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Aktstycket är tillbaka!
Äntligen är Aktstycket tillbaka
med ett fullmatat sommarnummer. Arbetet på ArkivCentrum
var under förra året helt inriktat
på den stora flytten av arkivet
till de nya lokalerna på Nastagatan. Av den anledningen utkom
under 2019 endast ett nummer
av Aktstycket och det innehöll
bara ArkivCentrums verksamhetsberättelse.
Detta nummer blir därmed
en nystart för Aktstycket och
omslagsbildens vårblomma
kan kanske inte bara få symbolisera en nystart för tidningen
utan också för ArkivCentrums
pånyttfödelse i de helt nya och
fräscha lokalerna.
Den första artikeln i detta
nummer kan sägas vara en fortsättning på den som skrevs om
Gyllene Drotten i nummer 94
(september 2018). Den artikeln
resulterade nämligen i att Per
Nygren hörde av sig till oss och
här får han berätta personliga
minnen från en annorlunda
uppväxt i just denna klassiska
Örebro-restaurang.
Nästa artikel handlar om
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arkitekten Anders Lindstedt som
under tio år i slutet av 1800-talet
och början av 1900-talet kom att
formge ett flertal betydelsefulla
byggnader i den framväxande
stenstaden Örebro. Även om flera
av husen står kvar än idag har
Lindstedts namn fallit i glömska,
men med denna lite längre artikel
får vi hoppas att fler örebroare
kommer att känna till vem han var
och vilka hus som han har ritat.
Sist i tidningen kommer så en
presentation av ArkivCentrums
nya chef Elinor Magnérus som
tillträdde sin tjänst den första
november 2019.

Omslaget

Framsidesbilden på Närkes
landskapsblomma är tagen på
Ånstabacken alldeles bakom
ArkivCentrums nya lokaler. De
gula gullvivorna lyste vackert upp
backslänten under hela maj.
Baksidesbilden är hämtad från
Porla brunns arkiv. Den ingår
i en serie förslag till annonser
som Wilhelm Anderssons annonsbyrå i Stockholm tog fram åt
Porla brunn till sommaren 1945.
Styrelsen valde dock att istället
anta Svenska Telegrambyråns
förslag, men samtidigt ville man
ändå behålla förslagen från annonsbyrån.
På just detta förslag, där man
ville marknadsföra Porlas bordsvatten som en sportig dryck, har
någon i marginalen antecknat
»Uteservering. Ej kiosk!«. Förslaget att sälja in Porlas mineralvatten till en mer sportig kundkrets
verkar alltså inte ha fallit i god
jord hos styrelsen som kanske
ville fortsätta med dryckens gamla
slogan »arla, särla – Porla!«. Som
kunglig hovleverantör ville man
kanske också att produkterna

skulle ge en känsla av förfinad
dryckeskultur.
Annonsbyrån verkar till och
med ha föreslagit en kampanj
under rubriken »Säg mig vad
du dricker...« och i det här fallet
med underrubriken »Drick
Porla! Det är sportigt!«
I den berättande texten
skriver man vidare att det »är
god sportmannastil att välja en
dryck, som inte bara smakar
gott utan också gör gott. Det är
därför det är sportigt att dricka
Porla. Ty Porla är den sunda och
naturliga läskedrycken, frisk
och källklar. Håll stilen! Drick
Porla!«
Möjligen kanske styrelsen
inte tyckte att det gick ihop med
»Måltids- och läskedrycken för
kultiverad smak«.
När man 1957 lanserade en
»äkta stilldrink« med essens
från Fructus under namnet
»Premo svarta vinbär« så
verkar man fortfarande
vända sig till kunder med en
»kultiverad smak«. Drycken beskrivs ha en »utsökt
bouquet« och vara »upp
friskande som morgondryck« och passa som
»en förnäm drink
att bjuda gästerna
på före middagen«.
Håkan
Henriksson
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En av »Drottens ungar«
Gyllene Drottens lilla matsal efter den första ombyggnaden i slutet av 1950-talet.

Sedan vi i nr 94 av Aktstycket skrev om den på sin tid välkända Örebrorestaurangen Gyllene Drotten har vi fått kontakt med en av »Drottens ungar«,
eller en som praktiskt taget växte upp på restaurangen i och med att det var
hans föräldrar som drev den. Som ett intressant komplement till den förra
artikeln följer här Per Nygrens personliga minnen från denna lite annorlunda
uppväxt i 1960-talets Örebro.

M

in pappa, Rune Nygren,
blev krögare på Gyllene
Drotten, en restaurang
inrymd i källaren på Drottninggatan 15, den 1 juni 1957.
Då var Drotten inte känd för sin
mat.
På Drotten satt gästerna och
drack, vad heter det? Grogg, på La
Garonne, ett vitt vin som jag aldrig
i hela mitt liv har druckit, och öl.
Detta är inte klokt, sa jag till Rune.
Vad har vi gjort? Rune kom ju i alla
fall från en fin krogmiljö, från Fratis
Tre Remmare i Stockholm. Och vad

skulle vi göra med gästerna? Vi
slängde ut dem, berättade min
mamma Mai en gång när jag
alldeles för sent frågade om hur
det egentligen var när vi flyttade
från Stockholm till Örebro och
mina föräldrar tog över Gyllene
Drotten.
Drotten blev under alla år vår
familjs förlängda vardagsrum (fast
vi bodde egentligen i en ”våning”
på andra sidan Drottninggatan,
snett mot Drotten).
Vi åt vår middag på ettan. Ettan
var bordet omedelbart till vänster

innanför dörren från tamburen.
Där kunde pappa och mamma se
vilka som kom. Vi reste oss och
hälsade på stamgästerna. Pappa
visade dem ibland till något ledigt
bord, tog fram matsedlar och tog
upp beställning och serverade.
Sedan satte han sig hos oss en
stund igen. Alltid med ryggen mot
matsalen vilket inte hindrade att
han lade märke till om serveringspersonalen glömt att ta bort
saltkar och pepparkvarn från
borden innan desserten serverades.
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Gyllene Drottens krögare Rune Nygren ståendes i den stora matsalen i början av 1960-talet.

Begreppet källarmästare är för
mig alltid förbundet med källarmästare Nygren på Drotten. Denne
vänlige man som alltid kom och
hälsade på oss gymnasister och
gärna pratade en stund med oss.
Aldrig jäktad om det var många
gäster. Aldrig tillgjord på ett hurtigt
sätt, aldrig ansträngt artig utan
naturlig och omtänksam, skrev
Carl-Erik Ekström i ett brev till
mig sedan jag, efter mina föräldrars bortgång, i en annons i
Nerikes Allehanda bett om
minnen från Drotten.
Jag hade utlovat receptet på
Drottens ceviche som tack till
envar som hörde av sig. Vilket
kanske var ett lyckokast för jag fick
många svar.
Det var inte enbart för den goda
servicen och den verkligt trevliga
miljön som vi så ofta gästade

Drotten, skrev Stig Ericsson. Det
var i än högre grad att det faktum
att som förrätt fanns Drottens
ceviche och som alltsedan vi första
gången åt den var det största skälet
till våra återbesök…
Det var fler gamla Örebroare
som mindes Drottens ceviche.
Drottens ceviche var för mig
vad mammas köttbullar var för
andra. Vilket är en historia i sig.
Min mamma Mai lagade nämligen
aldrig köttbullar. Det berodde på
att min ingifta morbror Pelle en
gång, i en förgången tid, sagt till
min moster Ulla, min mors enda
syskon, att hon lagat så goda
köttbullar. De var nästan lika goda
som mammas, sa morbror Pelle.
Du ska aldrig kunna säga så till
din fru, sa min ibland lättantändliga mor och höll hela livet sitt löfte
om att aldrig laga köttbullar till

sina barn.
Men ceviche åt vi.
Jag fick receptet från Einar
Syberg när vi flyttade till Örebro, sa
mamma en gång, men du vet man
ändrar och mixtrar litet så det blir
annorlunda hela tiden.
Fratis källare och Tre Remmare
låg på Regeringsgatan 16 i de
Klarakvarter som definitivt
försvann i början av 1970-talet.
Där var pappa restaurangchef och
Einar köksmästare. Krogen var
populär. Pappa berättade ibland
om hur gästerna på 1950-talet hade
stått på kö utanför och att han bad
dem vänta i Operakällarens bar dit
han gick och hämtade dem när ett
bord väl blev ledigt.
Einar Syberg, en legendarisk
kock, hade arbetat på finansmannen Axel Wennergrens lustjakt
Southern Cross och tillsammans
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En sida ur Gyllene Drottens meny från början av 1960-talet.

med Wennergren och hans
besättning fastnat i Mexiko under
andra världskriget. Där öppnade
Wennergren bland annat speceriaffär och krog. Många av de rätter
Einar Syberg lärde sig, eller själv
utvecklade, i Mexiko hamnade på
matsedeln på Fratis Tre Remmare
och senare också på Gyllene
Drotten. Dit hörde förstås Drottens Ceviche, Carne Asada à la
Mexicana och Crèpes Popocatepetl.
Fratis Källare bar namn efter
svensk-italienaren Luciano Frati
som startade krogen 1947. Det var
sannolikt den första italienska
krogen i Stockholm. Enligt
Wikipedia var det Luciano Frati
som introducerade pizzan i
Sverige på 1950-talet. Det kan
möjligen vara sant. I en matbilaga i

Expressen från 1987 intervjuades
Einar Syberg som då skulle fylla 77
år. Han kallades en stor matprofet
och berättar att han lärde sig baka
pizza av en äkta italiensk hemmafru – och hade inget till övers för
dagens pizza.
Min far ansåg att pizza inte var
en maträtt värdig det högtstående
italienska kök han högaktade.
Under någon period lät han dock,
om än med stor tveksamhet,
servera den enda pizza som en
anständig krog möjligen skulle
kunna tänkas servera – alltså Pizza
Napolitana (med oliver, sardeller
och kapris).
I artikeln ger Einar Syberg också
ett recept på ceviche som inte
liknar Drottens. Vilket bekräftar
min mors uppfattning om att man
ändrar och mixtrar litet så det blir

annorlunda hela tiden.
Så gjorde mina föräldrar. De
experimenterade, ändrade och
förbättrade, gjorde studieresor till
Paris och mixtrade med gamla
recept från Kajsa Warg eller
Luciano Fratis moster. Den mat
som de serverade – oftast med
italienskt, franskt eller svenskt
ursprung – lagades alltid från
grunden. Så också pastan, vilket då
var självklart eftersom annan pasta
knappast fanns att uppbringa. I
dag, efter många år med fabrikspasta också på bra krogar, har det
åter blivit inne med hemmagjord
färsk pasta, inte för att det är
självklart att laga mat från grunden utan mer för att användas i
varumärkesbyggande.
Något av mina föräldrars
framgångsrika arbete kan utläsas

på eller mellan raderna i rapporter
från utskänkningsintendentens
besök på Gyllene Drotten åren
1956 till 1971 som jag fått från Lars
Wretander. Han sysslade under
några år med tillståndsärenden i
Örebro.
Bakgrunden är att Gyllene
Drotten när mina föräldrar tog
över rörelsen hade rätt att servera
öl och vin men inte starkare
drycker.
Ur rapporterna:
1/6 57. Källarmästare Rune
Nygren övertagit rörelsen.
1/9 57. Besök i matsalen mellan
20.45 – 21.55 (söndag). Matsalen
fullsatt. En italienare gick omkring i
matsalen och sjöng till luta. Direktör Nygren hjälpte själv till med
serveringen.
4/6 58. Besök på restaurangen
med anledning av ombyggnad. Den
minsta matsalen ”Vapensalen”
inredes till kassa med standardlager
av vin och starköl. Väggen till den
intill ”Vapenarsenalen” liggande
mindre matsalen har rivits. I den
nya kassan kommer även plats att
beredas för en grill. Restaurangen
har numera specialiserat sig på
italienska rätter. Vid flera bord
drack man det italienska vinet
Soave – understundom i samband
med kaffe…
22/2 59. Måltidsbesök mellan
klockan 19.50-20.45 (söndag). Ett
fåtal gäster då jag kom till restaurangen. Då jag lämnade rest var
stora matsalen nästan fullbesatt.
De flesta gästerna superade. Ej ngt
övrigt att anteckna.
?/9 60. Dir Nygren önska erhålla
tillstånd till årsutskänkning även av
spritdrycker. ”Servicefråga”. Det
händer allt som oftast att gästerna
önskar erhålla cognac eller likör till
kaffet. Snaps efterfrågas däremot
sällan. Tillståndet önskas fr o m 10
1960 eller ev tidigare…
Lokalerna har nu blivit ännu
trevligare. Genom ett draperi i stora
matsalen kan den bortre delen nu
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avskiljas för slutna sällskap.
11/11 62. Besök i matsalen mellan
kl 16.00-17.20 endast ett bord ledigt.
Samtliga gäster – flertalet äldre
personer – intog middag. Dir
Nygren och fru Nygren tjänstgjorde
i matsalen. Utmärkt ordning.
20/5 64. Stadsfullmäktige
avstyrker tillstånd till årsutskänkning av spritdrycker.
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Något stort firande var det i alla
fall, sa mor (som var litet osäker på
tidpunkten). Först då fick Drotten
sina rättigheter. Jag minns en gäst
som frågade hur det skulle bli och
om han kunde komma och äta när
det nu skulle bli sprit. Jag svarade
mycket snällt att det inte blev någon
skillnad eftersom vi då redan haft
spriträttigheter i fyra månader.
’Men ni har ju inte annonserat om
det’, sa han. ’Nej’, sa jag. ’Det är ju
bara för att herrarna ska slippa gå
till Stora Hotellet för att få kaffe och
konjak efter maten’.
Mina föräldrar annonserade för
övrigt aldrig. De ville nämligen
inte skryta (och begrep sig aldrig
på de örebroare som döpt ett
kvarter i staden till Krämaren som
i deras öron var ett nedsättande
ord). De ansåg att den bästa och
enda tillåtna reklamen var den
som nöjda gäster spred.
Sedan mina föräldrar separerat
under 1970-talet drev mamma
Drotten själv fram till 1981.
Långt efter mina föräldrars
bortgång hörde jag ett omdöme
från en framstående köksmästare i
Göteborg. Gyllene Drotten? sa han.
Tja, Grythyttan var ju mera känt
men för oss i branschen låg Gyllene
Drotten några klasser över.
Per Nygren

19/1 68. Besök på restaurangen
på anmodan av dir R Nygren för
inspektion av ny matsal avsedd i
första hand för slutna sällskap.
Matsalen är belägen i anslutning till
tamburen och har egen tambur och
toalettavdelning. Nygren beräknade
att han där kunde servera sällskap
på ca 45 personer. Hälsovårdsnämnden hade godkänt lokalen. Gjorde
ett mycket gott intryck.
Samtidigt visade N ett
nyinrett förrådsrum
för spritdrycker och
vin som låg i köksavdelningen i anslutning
till det rum som
tidigare använts till
lager och kassa.
Så när fick Drotten
tillstånd att servera
spritdrycker?
Mor berättade att
de fått rättigheterna i
samband med ÖrePer Nygrens och Anita Johanssons bröllopsfest 1978
bros 700-årsjubileum. hölls givetvis på Gyllene Drotten.
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Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum
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Anders Lindstedt
– Örebros bortglömde arkitekt

Arkitekten Anders Lindstedt tillsammans med hustrun Anna och de båda sönerna 1904.

För drygt ett år sedan fick vi på ArkivCentrum en förfrågan om vi visste något
om arkitekten Anders Lindstedt. Frågeställaren hade nämligen sett att denne
arkitekt stod som upphovsman till ett flertal välkända sekelskiftesbyggnader i
centrala Örebro men att det inte gick att hitta något som var skrivet om honom.
Och efter en sökning i våra register och i ämnet lämplig litteratur kunde vi
också konstatera att arkitekten Anders Lindstedt nästan helt har glömts bort
när man har skrivit om den framväxande stenstaden Örebro. Så vem var då
arkitekten Anders Lindstedt och vilka hus har han egentligen ritat?

A

rkitekten Anders Fredrik
Lindstedt föddes 1869 som
son till bruksförvaltaren
Johan Adolf Lindstedt och hans
hustru Anna Sofia Brevis på Tyfors
bruk i Säfsnäs socken, d.v.s. i sydvästra Dalarna och inte långt från
den värmländska gränsen. Anders
var nummer sex i en syskonskara
på åtta. Farfadern hade också varit

bruksförvaltare vid Tyfors bruk
men han kom ursprungligen från
Kristinehamn. Farbrodern Fredrik
Lindstedt var dock byggmästare
och ingenjör i Stockholm och
möjligen var det denne farbroder
som gjorde att även den unge
Anders kom att intressera sig för
byggnadskonst och inte kom att gå
i faderns fotspår. Det senare gjorde

däremot Anders äldre broder
Axel, som blev bruksförvaltare i
Nykroppa.
En vecka innan Anders skulle
fylla tio år i mars 1879 avled hans
45-årige fader av anemi. Modern
stod nu ensam med sex barn men
familjen fick trots allt bo kvar vid
bruket. Anders skrevs dock in vid
Karlstads högre allmänna läroverk
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Arkitekten Anders Lindstedts första förslagsritning till Örebro varmbadhus är daterad i december 1897.

senare samma år. Där stannade
han dock bara till 1881.
I och med att Anders konfirmerades i Kristinehamn 1884
måste han ha vistats där en längre
tid fastän han hela tiden fram till
1889 är skriven hemma i Tyfors.
Sannolikt var han inneboende
hos en där boende faster eller hos
någon annan av faderns släktingar
som bodde i den värmländska
hamnstaden. Möjligen har han vid
samma tid även varit inskriven vid
stadens lägre allmänna läroverk.
Han ska vidare ha genomgått den
Tekniska Yrkesbyggnadsskolan i
Stockholm, men det är okänt när
han gjorde det.

Hos Resare i Karlstad

Den blott 49-åriga modern avled
redan 1885 men Anders står även
efter det som skriven vid Tyfors
bruk. Om han då verkligen befann
sig där under någon längre tid är

tveksamt. Känt är dock att han
står som inflyttad till Karlstad på
hösten 1889. Han kallas då ritare
och är anställd hos den i Karlstad
välkände byggmästaren Carl August Resare. Byggmästaren hade
intressant nog också sina rötter
i Tyfors, där fadern varit bruksskräddare.
Lindstedt blev kvar i Karlstad i
drygt tre år och under denna tid
genomgick han även den 42 dagar långa beväringsutbildningen
under 1890. Arbetet som ritare hos
byggmästare Resare innebar att
Lindstedt nu fick en grundlig och
praktisk kunskap i byggkonsten
men för att kunna bli egen och
kalla sig arkitekt krävdes ytterligare utbildning. I januari 1893
flyttade han till Stockholm där han
hyrde rum på Dalagatan 24. Han
står då skriven som studerande
men det är okänt om det var nu
som han genomgick den Tekniska

Yrkesbyggnadsskolan. Samtidigt
ska han dock även ha varit anställd
som ritare hos en arkitektfirma.

Från Malmö till Örebro

I augusti 1894 flyttade Lindstedt
ner till Malmö där han också ska
ha arbetat som ritare hos en arkitektfirma. Redan på hösten 1896
ska han dock ha startat en arkitektfirma i Örebro, även om han
först i april 1897 står som inflyttad
till Örebro. Bland annat ska han
ha ritat det reveterade trähus i två
våningar som godkändes av byggnadsnämnden i december 1896
och som sedan byggdes på Kungsgatan 25 (rivet på 1990-talet). Helt
klart är det i alla fall att han under
1897 har en egen arkitektfirma i
Örebro. De första månaderna hyr
han ett rum på Järntorgsgatan 1
men redan på hösten flyttar han
in i det nybyggda hörnhuset på
Drottninggatan 36. Samtidigt
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Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum

Hotel Continental i dess ursprungliga form i början av 1900-talet.

flyttade även husets byggmästare,
Lars Johan Larsson, in i huset och
man skulle då kunna tro att ett
samarbete fanns mellan Lindstedt
och Larsson. Än så länge har dock
inga byggnader som uppförts av
Larsson vid denna tid identifierats
som ritade av Lindstedt. Men det
är i alla fall känt att det är Lindstedt som ritade L.J. Larssons
reveterade trähus på Hertig Karls
allé 10 och 12 som byggdes 1904
och som fortfarande står kvar med
nästintill ursprungligt utseende.
Under 1897 är det vidare känt
att Lindstedt fick i uppdrag att
slutföra ritningsuppdraget för
det nya stationshuset som då
skulle byggas i Arboga. Huset hade
ursprungligen ritats av arkitekten
och byggmästaren Karl Lundmark
i Örebro, men denne hade avlidit
i februari 1897. Lindstedt hade
då rådfrågats »i prydlighetens
inträsse« och åtskilliga ändringar

hade sedan gjorts.
Samma år ritade Lindstedt
också ett reveterat trähus i två
våningar som uppfördes på Trädgårdsgatan 4 under det nästföljande året. Det huset revs i september 1974, men ett annat hus som
Lindstedt ritade under 1897 står
fortfarande kvar och det är nog ett
hus som många örebroare känner
igen, nämligen det vackra hörnhuset med hörntorn som byggmästaren Claes Råhlén lät uppföra i
hörnet Nygatan 26 / Köpmangatan
20. Byggnaden är ritad i den under
det sena 1800-talet så populära
nyrenässansstilen med en röd
tegelfasad och grå slätputs som
ursprungligen var bemålad med
blomrankor. Bottenvåningen har
en fasad av tuktad sandsten.

Örebros nya varmbadhus
Lindstedt fick i slutet av år 1897
även förtroendet att rita förslag

på hur Örebros nya varmbadhus
skulle utformas. Den äldsta bevarade ritningen är daterad i december 1897 och den visar i huvudsak
den byggnad som i september 1899
kunde invigas för allmänheten.
Byggnaden, som uppfördes på Fabriksgatan 1 / Nikolaigatan 4, hade
från början bara karbad och en lite
större kallvattenbassäng. Trettio år
senare tillbyggdes badhuset efter
stadsarkitekt Georg Arns ritningar
och nu fick huset också sin stora
simhall. På 1930-talet om- och påbyggdes badhuset ytterligare så att
det idag inte återstår så mycket av
Lindstedts ursprungliga byggnad.

Hotel Continental

Strax efter att Lindstedt hade fått
uppdraget att rita stadens nya
badhus fick han ytterligare ett
stort och viktigt projekt, nämligen
att rita den stora byggnaden som
skulle uppföras av byggmästare
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Örebro brandstation 1925 då den fortfarande hade kvar sitt karaktäristiska slangtorn.

Per Karlsson på Järnvägsgatan 2 /
Östra Bangatan 44, snett mittemot
järnvägsstationen. Byggnaden,
som stod färdig 1899, innehöll
främst »Hotel Continental«. Lindstedt hade ritat ett vackert tegelpalats med två runda hörntorn i
varsin ände på den långsida som
vätte mot stationen. Lite som en
större version av hans tidigare hus
i hörnet Nygatan / Köpmangatan.
Tyvärr förlorade detta tegelpalats
mycket av sin forna glans i och
med om- och tillbyggnaden 1936
då byggnaden fick ytterligare en
våning, tornhuvarna höggs av och
i funktionalistisk anda doldes det
vackra teglet under grovputs. Bottenvåningens huggna sandstensfasad är dock bevarad än idag.
Byggmästare Per Karlsson gav
1901 ett förnyat förtroende till
Lindstedt då han fick uppdraget
att rita ett annat rött tegelpalats
i samma kvarter på adressen

Fredsgatan 1 / Östra Bangatan 40.
Denna vackra byggnad som hade
en klassicistisk utformning med
jugendinslag revs tyvärr under
senare delen av 1980-talet och
där hittar man ännu idag bara en
parkeringsplats.
Samtidigt med att varmbadhuset började uppföras på Fabriksgatan fick Lindstedt av byggmästare
Per Eriksson uppdraget att rita
de resterande bostadshusen i
samma kvarter: Fabriksgatan 3
(1898), Fabriksgatan 5 / Nygatan
9 (1900) och Nygatan 11 (1900).
Dessa stenhus fick putsade fasader
med huvudsakligen rundbågiga
fönster och dekorativa balkonger i
smidesjärn. Hörnet Fabriksgatan/
Nygatan blev även krönt med ett
torn.

Örebros brandstation

Under år 1898 utförde Lindstedt
även en ombyggnadsritning av

fastigheten på Drottninggatan 23 i
Örebro. Huset har senare genomgått omfattande om- och tillbyggnader. Under sommaren 1898
fick han också det prestigefyllda
uppdraget att utföra ritnings- och
kostnadsförslag för uppförandet av
Örebro stads första brandstation
som skulle uppföras på Fabriksgatan 11. Det första förslaget godkändes inte av byggnadsnämnden
men efter flera omarbetningar
kunde entreprenadkontrakt med
byggmästaren Salomon Karlsson skrivas under i slutet av 1898.
Bygget skulle kosta 44.000 kronor
och Lindstedt skulle få 500 kr som
byggets kontrollant. Den 1 november 1899 kunde Örebro brandkår
flytta in i den nya brandstationen.
Byggnaden var uppförd av tegel i
två våningar med ett högt slangtorn på byggnadens södra gavel.
Under tornet fanns en värmeugn
för att underlätta slangarnas tork-
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Foto: Håkan Henriksson. Ritning: Arboga kommunarkiv

hade ritat under 1700-talets första
hälft. Byggnaden fick i Lindstedts
mer moderna tappning nu bland
annat ett biljardrum, schweizeri
och mathiss.
I december 1898 ritade Lindstedt också en sommarvilla åt
majoren Henrik von Hofsten och
hans hustru Lilli (Drakenberg) i
Örebro. Huset, som fick namnet
Stenhof, uppfördes året därpå vid
Ässundet strax söder om Skävesund och står kvar där än idag,
men numera som åretruntbostad.
Som synes hände det mycket i
Anders Lindstedts yrkesliv under
år 1898, men även på det personliga planet innebar året en förändring för Anders. Den 24 september
gifte han sig i Malmö med den
jämnåriga ångbåtskaptensdottern
Anna Gustava Pettersson. Sannolikt hade de träffats redan under
den tid som Lindstedt varit bosatt
i Malmö, men först nu när han
hade en ordnad ekonomi kunde
det bli möjligt med ett giftermål.
De nygifta flyttade nu till Drottninggatan 34. Snart föddes också
två söner: Gustaf Axel (1900) och
Anders Viktor (1902).
En av Anders Lindstedts ritningar till Arboga brandstation daterad i april 1898.

ning och högst upp i tornet satt en
larmklocka. Den nedre bottnen utgjorde en stor hall där sprutor och
redskapsvagnar skulle uppställas.
Ut mot Fabriksgatan fanns fyra
stora portar som kunde öppnas
mycket hastigt genom enkla handgrepp. På andra våningen fanns
logementsrum samt vaktrum dit
brandtelegrafen var inledd och där
brandkorpralen skulle sova fullt
påklädd. På vindsvåningen fanns
en rymlig gymnastiksal. Lindstedts brandstation genomgick en
omfattande om- och tillbyggnad
1938 varvid alla vackra byggnadsdetaljer skalades bort och det
karaktäristiska slangtornet blev av
med sin krenelering högst upp.

Arbogas brandstation

Redan på våren 1898 hade Lindstedt också fått uppdraget att utarbeta ett förslag till Arboga stads
brandstation. Det första förslaget
är daterat i februari 1898 och den
vackra tvåvåningsbyggnaden på
Strandvägen 10 med slangtornet
i husets östra gavel stod färdigt
året därpå. Byggnadens utseende
är nästintill intakt än idag, men
brandkåren har sedan länge lämnat byggnaden.
I Arboga fick Lindstedt under
hösten 1898 även uppdraget att
modernisera den gamla Stadskällaren på Nygatan 42 som den
välkände arkitekten Nicodemus
Tessin den yngre ursprungligen

Blir inte stadsarkitekt

I december 1898 utsågs Lindstedt
också till suppleant i Örebro stads
byggnadsnämnd och det var ett
uppdrag som han behöll livet ut.
I mars 1899 sökte han även den
nya tjänsten som Örebros stadsarkitekt. Konkurrensen var dock
hård och tjänsten gick slutligen till
arkitekten Magnus Dahlander.
Även efter att Örebros brandstation hade färdigställts fortsatte
samarbetet mellan Lindstedt och
byggmästaren Salomon Karlsson. När Storgatan i början av
1900-talet skulle omdanas och
bebyggas med moderna stenhus
ska byggmästare Karlsson ha
vänt sig till Lindstedt som sedan
ska ha ritat flera av de hus som
han sedan byggde på gatans östra
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Villa Åkesborg

Foto: Sam Lindskog, Sällskapet Gamla Örebro, ArkivCentrum Örebro län

Det är känt att Lindstedt också
ritade en del villor och privatbostäder på landsbygden i Örebro län
men även i Stockholmstrakten. Ett
av dessa hus var Villa Åkesborg i
Stocksund som Lindstedt ritade i
augusti 1904 åt sjökaptenen Åke
Natt och Dag. Villan beskrevs av
Svenska Dagbladet som »en af de
största och vackraste i hela Stocksund, en verklig prydnad för samhället.« De berättar vidare att den
»var målad i en delikat ljus färg
och tog sig synnerligen ståtlig ut,
där den låg på en skogklädd sluttning«. Den var byggd och inredd i
gammal herrgårdsstil och inrymde
sex rum, två stora hallar, ett stort
kök, en rymlig glasveranda och en
öppen veranda »jämte alla moderna bekvämligheter«. Bara några
veckor innan villan var färdigställd
brann den dock ner i slutet av maj
1905. Den återuppbyggdes dock
snart och den står där än idag,
nästan i ursprungligt skick.
Ett av Anders Lindstedts kanske mest kända och välbevarade hus är detta tegelhus i
hörnet Köpmangatan/Nygatan i Örebro. Ursprungligen var putsen även bemålad
med blomrankor och restaurang Tre Remmare var då inrymt i gatuplanet.

sida. Men än så länge är det med
säkerhet bara känt att Lindstedt är
upphovsman till det fyra våningar
höga stenhuset på adressen Storgatan 18 / Fredsgatan 15 A. Den
gulputsade fasaden fick burspråk
samt vid hörnet profilerade
frontoner. Ritningarna utfördes
1900–1901 och året därpå stod det
storslagna huset färdigt. Utvändigt
har huset inte genomgått några
större förändringar sedan uppförandet.
Under 1902 tjänstgjorde Lindstedt som kontrollant vid byggandet av Örebro pappersbruk. Två
stora byggnader ritade av Lindstedt uppfördes i Örebro under år
1903. Det var dels byggmästaren
Per Erikssons fyravåningshus på

Klostergatan 9 och dels det höga
jugendhuset intill järnvägen på
Rudbecksgatan 1 / Västra gatan 10.
Det förstnämnda huset har omoch tillbyggts flera gånger sedan
dess men jugendhuset har sannolikt bevarat mer av sitt ursprungliga utseende.
Förutom de redan omnämnda
husen på Hertig Karls allé 10–12
fick Lindstedt under år 1904 en
rad andra ritningsuppdrag. Bland
annat ritade han AB Johnson &
Hills fabriks- och kontorsbyggnad
på Fredsgatan 7 / Klostergatan 26.
Byggnaden står där än idag, men
har genomgått en del förändringar
sedan uppförandet. Samma år
uppfördes efter Lindstedts ritningar ett nytt skolhus i Almby.

Sköllersta tingshus

På landsbygden utanför Örebro
är det också känt att Lindstedt har
ritat Sköllersta tingshus som uppfördes 1906–1907. Denna vackra
träbyggnad står fortfarande kvar
och är försedd med ett oregelbundet valmat sadeltak som är belagt
med svart plåt. Huvudentrén är
svagt framspringande och flankeras av två tornlika trapphus som
kröns av plåtklädda kupoltak och
smidda spiror.
Vid Oskarsparken i Örebro står
Lindstedt som upphovsman till
två av de ståtliga jugendhusen,
nämligen byggmästaren Alfred
Lindströms tvillinghus uppförda
1905 på tomterna Oskarsparken 4
och 6. Året därpå ritade han också
det intill Oskarsparken belägna
stiliga fyravåningshuset som byggmästaren Per Karlssons uppförde
på Manillagatan 9.
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Tidig död

Nya Örebro kvarn

Åtminstone två av Lindstedts
ritade byggnader i Örebro uppfördes efter hans död. Magasinshuset med en liten trappgavel på
Östra Bangatan 26 hann sannolikt
påbörjas redan under hans livstid
men det slutfördes först 1907. Det
sista huset som uppfördes efter
Lindstedts ritningar var sannolikt
Engelbrektsson & Hallgrens nya
kvarn som uppfördes 1909–1911 på
Slottsgatan 10.
Parets två små söner blev inte
kvarboende i Örebro utan fick
efter föräldrarnas tidiga bortgång
växa upp som fosterbarn, delvis
hos hustruns släkt i Malmö. Den
äldste sonen Gustaf Axel hade ett
medfött hjärtfel men blev efter
studierna kontorist i Kungälv. Han
avled dock av hjärtförlamning
redan vid 23 års ålder. Den yngre
sonen, Anders Viktor, blev marmorarbetare men dog bara en dryg
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vecka efter sin 25-årsdag när han
kvävdes under ett marmorblock
i Malmö 1927. Ingen av sönerna
hann gifta sig så idag finns inga
ättlingar till Anders Lindstedt.
Att arkitekten Anders Lindstedt
inte brukar räknas upp vid sidan
av Örebros mer välkända och
omskrivna arkitekter såsom Kjellström, Dahlander och Renhult kan
nog delvis förklaras med att han
avled redan 1906. Men under de
tio år som han var verksam i Örebro hann han ändock med att rita
relativt många av stadens vackra
stenbyggnader som man än idag
kan beundra.
Förhoppningsvis kommer med
tiden också fler av arkitekten Anders Lindstedts byggnader att bli
identifierade, utöver det trettiotal
som omnämns här, och inte minst
de som har byggts i andra städer
än Örebro och på landsbygden.
Håkan Henriksson

Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum

Anders Lindstedt rycktes dock
bort när han var som mest aktiv. Nerikes Allehanda beskriver
honom som »en mycket arbetsam
man« och kanske hans mycket
aktiva arbetsliv också bidrog till
att hans hälsa var bruten under
de sista åren. Det sista byggnadsnämndsmötet som han närvarade
på blev den 10 september 1906.
Därefter anges han vid de nästföljande mötena som frånvarande på
grund av sjukdom. Mitt i livet, vid
endast 37 års ålder avled han den 11
oktober 1906 av lunginflammation
med efterföljande blodförgiftning.
Fyra dagar senare ägde jordfästningen rum på Almby kyrkogård,
där hans gravsten än idag kan besökas strax öster om kyrkan. Där
ligger även hans hustru Anna som
endast två år senare tragiskt nog
gick bort vid dryga 39 års ålder av
en akut bukhinneinflammation.
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Sköllersta tingshus ör ett idag välbevarat exempel på de av Anders Lindstedts hus som uppfördes på landsbygden. Fotografiet är
taget strax efter invigningen 1907.
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Namn: Elinor Magnérus
Född: 1967
Bor: lägenhet i Örebro
Familj: ja

Fotografier: Emma Ode

Trädgårdsintresserade
Elinor är ny chef för
ArkivCentrum Örebro län
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D

et var många som höjde
på ögonbrynen i positiv
förvåning när det blev
känt att enhetschefen för Örebro
läns museum, Elinor Magnérus,
sökt tjänsten som ny arkivchef för
ArkivCentrum Örebro län. Det
krävdes två utlysningar av tjänsten
innan hon den där kvällen på ett
möte på Länsstyrelsen blev uppmanad av en bekant att söka. Det
var ingen självklarhet från början.
Det är en utmaning att efterträda
Yvonne Bergman som är såväl kunnig som respekterad i hela landet.
Men jag kände mig färdig med mitt
arbete på länsmuseet. Det var läge
för någon annan att ta vid där.
När man ser fotografier från
Elinors stora trädgårdsintresse är
det lätt att tro att hon i likhet med
sina föräldrar skulle välja trädgårdsbranschen. Hennes pappa
var trädgårdsarkitekt och modern
påtade mycket i trädgården.
Jag fick lära mig växternas
latinska namn istället för de
svenska, berättar Elinor. Familjen
odlade i såväl trädgården i Örebro som ute vid sommarstället,
ett stort 1800-talshus med bodar
fyllda med allehanda föremål från
svunna tider. Det var på familjens
lantställe som Elinors kulturarvsintresse föddes.
Byggnaderna på landet hade
använts till skola, till militärförråd
och var fulla av spännande gamla
saker. I min familj har vi alltid hållt
på att laga saker, återbruka och
jag intresserades av att försöka få
gamla prylar att funka igen. Min
pappa lärde mig att nästan allt går
att laga med järntråd. En gång när
jag hade lagat en gammal damcykel
från 1920-talet och var på cykeltur
blev jag jagad av en älg. Den kom
upp jämsides med mig medan jag
försökte få fart på den gamla cykeln. De går ju inte så snabbt.
Som tonåring var Elinor säker
på att hon aldrig skulle arbeta
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med trädgård. Första jobbet blev
istället på Nerikes Allehandas
distributionstjänst. Efter ett tag
stärktes övertygelsen om att hon
ville arbeta med museiföremål
och en praktikplats på Örebro läns
museum 1988 banade väg för kulturhistoriska studier vid Uppsala
universitet.
Jag studerade konstvetenskap,
arkeologi, etnologi och kulturgeografi och arbetade under somrarna
på länsmuseet i Örebro.

»Ibland är det lite
skrämmande, andra dagar
tänker jag att ´tusan vad kul!«
Efter studierna blev det arbe
te vid Loka Brunn och vid I3:s
militärmuseum i Örebro innan
hon återvände till Örebro läns
museum.
Jag har arbetat väldigt länge
där. Först med katalogisering och
pedagogiska visningar, sedan som
hembygdskonsulent ute i länet,
ansvarig för Siggebohyttan och
sist som ansvarig för samlingarna
och enhetschef med flera stora
ansvarsområden. Jag har alltid fått
arbeta väldigt självständigt och
med många olika saker. Jag kunde
länsmuseet utan och innan och
kände till slut att det var dags för
någon annan att ta vid. Jag ville
lära känna en ny bransch, museets
systerbransch arkivsektorn som är
ny för mig. Ibland är det lite skräm-
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mande, andra dagar tänker jag att
´tusan vad kul!
Hon ser vissa tydliga skillnader
mellan rollen som enhetschef på
museet och chef för ArkivCent
rum Örebro län, Arkiv Västmanland och Arkivcentrum Arboga.
I min nuvarande tjänst jobbar
jag mycket tydligare på ett nationellt plan, inte bara regionalt. Som
arkivchef för enskilda arkiv handlar
det också om att arbeta kommersiellt. Vi har både ett kulturhistoriskt
uppdrag och ett uppdrag att sälja
arkivtjänster, men jag ser ingen
konflikt i det.
Inför den närmaste framtiden
vill Elinor återta den roll som
ArkivCentrum haft med goda
medlemskontakter, pedagogisk
verksamhet och högkvalitativa
program. Hon ser också stora
möjligheter med de nya lokalerna
på Nastagatan 11 i Örebro och vill
arbeta ännu mer med både kommersiella tjänster och insamling av
historia.
Egentligen ser jag bara möjligheter, inte svårigheter inför framtiden.
Jag hoppas att vi inom de kommande tio åren kan arbeta mer med
dokumentationsverksamhet. Nu är
vi helt beroende av vad som lämnas
in till oss. Jag vill att vi också själva
samlar in kulturhistorien. Vi behöver också komma en bra bit i att
kunna bevara det digitalt skapade
arkivmaterialet och kunna ta emot
digitala handlingar. Vi bara måste
vara med på det tåget!
Tonårens motvillighet till
gröna fingrar till trots är det ändå
uteaktiviteter som lockar nu när
sommaren står för dörren. Att
göra vandringar i närområdet med
yngste sonen och att tälta tillsammans är en favoritsysselsättning.
Under semestern ska jag också
hjälpa min dotter att flytta till
Uppsala, men sedan ska jag påta i
trädgården!
Emma Ode
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