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Om inget annat anges i bildtexter vad gäller fotografierna så hör dessa till Stockholms läns
museum.

Inledning
Stockholms läns museum utförde på uppdrag av Tyresö kommun år 2010 en
översiktlig kulturhistorisk inventering av bebyggelsen vid Nyfors inför områdets
kommande detaljplanering.

Tyresö

Planen kommer medföra utökad byggrätt och att gata och VA byggs ut. I planuppdraget anges att hänsyn ska tas till områdets karaktär bl.a. genom bibehållande av tomternas storlek, naturmark och träd.
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Fig 1. Översiktskarta, Tyresö kommun.
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Planarbetet har nu påbörjats
och Stockholms läns museum har ombetts utföra en
fördjupad inventering av ett
antal byggnader som vid den
ORRNÄSET
ORRNÄSET
översiktliga inventeringen bedömdes omfattas av ett kulturhistoriskt
intresse. Arbetet
NYTORP
NYTORP
ska vidare omfatta en kulturhistorisk beskrivning och
bedömning av området som
helhet samt förslag till skydd
för kulturvärden. Då området
gränsar till fornlämningar ska
i arbetet ingå att utföra en bedömning om dessa påverkas
BERGHOLM
av planläggningen.

Arbetet har utförs under februari-mars månad år 2012
av byggnadsantikvarie Lisa
Sundström som även tagit
samtliga bilder om inget annat anges. Be18 juni 2010 12:08
skrivning och bedömning avden
fornlämningar
har utförts av arkeolog Lars Andersson vid
Stockholms läns museum.

Historik

Fig 2. Framställning av hur Nyfors tedde sig omkring 1500talet. Teckning av David Bracken, Tyresö.



Den industriella verksamheten vid
Nyfors
Nyfors har ingått i Tyresögodsets ägor som,
från medeltid fram till omkring 1930-talet,
omfattade den större delen av det område
som idag är Tyresö kommun.

Fig 3. Akvarell framställande Nyfors under 1600-talet av
David Bracken, Tyresö.

Fig 4. Laverad teckning framställande Nyfors under
1700-talet av David Bracken, Tyresö.

Från Nyfors eller Wättinge som det tidigare kallades, finns det äldsta belägget för
industriell verksamhet i Tyresö. Vattenkraften i fallen vid Nyfors nyttjades i industriell verksamhet från 1500-talet fram till dess att försäljningen av Tyresögodset
påbörjades på 1930-talet.
År 1544 omtalas en hammarsmedja vid Wättinge där
man smidde bysseplåtar och stämjärn. Verksamheten
drevs då i privat regi efter upplåtelse av Tyresögodset.
Strax innan 1560-talet förvärvade Gustav Vasa Wättinge för att anlägga ett krutbruk vid hammarsmedjan.
Produktionen pågick fram till 1640-talet då krutbruket
lades ned. Under tiden hade nya industrianläggningar
anlagts vid forsen. 1629 sattes t.ex. en kopparhammare upp som formade kopparplåtar till kopparslagarna
i Stockholm. Under 1620-talet byggdes en valkkvarn
upp och under 1670-talet en sämskmakeristamp som
var i drift ända fram till 1908. Kopparhammaren var i
bruk fram till 1700-talet medan valkkvarnen lades ned
före 1695.
Sedan år 1647 ägdes Wättinge åter av Tyresögodset
och bidrog tillsammans med den industriella verksamheten vid Uddby och Follbrinkströmmen till att Tyresö
utvecklades till Stockholms största industriort.
1756 flyttades Uddby pappersbruk till Wättinge. Vid
strömmen uppfördes förutom byggnader för papperstillverkning en disponentbostad och en arbetarbostad
med torkvind. Bruket som fick namnet Nyfors pappersbruk fick en sådan betydelse att fallet så småningom ändrade namn till Nyfors.

Fig 5. Strömmarna mellan sjöarna Flaten och
Albysjön med lämningar byggnader och den f.d.
disponentbostaden. Foto: Östen Johansson, 1950,
foto lånat av Tyresö Hembygdsförening.


Fig 6. Karta över sätesgården Tyresö år 1748. Lilla bilden: Lantmäteriverket. Wättinge vid sjön Wättinge med ”Bruksbyggnad”, ”Kopparhammare, ”Sämskmakarvalck” samt en hussymbol möjligen utvisande torpet Wätting Lyckor, utsnitt ur
Karta över sätesgården Tyresö år 1748. Lantmäteriverket.

Vid forsen låg sedan tidigare torpet Wättinge Lyckor. En karta
från 1796 beskriver Torpet Wättinge Lyckor vars ägor nyttjades
till Nyfors pappersbruk, sämskmakarstampen och till klädesvalken samt till flera kryddtäppor till pappersbruket.
År 1800 avsöndrades industrianläggningarna vid Nyfors och
Uddby från Tyresögodset. Men när Gustaf Hörstadius ärvde
godset efter sin far köpte han år 1876 tillbaka anläggningarna.
Pappersbruket lades ned i slutet av 1800-talet samtidigt som en
mjölkvarn med såg anlades.
Den sista industriidkaren vid Nyfors var Karl August Johansson, född 1892. Han flyttade till Tyresö 1924 för att driva sågen
och kvarnen vid forsen. Han levererade virke till flera av de
sportstugor som började byggas i Tyresö och var i vissa fall
också byggmästare. Han drev verksamheten fram till 1936 och
strax därefter revs kvarnen och hans bostadshus brann ned.



Fig 7. Karta över Wättinge med bebyggelse år 1796. Lantmäteriverket.

Tyresögodset splittras och exploateras
Tyresögodsets dåvarande ägare markis Claes
Lagergren dog 1930 och donerade slottet och
de närmsta omgivningarna till Nordiska museet. Resten av godset ärvdes av hans söner. De
bildade 1932 företaget Tyresö Förvaltnings AB
som styckade godsets marker och sålde tomter
för fritidshusbebyggelse.
Redan vid sekelskiftet 1900 hade Claes Lagergren låtit bygga exklusiva sommarvillor vid
Brevik på Brevikshalvön. Gården Kumla såldes
på 1910-talet och markerna styckades för egnahemsbebyggelse. Men den stora exploateringen
av Tyresögodsets marker skedde efter Claes Lagergrens död 1930. De första områdena som
exploaterades för sommarstugebebyggelse var
Tyresö strand, Trinntorp, Älmora och TyresöFlaten (Nyfors). Omkring 1950-talet var stora
delar av Brevikshalvön bebyggd med sommaroch sportstugor.

Fig 8. Den siste industriidkaren Karl August
Johansson vid Nyfors omkring 1930-tal. Fotograf
okänd. Fotografi lånat från Tyresö Hembygdsförening.

Av godsets marker inköptes också stora områden, i dag Tyrestareservatet, av Stockholms stad
1936 för att trygga stockholmarnas behov av friluftsliv och rekreation.

Nyfors styckas för fritidshusbebyggelse
och bebyggs
Nyfors, eller Tyresö-Flaten som det kallades vid Fig 9. Sågen vid Nyfors år 1936. Foto: Brising.
försäljningen, var ett av de fyra första områden i Fotografi lånat av Tyresö Hembygdsförening.
Tyresö som styckades till tomter för försäljning. I
avstyckningsplanens beskrivning framställs Tyresö-Flaten som ”särdeles vackert
beläget i södersluttning vid stranden till sjön Flaten” och ”är avsett att bilda en
koloni sommarnöjes och sportplatser om ett trettiotal smärre områden.”

Fig 10. Vänster: Avstyckningsplan, Distriktslantmätare Herman Lindahl, 1932, Lantmäteriverket, akt 01-apl-287.
Höger: Karta ägobyte 1933 utvisande gamla och nya Nyforsvägens dragning, upprättad av Herman Lindahl.

I Tyresö Förvaltnings AB marknadsföring beskrevs Nyfors såsom ”.. endast 28
tomter äro här belägna vid en av stockholmstraktens vackraste insjöar, i södersluttning med leende ängar och bevuxna med gamla praktfulla ekar. Pris: Kr. 0:30
– 1:50 per kvm”. Tyresö Förvaltnings AB stod även till köparnas förfogande för
anvisning av lämpliga arkitekter och byggmästare.
De första tomterna såldes och Nyfors började bebyggas omkring 1933. Under
de närmsta åren byggdes 11 stugor i rask följd. De flesta efter typritningar från
olika trävarufirmor som gick under namnet ”sportstuga” eller ”stuga”. Ritningarna godkändes i flera fall av Claes Leo Lagergren.
En handelsbod uppfördes av mjölnaren
och sågverksägaren Johansson vilken till
en början drevs av hans hustru. Handelsboden fanns kvar till 1960. Den blev en
naturlig samlingspunkt i området som
från början hade karaktär av en liten by.
Byggnaden finns kvar men är idag ombyggd till garage. En annan samlingsplats
i området var Sjöängen där man bl.a. firade midsommar.

Fig 11. Midsommar i Nyfors omkring år 1941. Fotografi lånat av
Anita Rydemar Karlsson, Nyfors.

En av tomterna köptes av disponent Fredric Hellberg vid varuhuset PUB som en
gåva till affärspersonalen. 1934 invigdes
Hällberga, som döptes efter sin donator
Hellberg. Hällberga bebyggdes 1935 med
tre stugor att nyttjas av personalen för fritidsboende.

Under 1940-talet tillkom ytterligare fem stugor och under 1960-talet ytterligare
tre. Därefter har flera hus byggts till och tomterna kompletterats med uthus och
garage. Från 1970-talet har familjer börjat bosätta sig permanent i området och
under senare år har några sportstugor byggts om till permanentstandard eller
ersatts av permanenta villabyggnader.
1975 restaurerades forsen och en gångbro uppfördes över vattnet. Tyresö Hembygdsförening placerade ut en kvarnsten vid det ena brofästet.

Sommarvillor, sommar- och sportstugor
Fram till 1800-talet var det i huvudsak samhällets burgnare skikt som hade möjlighet att ha gårdar på landet för vistelse sommartid. Omkring 1800-talets mitt
kom den välbärgade borgarklassens byggande av sommarvillor i gång på allvar
och spred sig längs Mälarstränderna och ut i skärgården. Sommarvillorna var
tänkta för ett representativt boende sommartid i stadens närhet.
Efter sekelskiftet 1900 blev det genom förbättrade ekonomiska villkor möjligt
för en större allmänhet att skaffa sig ett sommarboende. De stugor som lanserades efter sekelskiftet var mindre och byggda för ett enkelt liv i naturen. Genom
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den lagstadgade semesterrätten fick också fler efter 1930 möjlighet att ta sig ut i
naturen. De nya stugorna var billiga i jämförelse med 1800-talets sommarnöjen
och flera hade råd att köpa ett eget hus. Till skillnad från de äldre sommarvillorna
var de nya sportstugorna tänkta att användas året om, inte bara sommartid.
Ett intresse för friluftsliv och sportstugor växte från 1920-talets slut och under
1930-talet. Sportstugan var en reaktion med den traditionella sommarvillan/stugan både i livsstil och utformning. En naturlig och hälsosam livsstil med friluftsliv och en funktionalistisk utformning av stugor blev idealet. En av sportstugerörelsens idéer var att byggnaden skulle smälta in i naturen och underordna sig
den.
Vid 1920-talets slut var sportstugorna ofta monteringsfärdiga och en rad husfabrikanter börja marknadsföra sina hus i kataloger. Tillverkningen av olika stugmodeller kom igång på allvar under 1930-talet. Många sportstugeutställningar
anordnades där man kunde studera stugor i både allmogestil och funktionalistisk
stil.
Sportstugeområden började uppföras i utkanterna av städerna från 1920-1930talet. Vid planeringen av områdena var närhet till staden och kommunikationer
en viktig faktor, men även närhet till vatten och orörd natur. I stockholmsområdet bildades fastighetsbolag där markområden exploaterads för styckning av
tomter för fritidshus.
Stugorna var i början mycket små och inspirerade av svensk allmogetradition
eller det tidiga 1900-talets nationalromantiska villaarkitektur och hade in på 20talet mer klassicerande drag. Med Stockholmsutställningen 1930 får funkisen sitt
genombrott i Sverige och funktionalismen börjar sätta sin prägel även på sommar-/sportstugorna.
Från 1920-talet började de modernt inriktade arkitekterna engagera sig i sportstugornas utformning och det
blev en eftertraktad arkitektuppgift. De arkitektritade
stugorna var avsedda att placeras på tomter både i och
utanför sportstugeområden. Det rådde delade meningar
om hur stugorna skulle utformas, i allmogestil eller den
mer enkla och funktionalistiska stilen. De monteringsfärdiga kataloghusen fanns i båda stilarna.
Stugornas stommar var ofta av plank eller reglar, fasaderna klädda med förvandringspanel, locklistpanel och
under 40-talet blev stockpanel vanligt. Färgsättningen
var vanligen mörkt brun med gröna snickerier eller faluröda med vita snickerier på de mer allmogeinspirerade
stugorna medan de funktionalistiska stugorna avfärgades
i ljusare kulörer. Vid sidan av de prefabricerade sportstugorna uppfördes enkla stugor av fastighetsägarna själva,
ibland av begagnade billådor som stomme.

Fig 12. Sommarstuga uppförd 1934 av ägarna
själva, fastigheten Rundmar 1:29. På fotografiet syns Nils och Ingrid Rydemar. Foto lånat av
Anita Rydemar Karlsson, Nyfors.
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Interiörerna var vanligen koncentrerade till ett rum med
öppen spis, den s.k. storstugan, samt mindre sovalkover
och ett litet kök.

Fig 13. Ny sommarstuga med stockpanel uppförs under 1940-talet på fastigheten Rundmar
1:29. På fotografiet syns Nils och Ingrid Rydemar. Fotografi lånat av Anita Rydemar Karlsson,
Nyfors.

I framförallt Stockholms närhet är idag omvandlingen av
sportstugeområdena till områden för permanentboende
ett pågående fenomen. Stugorna köps och byggs omoch till för att passa ett permanentboende med modern
standard. Ofta rivs stugorna för att ersättas av ett nytt
hus. I samband med omvandlingen av områdena ställs
krav på högre standard som breddning och asfaltering
av vägar, belysning m.m. men även naturtomter ändras
till trädgårdstomter och träden tas ned för att få ljusa
tomter samt inhägnader och parkeringsplatser/carports
som förändrar hela områdets utformning. Vanligt är även
minskning av tomtstorlekar och utplaning av tomtarealer
för inpassning av de nya husen och stora altaner.

Beskrivning - Nyfors
Allmänt
Nyfors ligger idylliskt i en sluttning ner
mot sjön Tyresö-Flaten och gränsar till
naturskyddade områden. Tyresö-Flaten
och den intilliggande Albysjön ingår i Tyresöåns sjösystem som sträcker sig mellan
Drevviken och Kalvfjärden. Nyfors gränsar i öster till fallet mellan de två sjöarna
och på andra sidan ligger Tyresta naturreservat och nationalpark. I norr gränsar
Nyfors till Alby naturreservat varifrån
Sörmlandsleden leder igenom Nyfors vidare ut i Tyresta naturreservat.
Fornlämningar
Fornlämningsområdet som gränsar till
det föreliggande planområdet utgörs av
RAÄ 127, Tyresö socken och kommun. I
fornminnesregistret är området beskrivet
Fig 14. Fornlämningsområdet enligt fornminnesregistret.
enligt följande: Område med grunder. Inom
område 100x20-80 (NÖ-SV) genomflutet av
Skala 1:2000
vatten är ett flertal grunder till troligen vattendrivna industrier. Ett kvarnhjul 1,5 m diam
är kvar på platsen. I flera grunder syns rester av cement från en sentida fas. Troligen kan
dock området vara av samma karaktär som industrimiljöer i närheten av Tyresö slott. Enligt
exerpt flyttades under 1700-talet pappersbruk från 1621, tidigare förlagt vid Uddby till
denna plats som kom att kallas Nyfors. Grundresterna torde alltså härröra från denna tidiga
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industri. Enligt exerpt (E Gustavsson) har på platsen funnits
industrier även före pappersbruket. Då hette platsen Vättinge.
(FMIS).
Vid en översiktlig inventering inom föreliggande
uppdrag kan beskrivningen i huvudsak bekräftas.
Eventuellt kan ett tillägg göras med en förmodad förekomst av ett fundament och ränna till ett vattenhjul
samt tecken på brytning av sten (förmodligen utfört i
samband med byggnationer på platsen).
Tillägg kan även göras för lämningar med en placering utanför fornlämningsområdet enligt Fornminnesregistret. Lämningarna är belägna inom fastigheterna Rundmar 1:5, Rundmar 1:2 och Rundmar 1:20
och utgörs av husgrunder m.m. efter byggnader som
i några fall finns utmarkerade i det historiska kartmaterialet. Lämningarna är välbevarade.
Sannolikt utgör lämningarna rester efter flera generationer av byggnader och konstruktioner. Dateringar är svåra att göra utifrån en översiktlig inventering
men en placering av lämningarna till 1700-1900-tal är
trolig. Äldre lämningar kan finnas dolda under torvnivå, även utanför fornminnesregistrets avgränsning.

Fig 15. Del av Nyfors fornlämningsområde med
grunder omflutna av vatten. Foto: Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöbild, A. Lundberg, 2007.

Sörmlandsleden
Sörmlandsleden sträcker sig över fastigheten Rundmar 1:27. Fastigheten har tidigare varit bebyggd med
ett fritidshus.
Allmän parkmark
Fastigheten Rundmar 1:2, omfattande Sjöängen,
Bullerholmen och en tomt intill strömmen, lades ut
som parkmark när Nyfors styckades för bebyggelse
på 1930-talet. Tomterna är obebyggda och nyttjas
som allmän mark för rekreation m.m. På fastighe-

Fig 16. Gångbro över forsen anlagd på stenfundament.

Fig 17. Sjötomten ”Sjöängen” lades ut som parkmark vid 1930-års planering.
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Fig 18. Obebyggd tomt intill strömmen med parkeringsplats, rastplats och brygga.

Fig 19. Många tomter hägnas av stängsel med ingångar
försedda med gjutna grindstolpar med smidesstaket med
utformning karaktäristisk för 1930-1940-talen.

Fig 20. Kuperad naturtomt med hägnad av låg stenmur.
Trappa leder till bebyggelsen som inte är synlig från
vägen.

ten Rundmar 1:20, i anslutning till strömmen, är
parkeringsplatser, en rastplats med bänkar och
en trätrappa till en brygga anordnade.

Tomter
Nyfors omfattar ca 135.000 m2 fördelade på 29
fastigheter. Tomterna är stora och har karaktär
av kuperade naturtomter. Området är väl bevuxet med höga träd som bäddar in bebyggelsen i
naturlig växtlighet. På flera tomter växer gamla
höga ekar och några har i dess lägre delar äppelträd. Stenterrasseringar och trappor på tomterna förekommer. Den vanligaste hägnaden
av tomterna är enkla stängsel med ingångar till
tomterna försedda med grindstolpar och smidesgrindar karaktäristiska för 1900-talets första
hälft. Ett några fall förekommer låga trästaket.
Väg
Genom Nyfors sträcker sig Nyforsvägen som
drogs om vid tiden för områdets avstyckning på
1930-talet. Vägen är svagt kuperad och omges
av vägdiken.

Fig 21. Väg med vägdiken och tomter hägnade med
stängsel.
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Bebyggelse
Bebyggelsen upplevs sammantaget som gles
då byggnaderna vanligen är placerade långt indragna på de väl tilltagna tomterna, ibland inte
synliga från vägen.

Områdets största fastighet Rundmar 1:5 har
närmast en parkliknande karaktär och ligger i
anslutning till strömmen. Fastigheten är områdets enda som gränsar till Albysjön. Fastigheten
är bebyggd med en herrgårdsliknande byggnad
som är områdets enda kvarvarande byggnad
med anknytning till den industriella verksamhet
som bedrivits här.
Bebyggelsen i övrigt utgörs av byggnader med i
huvudsak fritidshuskaraktär som uppförts från
1930-talet och framåt. Flertalet av husen har
byggts om och till eller kompletterats med ny
bebyggelse för att anpassas till ett permanent
boende. Ett fåtal fritidshus finns bevarade i
relativt orört skick sedan utbyggnadsperioden
under 1930-40-talen. Fem av områdets tomter
är obebyggda.

Fig 22. De stora tomterna är bebyggda med små hus av
fritidshuskaraktär, vanligen långt indragna på tomten.

Befintligt skydd och rekommendationer för Nyfors
Nyfors är inte planlagt och därmed inte särskilt
skyddat till sina kulturvärden. Lov prövas enligt
Plan- och bygglagen.
Till de allmänna skydd eller intressen, planer eller program som rör Nyfors och dess närmiljö
är:
Lämningarna vid forsen är i fornminnesregistret klassade som ”övrig kulturhistorisk lämning”
vilket innebär att de idag ej har ett lagskydd.

Fig 23. Exempel på om- och tillbyggt fritidshus i området
som anpassats för permanentboende.

I Tyresö kommuns översiktsplan, antagen 2008,
nämns Nyfors fornlämningar som särskilt viktiga att vårda.
I Tyresö kommuns kulturmiljöprogram ingår
lämningarna efter verksamheten vid Nyfors
samt disponentbostaden i en kulturhistorisk
värdefull helhets- och närmiljö som belyser särskilt viktiga delar kommunens historia.
I utredningen ”Kulturmiljöer i Tyresö kommun”, utförd 1998, omfattas ”Nyfors sport-

Fig 24. Strandskyddet, rödmarkerat område, sträcker sig
100 m från stranden.

15

stugeområde” av ett kulturhistoriskt värde med motiveringen att ”Området har
behållit mycket av sin karaktär och många av byggnaderna är välbevarade. Området är väl avgränsat vilket gör att upplevelsen av sportstugeområdets karaktär
förstärkts”. ”Målet för området bör vara att bibehålla den karaktär av sportstugeområde som området har idag. Byggnadernas volymer och exteriöra utseende
bör bevaras, likaså tomtindelning. Åtgärder för att säkerställa områdets tidstypiska karaktärsdrag bör vidtas. Områdesbestämmelser med inriktning på bevarande bör upprättas. Viss förhöjning av lovplikten bör diskuteras. Information
till husägarna med råd och riktlinjer för vård av byggnaderna bör utvecklas.”
Strandskyddet är ett generellt skydd och omfattar ett område 100 meter från
stranden.

Kulturhistorisk värdering
I Nyfors framstår framförallt miljön vid strömmen med lämningar efter den tidigare industriella verksamheten inkluderande disponentbyggnaden som särskilt
värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt. Lämningarna som återstår från Tyresös
storhetstid som industriort belyser en viktig period i
Tyresös historia som bör bevaras för framtiden. Disponentbostaden, grunder efter hus och andra anläggningar i och kring strömmen som återstår av den tidigare
verksamheten utgör värdefulla delar av denna miljö.
Ett borttagande av lämningarna är helt irreversibelt
och förmodligen något som riskerar att kritiseras i
framtiden. Tyresös tidiga industrier och damm- och
kvarnmiljöer är en verksamhet som har haft betydelse
för hela Stockholmsområdet. Tyresö är ett av de få
områden i Stockholms län som har naturliga förutsättningar för just vattenkraft. Det är av stor vikt att
kulturmiljön bevaras som en sammanhängande enhet,
det skapar förutsättningar för att förstå betydelsen av
de olika enskilda lämningarna. Motsatsen leder till en
fragmentering av kulturmiljön vilket också väsentligt
skulle sänka både de upplevelsemässiga och kunskapsmässiga värdena. Element så som t ex stensatta strömfåror, dammluckor och husgrunder mm bör bevaras.

Fig 25. Grind och stenfundament markerar platsen
för en tidigare bro över forsen. Fastigheten Rundmar 1:5. Foto: Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöbild, A. Lundberg, 2007.
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Av kulturhistoriskt intresse är även områdets historia
som fritidshusområde. Den planering som genomfördes på 1930-talet med dragning av en ny väg, de
stora tomterna och den utlagda allmänna parkmarken
upplevs som värdefulla inslag i miljön och berättar om
1930-talets planering.

Bebyggelsen som växt upp i området har anpassats till tomternas naturliga förutsättningar med bevarande av naturlig växtlighet vilket är ett värdefullt inslag i
miljön idag. De för utbyggnadstidens karaktäristiska hägnader med ingångar till
tomterna genom grindstolpar försedda med smidesgrindar upplevs även som ett
utmärkande drag för området.
Den småskaliga bebyggelsen i området har sammantaget ännu i huvudsak fritidshuskaraktär. Fasadmaterialen är vanligen locklist- eller stockpanel, vanligtvis
målat i rött, men även gult, brunt och grönt, och taken är vanligen täckta med
tegel. Flera byggnader från 1930- och 40-talen har i huvudsak bevarad ursprunglig karaktär och utgör värdefulla miljöskapande inslag i det fritidshusområde som
Nyfors utgör. Andra byggnader bevarar en fritidshuskaraktär men har förlorat
sin ursprungliga prägel genom om-, till- eller nybyggnad eller är i sämre skick
p.g.a. eftersatt underhåll.
Av stort värde för den kulturmiljö som Nyfors utgör är den omgivande naturen
med stora obebyggda naturområden och orörda sjöar. Nyfors har som entré till
Tyresta naturreservat och nationalpark ett särskilt stort miljömässigt värde för de
omgivande reservaten.

Nya Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900)
Enligt plan- och bygglagen ska planläggning främja en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse- och grönområden med hänsyn till dess natur- och
kulturvärden (PBL kap. 2 §3). Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och
placeras på avsedd mark på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan (2 kap. §6).
Enligt PBL 8 kap. §13 får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. Detta til�lämpas också på tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i
en detaljplan, allmänna platser och bebyggelseområden.
Underhållskrav finns för alla byggnader och ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och
konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att
de särskilda värdena bevaras (8 kap. §14).
Ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att hänsyn tas till byggnadens
karaktärsdrag och tar tillvara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden. (8 kap. §17).
Vid planläggning ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyg-
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gelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas
(2 kap. §6).
I en detaljplan kan kommunen bestämma hur allmänna platser som är särskilt
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
ska skyddas (4 kap. §8).
I en detaljplan får kommunen också bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter och precisera krav som behövs för att följa
förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. §13, kraven på varsamhet enligt 8 kap.
§17 och §18 och kravet på skydd för ett bebyggelseområdes särskilda värden
enligt 2 kap. §6 samt bestämma att byggnader som omfattas av förbudet mot
förvanskning enligt 8 kap. §13 inte får rivas. (4 kap. §16).

Förslag till planbestämmelser/ rekommendationer för bevarande av Nyfors kulturvärden
-

-

-
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De stora tomterna bibehålls för att bevara en gles bebyggelsestruktur.
Byggrätter begränsas i storlek och höjd för att bibehålla en småskalig
karaktär.
Nya byggnader anpassas till naturens förutsättningar. Bygglov införs
för sprängning, schaktning eller utfyllnad.
Marklov införs för fällning av träd.
Begränsning införs för storlek på altaner.
Begränsning införs för brygganläggningar.
Begränsning för hårdgörande av tomtmark.
Gestaltningsprogram utarbetas för byggnad och inhägnad av tomt.
Byggnaderna hålls i en för området karaktäristisk färgskala i rött, gult,
grönt och brunt. Hägnad av tomt såsom höga staket och plank tillåts ej.
Tomter utlagda som parkmark under 1930-talet bibehålls som allmän
mark.
Vägens bredd och vägrenar bibehålls.
För att erhålla en djupare kunskap om vilka lämningar som finns inom
denna särskilda kulturmiljö bör området inventeras, detaljkarteras, beskrivas och avgränsas. Detta gäller i första hand i detta skede inom detaljplaneområdet. I samband med genomförandet av detaljplan kan
länsstyrelsen komma att kräva en s.k. särskild arkeologisk utredning en
ligt KML (kulturminneslagen) 2 kap. En omklassning av fornlämningar
från övrig kulturhistorisk lämning till fast fornlämning kan ej uteslutas.
Länsstyrelsen är beslutande myndighet i fornlämningsärenden.
Skyddsbestämmelser införs i plan för särskilt värdefulla byggnader
och/eller tomter.

-

Varsamhetsbestämmelser införs för kulturhistoriskt intressant bebyggelse/tomt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

© Tyresö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012
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Fig 26. Karta över fastigheterna i Nyfors.

Kulturhistorisk klassificering av bebyggelsen
i Nyfors
Vid den kulturhistoriska inventeringen har bebyggelsen bedömts kulturhistoriskt
enligt nedan:

Särskilt värdefulla byggnader/tomter
Byggnad/tomt som har ett särskilt kulturhistoriskt värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Byggnaden får inte förvanskas
och ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Förses med skyddsbestämmelser i detaljplan.
Rundmar 1:5 - Disponentbostaden
Fastigheten Rundmar 1:5 är Nyfors största tomt som styckades av 1932. Tomten
är starkt kuperad med växtlighet av skogskaraktär till sina högre delar och en
låglänt del vid vattnet med stenkaj. Infartsvägen är en förlängning av den gamla
Nyforsvägens sträckning. Efter den industriella verksamheten vid forsen finns på
tomten kulturhistoriska lämningar efter husgrunder och en grind (se rapportens
framsida) som markerar platsen för en tidigare bro över strömmen.
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Fig 27. Till höger om disponentbostaden finns lämningar
som med sannolikhet härrör från en tidigare arbetarbostad på platsen.

Fig 29. Karta över byggnaderna vid Nyfors Pappersbruk, ur brandförsäkring år
1806. Brandverket.
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Fig 28. Fd husgrund på fastigheten som bebyggts med
ett lusthus.

Fig 30. Karta ur brandförsäkring 1924.
(1. Karaktärsbyggnad, 2. Boningshus, 3.
Uthusbyggnad, 4. Hemlighus, 5. Ladugård, 6. Kvarnbyggnad, 7. Kvarnstall, 8.
Mjölnarbostad.)Brandverket.

Fig 31. Avstyckningskarta disponentvillan 1932.
Lantmäteriverket.

Fastigheten är idag bebyggd med en herrgårdsliknande privatbostad, en sentida lada och ett
sentida lusthus uppfört på en f.d. husgrund.
Bostadshuset är uppfört år 1849 och föregicks
av en byggnad med samma placering som uppfördes som bostad åt disponenten vid Nyfors
Pappersbruk vid 1700-talets mitt. Byggnaden
moderniserades under 1960-talet.
Exteriör
Den f.d. disponentbostaden är uppförd i två
våningar med timmerstomme klädd med gulmålad locklistpanel. Taket är ett mansardtak
täckt med enkupigt lertegel med tegelnock och
svart ståndränna av plåt. De ursprungliga fönstersnickerierna har ersatts av moderna kopplade bågar med lika spröjsning som tidigare.
Fönstersnickerier, lister och omfattningar är
vitmålade. Byggnaden har frontespiser åt båda
hållen med rundbågiga fönsterbågar i den över
våningen. Entrédörren är en pardörr med fasetterade fyllningar målad i engelskt rött med ett
småspröjsat överljusfönster. Åt sjön har en entrédörr tagits upp i sen tid.
Interiör
Till sin interiör har byggnaden en fri planlösning
med rum i fil. Bottenvåningen är inredd med 5
rum, kök samt förstuga och våtrumsutrymmen.
Övre våningen är inredd med förstuga, ett rum
i vardera gaveln, ateljé i byggnadens mitt samt
kök och bad. Byggnaden har invändigt moderniserats men bevarar i huvudsak sin ursprungliga
planlösning. I övre våningen har väggar tagits
ned till förmån för en större ateljé. Våtrum har
inretts i både bottenvåningen och i övre planet.
Av byggnadens ursprungligen åtta kakelugnar
finns en rörspis bevarad i bottenvåningen. Äldre
golv av breda brädor är bevarade i flera rum, i
andra rum har golvmaterialen förnyats. Trappan
i förstugan har förnyats liksom bröstpaneler i
rummen. Innerdörrar i form av pardörrar med
s.k. rokokofyllningar hängda på dörrgångjärn
av tidig 1800-talsmodell finns kvar sedan byggnadstiden.

Fig 32. F.d. disponentbostaden 1924. Foto lånat av
Tyresö Hembygdsförening.

Fig 33. Planritning över husets två våningar.

Fig 34. Den f.d. disponentbostaden.
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Kulturhistorisk värdering
Fastigheten har med sina lämningar bevarade
från den industriella verksamheten vid Nyfors
ett samhällshistoriskt värde då de i sammanhang
med övriga lämningar vid forsen berättar om en
viktig tid i Tyresös historia. Lämningarna har
även ett stort miljöskapande värde och bidrar
starkt till upplevelsen av den kulturhistoriska
miljön vid Nyfors. Den f.d. disponentbostaden,
som är den enda bevarade byggnaden efter den
industriella verksamhet som bedrivits på platsen,
ingår som en värdefull del i denna kulturmiljö.
Den f.d. disponentbostaden är i huvudsak välbevarad sedan byggnadstiden och har med sin
panelklädda timmerstomme och herrgårdsliknande karaktär med detaljutformning karaktäristisk för byggnadstiden ett byggnadshistoriskt
och arkitektonisk stort värde. Byggnadens planlösning och inredning bevarad från byggnadstiden har betydelse för det byggnadshistoriska
värdet.

Fig 35. Äldre pardörrar.

Tomten med lämningar och väg samt den f.d.
disponentbostaden bedöms sammantaget omfattas av ett särskilt kulturhistoriskt värde.
Rekommendationer
Tomten med lämningar och den f.d. disponentbostaden förses med skyddsbestämmelser i plan inkluderande rivnings- och förvanskningsförbud. Tomt och
byggnad ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
Rundmar 1:35 - Hällberga
Hällberga ingår ej i uppdraget. Museet anser ändå att Hällberga besitter ett sådant särskilt kulturhistoriskt värde att det bör nämnas i detta sammanhang. För
kortfattad beskrivning se sid 10.
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Fig 36. Hällberga.

Fig 37. Sjöstugan på Hällberga.

Rekommendationer
Tomt och värdefulla byggnader förses med skyddsbestämmelser i plan inkluderande rivnings- och förvanskningsförbud. Tomt och byggnader ska underhållas
så att de särskilda värdena bevaras.
Rundmar 1:2 och 1:20 - Sjöängen/Obebyggda tomter
Fastigheterna omfattas av tomten Sjöängen samt två tomter intill forsen vilka
lades ut som parkmark vid områdets planering på 1930-talet. Sjöängen lades ut
som områdets gemensamma mark för rekreation och allmänna evenemang som
midsommarfirande m.m.

Tomterna intill forsen, inom planområdet, var möjligen platsen för torpet Wättinge Lyckor som fanns kvar åtminstone fram till sent 1800-tal. Här finns kulturhistoriska lämningar som sannolikt härrör från tidigare bebyggelse på platsen.
Även Bullerholmen (ingår i Rundmar 1:2) lades ut som parkmark, men ligger
utom detaljplaneområdet. Bullerholmen var ända in i 1930-talet bebyggd med
hus hörande till verksamheten vid forsen.
Fastigheterna ägs av kommunen och nyttjas idag
som allmän tomtmark för rekreation och en parkeringsplats på fastigheten Rundmar 1:20.
Kulturhistoriskt värdering
Tomterna lades ut som parkmark vid områdets
planering på 1930-talet och berättar även om sin
tids planering.
De kulturhistoriska lämningarna har miljöskapande värden av vikt för upplevelsen av den
kulturhistoriskt värdefulla miljön vid Nyfors.
Tomterna är även av vikt som skyddsområde för
den omgivande värdefulla kultur- och naturmiljön. Fastigheterna bedöms sammantaget vara
särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk
och miljömässig synpunkt.

Fig 38. Kulturhistoriska lämningar på fastigheten Rundmar 1:20/1:2.

Rekommendationer
Tomterna markeras som prickmark i plan då de ej bör bebyggas. Lämningarna
detaljinventeras och beskrivs, samt beskyddas mot förvanskning i plan.

Kulturhistoriskt intressanta byggnader/tomter
Byggnad som har karaktärsdrag som är viktiga från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt vilka skall beaktas. Förses med varsamhetsbestämmelser i detaljplan.

23

Rundmar 1:28 - Sommarstuga av
rivningsvirke och billådor
Sommarstugan är uppförd 1933 av rivningsvirke och gamla billådor av ägaren själv. Stugan
har en mindre tillbyggnad omfattande ett rum
utförd på 1950-talet.

Exteriör
Sommarstuga med farstukvist utvändigt klädd
med rödmålad liggande fasspontpanel med vita
fönster, foder och lister. Stugan är uppförd i en
våning innehållande två rum, kök och förstuga
samt ett inrett sommarrum på vinden med ingång via en utvändig trappa på husets baksida.
Fig 39. Rundmar 1:28 - Sommarstuga av rivningsvirke och
billådor.

Stugan har okopplade småspröjsade fönster, i
vinden halvmåneformade, med pressade hörnjärn. Vid uppförande har sannolikt äldre fönsterbågar återanvänds. Grunden är putsad och
grått avfärgad. Taket är ett sadeltak täckt med
cementtegel. Skorstenen är vitpustad av rustik
karaktär.
Interiör
Interiört är stugan i välbevarat skick sedan
byggnadstiden med trägolv lagt av smala brädor. Taket är klätt med skivmaterial med lister
och dörrarna är fyllningsdörrar av tidig 1900talsmodell. I rummet finns en vitputsad öppen
spis. Förstugans väggar och tak är klädda med
fasspontpanel.

Kulturhistorisk värdering
Sommarstugan utgör ett exempel på de somFig 40. Stuga med öppen spis.
marstugor som uppfördes av byggherren själv
i återvunnet material och är i huvudsak välbevarad sedan byggnadstiden. Stugan är genom
det återanvända materialet såsom småspröjsade fönster och sekelskiftesdörrar,
rustik skorsten, rödmålade fasader med farstukvist snarast av nationalromantisk
villakaraktär.
Sommarstugan har ett miljömässigt värde och bidrar till Nyfors karaktär av småskaligt fritidshusområde.
Rekommendationer
Ändringar ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag respekteras och
tas till vara. Byggnaden förses med varsamhetsbestämmelser i detaljplan.
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Rundmar 1:32 - Folkdanslaget
Liljans stuga
Fastigheten inköptes 1934 av Folkdanslaget
Liljan som två år senare flyttade hit en stuga
att användas som gemensam lokal. Stugan som
flyttades hit var ursprungligen byggd 1922 och
flyttades hit från Broby i Älta. Verandan och
dörr till veranda tillfogades under 1970-talet.
Tomten kompletterades med ett fritidshus under 1960-talet vilket byggdes om till nuvarande
utseende 2003. Tomten som är en stor kuperad
naturtomt är även bebyggd med några bodar
och ett gammalt dass.

Exteriör
Sommarstuga i allmogestil med rödfärgade
locklistpanelade fasader med vita fönster, foder
och lister på gjuten grund. Källare i souterrain
under del av huset. Farstukvist med dekorativt
kontursågad öppning. Farstukvisten har fasta
bänkar. Entrédörr vitmålad spegeldörr med
oval glas i övre fyllningen. Fönstrena är småspröjsade med pressade hörnjärn och försedda
med rödmålade fönsterluckor. Taket är ett sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel.
Interiör
Stugan är inredd med ett rum med öppen spis,
förstuga och kök. Köket med äldre vedspis har
moderniserats 1954. Stugan bevarar i övrigt fast
inredning från byggnadstiden såsom brädgolv,
fasspontpanelade väggar och tak samt snickerier som profilerade dörr- och fönsterfoder.

Fig 41. Rundmar 1:32 - Folkdanslaget Liljans stuga.

Fig 42. Stuga med öppen spis.

Kulturhistorisk värdering
Sommarstugan är i huvudsak välbevarad från byggnadstiden. Stugan har ett miljömässigt värde och bidrar till Nyfors karaktär av småskaligt fritidshusområde.
Rekommendationer
Ändringar ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag respekteras och
tas till vara. Byggnaden förses med varsamhetsbestämmelser i detaljplan.
Rundmar 1:23 – En gul funktionell sportstuga
Sportstuga och bod uppförd på uppdrag av fastighetsägaren Ing. Torsten Eriksson 1938. Sportstugan är utförd efter ritningar utförda av Åmåls Sågverks AB,
1937.
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Fig 44. Sportstuga från 1937 indragen veranda.

Fig 43. Rundmar 1:23 – En gul funktionell sportstuga.

Fig 45. Ospröjsade fönsterbågar med pressade hörnjärn.

Fig 47. Bod från 1930-talet.

Fig 46. Stuga med öppen spis.
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Stugan är uppförd på tomtens högsta punkt som är beväxt med höga träd, i
den nedre delen försedd med äppelträd. Tomten hägnas mot vägen av ett enkelt
stängsel med ingång försedd med gjutna grindstolpar med smidesgrindar.
Exteriör
Sportstugan med indragen veranda är utförd i funktionalistisk stil. Stugan är
klädd med gulmålade locklistpanelade fasader med vitmålade fönster och foder.
Fönstrena är ospröjsade och försedda med pressade hörnjärn. Taket är ett flackt
sadeltak täckt med korrugerad plåt, ursprungligen lagt med tvåkupigt lertegel.
Entrédörren är en vitmålad pardörr med glasade övre fyllningar.
Boden har grönmålade locklistpanelade fasader med brunmålad dörr, fönster
och lister. Ett ospröjsat fönster med pressade hörnjärn. Taket är ett pulpettak
täckt med korrugerad plåt, ursprungligen tvåkupigt lertegel.
Interiör
Stugan är till sin interiör inredd med storstuga försedd med öppen spis, två sovrum, kök samt tvättrum. Stugan bevarar ursprunglig inredning såsom brädgolv
och fyllningsdörrar.
Kulturhistorisk värdering
Tomten och stugan utgör ett fint exempel på 1930-talets fritidshusbebyggelse
och bidrar till Nyfors fritidshusområdes karakteristiska miljö. Sportstugan är sedan byggnadstiden mycket välbevarad både till sin helhet och detaljer. Även boden är välbevarad sedan byggnadstiden och bidrar till helhetsmiljön.
Rekommendationer
Ändringar ska utföras varsamt så att byggnader och tomtens karaktärsdrag respekteras och tas till vara. Byggnaderna förses med varsamhetsbestämmelser i
detaljplan.
Rundmar 1:26 – Stuga i allmogestil flyttad
från Dalarna
Kuperad tomt med naturtomtskaraktär. Tomten hägnas mot vägen av stenmur lagd i bruk
med ingång försedd med murade grindstolpar
av sten med smidesgrind. Tomten är bebyggd
med en f.d. sommarstuga, nu gäststuga/förråd, samt kompletterad med ett bostadshus
omkring 2003. Den f.d.sommarstugan är enligt uppgift från de nuvarande ägarna flyttad
hit från Dalarna omkring 1930-talet. Tomten
kompletterades under 1960-70-tal med ett
mindre fritidshus som revs inför uppförandet
av det nuvarande bostadshuset.

Exteriör
Fritidshuset är uppfört i allmogestil sannolikt
omkring tidigt 1900-tal. Fasaderna är utförda
av brunt liggtimmer med röda foder och lister.

Fig 48. Rundmar 1:26 – Stuga i allmogestil flyttad från
Dalarna.
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Farstukvisten av liggtimmer har röda svarvade pelare. Sadeltaket täcks med enkupigt lertegel. Fönstrena är blyspröjsade och försedda med pressade hörnjärn.
Entrédörren är klädd med smal panel och försedd med kraftiga allmogeinspirerade bandgångjärn.
Interiör
Moderniserad.
Kulturhistorisk värdering
Det f.d. fritidshuset är i huvudsak välbevarat sedan byggnadstiden och har miljömässiga värden som bidrar till Nyfors karaktär av fritidshusområde.
Rekommendationer
Ändringar ska utföras varsamt så att byggnader och tomtens karaktärsdrag respekteras och tas till vara. Byggnaden förses med varsamhetsbestämmelse i detaljplan.
Rundmar 1:29 –Sommarstugor från 1930och 40-talen
Tomten inköptes 1934 där ett mindre fritidshus
uppfördes av ägarna själva. 1946 uppfördes ett
nytt på platsen för det gamla som flyttades till
ett nytt läge på tomten. Den nya stugan levererades av byggfirman Perssons Bygg som uppfört flera likadana hus på Tyresö. 1964 kompletterades tomten med ett garage och 1967
ytterligare ett fritidshus.

Fig 49. Rundmar 1:29 – Fastighetens första stuga uppförd
under 1930-talet.

Exteriör – 30-talsstuga
Sommarstuga med från byggnadstiden bevarad form klädd med slät rödmålad panel med
indragen veranda och pulpettak.
Exteriör – 40-talsstuga
Sommarstuga i funktionalistisk sportstugestil
med veranda. Fasaderna är klädda med rödmålad stockpanel med gröna foder och lister.
Fönstrena är ospröjsade, vitmålade och försedda med pressade hörnjärn. Flackt sadeltak
täckt med korrugerad plåt.
Interiör
Ej besökt.
Kulturhistorisk värdering
De två sportstugorna utgör exempel på de
fritidshus som uppfördes under 1930- och 40talet. Stugorna är i huvudsak välbevarade från

Fig 50. Rundmar 1:29 – Fastighetens andra sommarstuga
uppförd under 1940-talet.
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byggnadstiden och har miljömässiga värden för gestaltningen av Nyfors som
fritidshusområde.
Rekommendationer
Ändringar ska utföras varsamt så att byggnader och tomtens karaktärsdrag respekteras och tas till vara. Byggnaderna förses med varsamhetsbestämmelser i
detaljplan.
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