. Vid dörröppningen syns
delar av en äldre golvbeläggning med kalksten och
tegel.
Foto R 18 nr 15, 22. R 25 nr 4-6, 8, 9,11

G 15
Röntgen

Vinden
Sadeltak med lanterninöppningar som är försatta med
plåt. Taket är inklätt med fasspontpanel som målats

med ljus grågrön kulör.
Takstolskonstruktion i trä
förstärkt med järn. Stor
öppen vind med vitputsade
tegelväggar med pilastrar i
brösthöjd för upplag av
nitade järnbjälkar. Även
gavelröstena är tegelmu-
rade. En mörk grågrön-
målad sockelmarkering
följer golvet. Två vertikala
bärande järnbalkar står mitt
på golvet. I taket finns en
travers.

Vid västra långsidan finns
en vinsch med vev och
järnräcken vilket antyder
att det funnits en lucka där
man hissat upp och ner
gods. I söder leder en halv-

Foto 3. Gjuteriet  innan nedläggning.

Foto R 20 nr 12. Vinden med mindre kontorsutrymme.
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trappa upp till en grönmålad dörr som leder ut på
taket till nästa utbyggnad. I norr finns ett rundbågigt
fönster som är försatt med en skiva. Utmed östra lång-
sidan finns ett sammanhängande band med tätt-
spröjsade fönster. I det inre gavelröstet finns ett stort
tättspröjsat fönster. Obehandlat trägolv i öst-västlig
riktning. I norra gaveln finns rester av en äldre tak-
konstruktion med kraftigare takstolar som är för-
stärkta i nock med en kraftig järnkåpa med rundjärn
som också är fästade i vindsbjälklagets bärning. Brun
brädpanel i taket. I gavelutrymmet i norr står en mo-
dern panna. Mot östra långsidan finns ett mindre in-
byggt kontorsutrymme som är inklädd med gråvit-
målad fasspontpanel. Fönster med stora glasade rutor
med spröjs.

I öster leder en halvtrappa ner till en lägre tillbyggnad
bestående av ett rum. Snedtak inklätt med gråvitmå-
lad fasspontpanel. Ljusputsade tegelväggar med in-
fällda horisontella järnbalkar. Liggande rektangulära
ljusmålade fönster med åtta spröjsade rutor. Obe-
handlat trägolv. Gråvitmålad dörr med fyllningar och
spröjsad överdel. På västra långsidan finns en mindre
byggnad innehållande tvättrum och toaletter. Bygg-
naden är klädd med gråvitmålad fasspontpanel. Gla-
sat överljus i tvättrumsdelen. Dörrar med glasade
rutor. Invändigt är väggarna till hälften målade i
kromoxidgrönt och överdelen är vitmålad. Äldre typ
av toalettstol och pissoar med separat vattenbehållare.
Foto R 12 nr 36-37. R 13 nr 1-3. R 20 nr 1-5, 9-24

Kulturhistoriska motiv:
Byggnadshistoriskt och pedagogiskt värde - Som den
äldsta kvarvarande byggnaden i Motala Verkstad har
den ett stort värde då den representerar den äldsta
perioden innan skilsmässan med Göta kanal. Har ett
stort symbolvärde för Göta kanal. Gjuteriet är den
enda bevarade byggnaden som representerar den rå-
varubaserade tillverkningen, vilket var von Platens
grundidé - en självförsörjande kanal. Tankesättet fort-
satte med det nya bolaget men med motivering att
man hade kontrollen och tog ett ansvar för hela till-
verkningskedjan. Har en mycket välbyggd konst-
ruktion och grundläggning. Finns spår av äldre föns-
ter och dörröppningar samt tegelgolv.

Socialhistoriskt värde - Vinden är tillkommen senare,
efter den ombyggnad som gjordes efter branden i
gjuteriet 1886. Här finns ett litet kontorsutrymme med
plats för en person, en arbetsledare. Kontoret ligger
upphöjt från golvet, en trappa leder upp till ingången.
Här finns också toaletterna för arbetarna bevarade.
Vinden har  stor autenticitet där miljön uppvisar en
orörd karaktär, det finns bara ett färgskikt. Som helhet
har vinden en karaktär från tiden omkring 1900 med
putsade tegelväggar och fasspontpanel i kontors-
utymmet och i den lägre tillbyggnaden.

Industrihistoriskt värde - En travers och en vinsch
vid en lucka i golvet för att hantera gods som ska in
och ut till lokalen.
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Yttre anläggningar som kajen,
traverser, järnvägsspår och
kulvertanläggningar
Kajen har varit föremål för en mängd aktiviteter, här
stod kranar till hjälp vid lastning och lossning av gods,
här gick järnvägsspår med vändskivor. Kajen har
breddats och är idag till stor del cementerad och asfal-
terad men här och var är järnvägsrälsen synlig. Två
spårväxlar finns kvar på kajen. Vändskivor kan finnas
kvar under asfalten.
Foto R 2 nr 25. R 10 nr 26 – 32

De kvarvarande traverserna vid 70-tonsgården är
ganska sentida men representerar en lång tradition
av kranar och traverser för lastning och lossning som
har varit nödvändig i godshanteringen.
Foto R 1 nr 12, 16 – 17. R 3 nr 2 – 4,

Det finns tre underjordiska kulvertar som alla mynnar
ut i Motala ström.
Foton R 30 nr 34, 36 – 37. R 35 nr 2 – 4

1. Bergsätersbäcken är kulverterad och inkluderar
avtappningen från dockan som leds under ka-
nalen och fortsätter vidare under 70-tonsgården.
Vattenflödet var tidigare öppet men överbyggdes
1846-48.

Foto R 30 nr 34. Kulvert 2 mynnar ut i strömmen.

2. En kulvert som förde vattnet från turbinen till
Maskinerihuset och sedan vidare ut i strömmen.
Denna kulvert  byggdes 1851-53 och går under
skepp 2.

3. Denna kulvert utgör avlopp från Valsverket och
som byggdes 1882-84.

I Göta kanals arkiv finns ritningar på kulvertar i
Motala.

Kulturhistoriska kriterier:
Pedagogiskt värde - Anläggningar som berättar om
verksamheten vid verkstaden.

Industrihistoriskt värde - Anläggningar som ingår i
ett sammanhängande system i hanteringen av gods
med transport, lastning och lossning av såväl råvaror
som behövdes i verkstaden som färdiga produkter
som skulle vidare till beställare.

Teknikhistoriskt värde - Kulvertanläggningarna som
byggdes av huggen sten var välplanerade och det
finns bevarade konstruktionsritningar.  Avtappningen
från Dockan får anses var unik i sitt slag.
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Förslag till fördjupning
och åtgärder
För att fånga upp det immateriella kulturarvet bör
man samla den kvarvarande kunskap som ännu finns
kvar av f d anställda vid verkstaden. En lämplig form
för insamling av minnen är studiecirkelform utifrån
teman som arbete – fritid – boende med underrubriker
och frågeställningar. Man får inte glömma tjänste-
männen, en i forskningssammanhang ofta bortglömd
grupp. Detta kan ske i samarbete med studieförbund,
hembygdsföreningar, Motala kommun, länsmuseet
och Linköpings universitet.

Som ett resultat av studiecirklar bör man initiera en
fortsättning på Motala Verkstads historia efter 1922.
Verkstaden var som störst på 1940-talet.

Att åskådliggöra de produkter som har tillverkats i
Motala Verkstad på ett pedagogiskt sätt. Både enligt
ekomuseiprinciper och enligt traditionell museitanke.
Där man med hjälp av maskiner kan visa någon till-
verkning på ursprunglig plats i verkstaden. Hänvis-
ning till platser där man kan se produkter som är till-
verkade i Motala Verkstad, t ex masterna till Grime-
tons radiostation och broar vid Göta kanal.

Guidningar i ”verkstan” utifrån olika teman. ”Gubbar
som minns”, målgrupp andra gubbar som också
minns och allmänheten. Motala verkstads byggnads-
historia. Det spännande lite kusliga Motala Verkstad
med pannlampa. O s v.

Att acceptera kylskåpskänslan i plåtverkstadens fyra
skepp och anpassa aktiviteter och verksamhet till
detta. Förslagsvis Visningsmagasin.

Plåtverkstaden kan vara intressant som hyreslokal för
en firma i plåtbranschen (t ex Hallgrens plåt). En stor
produkt i verkstaden var just falsad plåt.

”Arkeologisk” utgrävning av lämningar efter rivna
byggnader inom industriområdet.

Åtgärder
Ta bort träden utmed kajen. Träd hör inte hemma i
en industrimiljö (se äldre foton). Dessutom spränger
rotsystemet sönder stenläggningen.

Ta bort all asfalt inne i byggnaderna, på kajen och
utmed Verkstadsvägen, som gör skada genom att den
leder vatten mot muren som fryser och gör att den
sprängs sönder. Under asfalten döljer sig vändskivor
och stickspår. Invändigt finns både asfalt och cement
som borde avlägsnas. Både i Plåtverkstan, Lerbäck
och Gjuteriet finns kalksten och tegelgolv bevarade.

Avleda vatten från Lokverkstadens källare, främst
pannrummet.

Se över taken och takavrinningen, det blir lätt stopp
och står vatten som sedan rinner in i byggnaderna.





Detta är en byggnadsdokumentation med kul-
tur historisk analys av Motala verk stads kvar-
varande industribygg nader. En studie som visar 
på byggnadernas värden utifrån den industri-
historiska utvecklingen som miljön har genom-
gått sedan verkstaden eta ble rades 1822. Alla 
byggnaderna är en del av Motala Verkstads 
historia och representerar dess utveckling där 
alla delar utgör en helhet.
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