
Naturskyddsföreningen på utflykt till Marmorbruket  
 
En fantastisk solig och vindstilla vårdag, lördagen den 26 april 2014, besöktes marmor-
museet i Kolmården, naturrummet och det bara ett år gamla 78 ha stora naturreservatet. 
 
Kolmårdens förkastningsbrant innehåller här den unika bergarten Kolmårdsmarmor, vår 
landskapssten. Ett för många växter, i den kalkrika marken, gynnsamt mikroklimat skapas i 
sydslänten mot Bråviken. 
 
Anders Wennerblad  (t.v. i bilden) var ”sammankallande” och hälsade de 23 deltagarna 
välkomna innan marmormuseets mycket kunniga guider tog över. 
 

 
 
Ordföranden i föreningen, Stig Danielsson, inledde med att visa och beskriva 
Verkstadsbrottet ”1:an”. Det går ner 150 m under Bråvikens yta och är helt tätt från bräckt 
vatten. I den fint renoverade verkstaden blev vi sedan guidade bland många både fina och 
gamla föremål och flera maskiner. Det äldsta kända marmorföremålet är dopfunten i Östra 
Eneby kyrka som tillverkades på 1280-talet.    
 

  
Guiden Stig Danielsson (ordf. i föreningen) vid kulturskatten informerar vetgiriga naturvänner 



Verkstadsbrottet

Guiden Stig t.v. vid en marmorsåg 
 
Även en geologilektion gavs av den f.d. rektorn Åke Wintenby som tog oss 2 miljarder år 
tillbaka i tiden. Då bildades marmorn i jordens inre. Åke körde även en svarv. 
 
 
 

 
 



 
 
 
I Naturrummet, vars utställning finns i den f.d. borrsmedjan, visas växter och djur från 
området. Här informerade vår ordförande Stefan Arrelid. Modeller av landskapet och fåglar 
med inspelade läten intresserade många. 
 
 

 
 
 
Efter en härlig kaffepaus och medhavd matsäck, vandrade vi leden ner till Bråvikens strand.     
Den stora linden passerades och i fonden vackert blommande träd som stod fint mot den 
mörka skogen. Ett stort bestånd av skavfräken som användes, tillsammans med bivax, som 
effektivt polermedel till bl.a. marmor. 
 

 
 
Nere vid det spegelblanka Bråviksvattnet stod en mängd fiskare. Fiskelyckan var total då alla 
på varje ryck fick upp flera stora glittrande strömmingar. 



 

 
 
Ett flertal blommor andra växter och träd analyserades och beskrevs av Stefan, ibland med 
säker hjälp av Rolf Gustavsson. Nedan är man lite osäker på arten och för en livlig 
diskussion om vilken växten är. 
 
 

 
 



Några passerade kalkugnarna (från 1800-talet) och vissa besökte även utsiktsberget med 
vidsträckt utsikt från Marviken i öster via Vikbolandet, Djurön och Norrköping till Kvillinge 
Kyrka i nordväst.  

 
Tittut, huset på berget som byggdes av brukets ägare 1820, fick också en  
titt innan en avslutande sista fika intogs. 

 
 
I grönt  t.h.Karin Milles Beier, vår nya stadsarkitekt, som deltog  med delar av sin familj. 
 
 
 
Ett litet reportage av Anders Wennerblad som även tagit bilderna (utom nr, 1 som Göran E tagit) 

Tack till alla som bidrog till en mycket trevlig dag. 
 
Mera info på hemsidan för museet via Krokeks Hembygdsforening  
och om reservatet via norrkoping.se/natur och Länsstyrelsens hemsida. 


