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Efter en varm och torr sommar 
så visade det sig att fruktskör-
den trots all var god. Äppelträ-
den runt om i trädgårdarna har 
haft rikligt med frukt. 

Fram till för några  år sedan 
fanns det ett musteri i Glans-
hammar dit man kunde åka 
och lämna in sina äpplen och 
få must i utbyte.  I detta num-
mer av Aktstycket kan du läsa 
historien om Örebro läns Norra 
Fruktmusteriförening.

I höstens nummer av Akt-
stycket så kan du läsa om prosten 
i Glanshammar som startade ett 
musteri år 1938, alltså för 80 år se-
dan. Musteriet var en gång i tiden 
ett av de största och modernaste i 
Sverige.

För 40 år sedan öppnade 
 Åhléns varuhus i Örebro. I 
artikeln Åhléns vs Obs! kan du 
läsa om den politiska maktkamp 
som utspelade sig när de stora 
varuhusen skulle etablera sig i 
Örebro.  Ett särskilt tack vill jag ge 
till Lennarth Sollerman Gustavs-
son, tidigare anställd vid Åhléns i 
Örebro, som lånat ut sina privata 
bilder som är tagna inifrån Åhl-
éns på invigningsdagen. Lennarth 
har även bistått med en broschyr 
från varuhusets öppnande där 
man bland annat kan se var de 
olika avdelningarna i varuhuset 
fanns.

Slutligen är det en artikel om 
den anrika restaurangen Gyl-
lene Drotten som öppnade 

den 1 oktober 1938, således för 
80 år sedan nu i höst. Numera 
är det  restaurang Kina Muren 
som huserar i ”Drottens” gamla 
lokaler. Kina Muren öppnade på 
våren 1988 så det har i år serverats 
asiatisk mat där i 30 år. En del av 
originalinredningen från 1938 
finns ännu kvar och kan fortfa-
rande skådas i restaurangen.

Ett tack riktas till Maria Nan på 
Örebro läns museum som letat 
fram bilder ur deras samlingar till 
artikeln om Gyllene Drotten samt 
till artikeln om musteriet i Glans-
hammar. Även tack till Marie 
Esplund Lynn, Örebro stadsarkiv, 
som bistått med flygbilden över 
Åhlénsvaruhuset ur stadsarkivets 
bildarkiv.

Trevlig
Läsning

Sommarens högtryck har lämnat 
oss, men på område Kultur och 
ideell sektor (Region Örebro län) 
har det ersatts av högtryck i form 
av arbete med att ta fram en ny 
kulturplan. 

Kulturplanen ska tas fram i 
dialog med länets kommuner och 
efter samråd med länets profes-
sionella kulturliv och det civila 
samhället. Därför arrangerar 
Region Örebro län dialoger under 
hösten och en bit in på nya året. 

Den 24 oktober är det dags 
för en dialog för kulturområdet 
kulturarv. Under dialogen kom-
mer de av den regionala politi-

ken prioriterade utmaningarna 
Solidariskt fördelad kultur och 
Kultur och hälsa att diskuteras. 
Dessutom kommer ett tredje 
tema, Kulturarv för alla, att adres-
seras. Det temat har tagits fram av 
en värdgrupp, som är knuten till 
genomförandet av dialogen. 

Program, inbjudan och för-
handsanmälning till dialogen 
kommer att publiceras på https://
www.regionorebrolan.se/kultur-
plan2020 under v. 39. Där kan du 
också läsa mer om dialogerna och 
klicka in dig på bloggen Kultur-
plan Örebro län.
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Musteriet i Glanshammar

Idén till musteriet fick kon-
traktsprost Hilmer Ahreborg 
redan år 1933, då den träd-

gårdsintresserade prosten åhörde 
ett tyskt föredrag om fruktodling 
och hur man i Tyskland tog tillvara 
fallfrukt och använde det till must. 
Prosten hörde sig för bland frukt-
odlarna i trakten om det fanns 
något intresse av musttillverkning 
bland dem. Fruktodlarna var smått 
intresserade men också avvaktan-
de.  De tyckte att detta var riskabelt 
då detta var en för svensk del helt 
ny företeelse. 

Men Ahreborg lyckades till slut 
att övertala dem. Han hade börjat 
med att bilda en fruktodlarfören-
ing och införskaffa en liten frukt-
press. Under hösten 1937 lyckades 
man producera 2 500 liter must. 

Fruktodlarna blev nu övertygade 
och såg att här fanns det stora 
möjligheter.   

Musteriföreningen bildas
År 1938 då ett antal intresserade 
personer samlats i Björka skola i 
Glanshammar beslutade man att 

bilda Örebro läns Norra Frukt-
musteriförening u. p. a. Detta var 
landets första andelsmusteri. Vid 
det konstituerande mötet i april 
1938 beslutades också att man 
skulle inhandla en bebyggd tomt 
i Biverud, strax norr om Lill-
kyrka, och där uppföra en lämplig 
musteribyggnad. Den befintliga 
byggnaden skulle bli bostad åt 
mustmästaren. 

I maj samma år beställer man 
all den utrustning man behöver 

Den här sensommaren och hösten har det dignat 
av äpplen runt om i trädgårdarna. Många har 
svårt att ta tillvara all frukt som hänger på träden 
och de som faller ner. Samma problem såg 
kontraktsprosten i Glanshammar och Lillkyrka i 
början av 1930-talet och tog initiativ för att starta 
ett musteri.  

Den ursprungliga musteribyggnaden i Biverud.

Den gamla mejeribyggnaden 
i Glanshammar som senare 

övertogs av musteriföreningen.
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för att starta en storskalig tillverk-
ning av must från en firma i Tysk-
land till en kostnad av 4 977 kr. 
Som mustmästare anställs Ger-
hard Viberg som föreslår att man 
skall göra försök med att pressa 
rabarber och jordgubbar för att 
framställa billig natursaft. 

Succé från första stund
Den 21 september 1938 hölls det 
en officiell invigning av musteriet. 
Inbjudna var bland annat repre-
sentanter från Hushållningssäll-
skapet, sockengillena i trakten och 
pressen. Hilmer Ahreborg hälsade 
välkommen och talade om nyttan 
av att ta tillvara fallfrukt istället 
för att kasta den på komposten. 
Landshövding Bror C. Hasselroth 
invigde sedan musteriet varpå det 
serverades smörgåsar och det skå-
lades i must för musterirörelsens 
framtid. 

Vid musteriföreningens möte 
i januari 1939 konstaterar man 
att den press man köpt inte kan 
motsvara den efterfrågan man har. 
Detta trots att man vid investe-
ringstillfället 1938 varit tvungen 
att ta en större modell än man 
från början tänkt sig då den man 
beställt inte fanns att tillgå. Under 
våren säljer man sin mustpress och 
pastöriseringsapparat och investe-
rar i nya större. I musteriet byggs 
även en enklare hissanordning för 
att man ska slippa att bära alla flas-
korna nedför trappan till källaren. 

Vegetabiliska safter
Intresset för must och musttill-
verkning tar fart under 1939. På 
musteriet får man förfrågningar 
om att hålla kurser i musttillverk-
ning, ett flertal beställningar och 
förfrågningar angående att köpa 
must. Från en firma i Stockholm 
kommer bland annat en förfrå-
gan om att leverera olika typer av 
vegetabiliska safter. Och man be-
slutar att på försök tillverka must 
av bland annat morötter, gurka 
och tomat samt några ytterligare 
vegetabilier. I en intervju berättar 
Ahreborg att de fått lära sig mycket 

Ovan: Delar av det sortiment 
som  tillverkades vid musteriet i 

Glanshammar år 1965.
Till höger: Utdrag ur ett protokoll 

från 1945 med de kvantiteter 
av råvaror som skall köpas in till 

musteriet.
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om musteri från deras kontakter i 
Tyskland men när det gäller press-
ning av grönsaker var ”de mindre 
villiga att lära ut sina hemligheter”. 
Men man lyckas dock med sina 
försök med att pressa annat än 
frukt. 

Rödlök och björklöv
I en artikel i Örebro-Kuriren från 
1943 berättar man att då frukt-
skörden 1941 var dålig i Närke så 
ville mustmästare Viberg utnyttja 
anläggningen till pressning av 
grönsaksfrukter. Traktens ungdo-
mar sattes i arbete med att samla 
in maskrosblad och nässlor, och 
från trädgårdsmästarna köpte man 
selleri, kålrötter, spenat m.m. vilket 
allt pressades till must. 

Försöken föll väl ut och i artikeln 
sägs att man i sortimentet numera 
har inte mindre än 25 olika sorters 
grönsaksmuster och att det sam-
manlagt ger ca 2 000 liter per år. 
Sent på hösten pressas även rödlök 
som inte alls blir så stark som man 
skulle kunna tro berättar Ahren-
borg. Dock så är den lite besvärlig 
att pressa ”då löken åstadkommer 
riktiga tårefloder hos dem som 
måste vistas i lokalerna”. Helt an-
nat är det att pressa björklöv. De 
plockas tidigt på våren och det 
krävs en hel säck på 20 kg för att 
få fram en liter. Björklövsmusten 

är bland deras dyrare produkter 
men den är något alldeles extra 
enligt Ahreborg, när man tappar 
upp den på flaska är det som att stå 
bredvid en nylövad majstång ”den 
är liksom midsommarstämning på 
flaska”.

Sortimentet av grönsakssafter 
utökas successivt, bland annat med  
pressning av dill, rönnbär och 
vitlök.    

Sylt och saft i mejeriet
År 1954 diskuterar Örebro läns 
Norra Fruktmusteriförening om 
att utöka sin verksamhet och även 
börja tillverka sylt och saft. Man 
tvekar lite och funderar på om en 
sådan utökning av verksamheten 
kommer att bli lönsam. Men när 
man får ett erbjudande om att 
köpa maskiner från AB Sörmlands 
Fruktkonserver i Katrineholm 
måste man ta ett snabbt beslut då 
de annars skulle sälja maskinerna 
till en annan intressent. 

Föreningen beslutar sig för att 
satsa på sylt- och saftproduktion 
och köper maskiner och en del 
ytterligare inventarier från firman 
i Katrineholm. Man räknar på hur 
mycket det skulle kosta att bygga 
ut den befintliga byggnaden i Bi-
verud för att det också ska bli plats 
för den nya tillverkningen med 
alla de apparater som krävs. Detta 

skulle bli alltför dyrt och man ser 
sig om efter andra alternativ. 

Ahrenborg hade haft diskus-
sioner med Örebro-ortens meje-
riförening om att få hyra mejeri-
byggnaden i Glanshammar då 
mejeritillverkningen där upphört. 
Då detta alternativ skulle bli 
betydligt förmånligare skrev man 
kontrakt med mejeriföreningen 
om att hyra det nedlagda mejeriet. 
Man fick dessutom löfte om att 
hyra på ett år i taget till dess att 
man var säker på att den planerade 
nytillverkningen skulle bära sig. 

Måste importera bär
Under kommande år kan man 
börja med tillverkningen i de nya 
lokalerna. Men man kan tyvärr 
inte använda sig av inhemska bär 
och frukter utan måste importera 
råvarorna från Sydeuropa. Den re-
kordvarma sommaren och torkan 
1955 har gjort att mycket av den 
förväntade skörden har tvinat bort. 

Verksamheten de kommande 
åren går bra och 1963 beslutar man 
sig för att köpa mejeribyggnaden 
av Örebro-ortens mejeriförening. 
Men under åren blir både lokaler 
och maskiner slitna och år 1969 
anser man att de är så pass slitna 
att det måste till en upprustning 
om man ska kunna driva verksam-
heten vidare. 

Föreningen upphör
Föreningen tar då beslutet att 
upphöra, man vill inte ta den eko-
nomiska risk som en upprustning 
skulle innebära. 

Fastigheten och kvarvarande 
lager säljs på auktion sommaren 
1969 till Joachim Böttrich som va-
rit verkmästare på musteriet sedan 
1966. Böttrich startar Glansham-
mars Musteri AB och driver det 
vidare i drygt fyra decennier. År 
2011 pressas de sista frukterna till 
must och musteriet lades ned för 
gott 2012.  

Andreas Jeppsson
Verkmästare Joachim Böttrich 
kontrollerar äppelmusten.

FO
TO

: H
U

G
O

 S
EL

LD
ÉN

, L
Ä

N
SP

O
ST

EN
S 

A
R

K
IV



6 September 2018 Aktstycket
FO

TO
 U

R 
Ö

R
EB

R
O

 S
TA

D
SA

R
K

IV
S 

SA
M

LI
N

G
A

R
. F

O
TO

G
R

A
F 

O
K

Ä
N

D
.

ÅHLÉNS

Den 24 juni 1975 beslu-
tade fastighetsnämnden i 
Örebro ”att hemställa att 

kommunfullmäktige måtte besluta 
om en försäljning till Åhlén och 
Holm AB av fastigheterna i kvarte-
ret Vågen”. 

Kommunfullmäktige klubbade 
under hösten igenom förslaget 
och planerna för att bygga ett 
Åhlénsvaruhus i Örebro kunde 
nu sättas igång på allvar. Varu-
huset skulle i stort sett täcka hela 
kvarteret Vågen med undantag 
för de byggnader som stod utmed 
Köpmangatan som skulle bevaras. 
Den socialdemokratiska gruppen i 
fastighetsnämnden reserverade sig 
dock mot förslaget. 

Maktkamp
Bygget av Åhléns kan ses som en 
triumf för de borgerliga i Örebro 

i det politiska spel kring varuhus 
och stormarknader som pågick i 
Örebro under 1970-talet. KF-kon-
cernen med Socialdemokraterna i 
ryggen hade sedan tidigt 1970-tal 
planerat för att bygga en stormark-
nad i Rävgräva, mellan Mosås och 
Marieberg, men hade problem 
med att få byggnadstillstånd från 
regeringen. 

Elvy Olsson drev under sin tid 
som bostadsminister idén om att 
bevara ”den goda jorden”, varmed 
hon menade att ingen utbyggnad 
borde ske i jordbruksområden 
för att spara på åkermark, och 
därmed försvårades situationen 
för KF-projektet. Regeringen hade 
dessutom varit allmänt restriktiv 
när det gällde nyetableringar av 
stormarknader och hade tidi-
gare sagt nej till sådana projekt på 
 andra platser i landet.

Rävgräva-projektet
Redan den 5 mars 1975 presen-
terade Olle Skoog, direktör för 
Konsum Örebro, planerna för 
Rävgräva-projektet i Nerikes Al-
lehanda. En stormarknad på drygt 
10 000 kvadratmeter skulle ligga 
längs den planerade nya sträck-
ningen av E 3:an (nuvarande E 20). 
I planerna ingick också att OK 
skulle bygga en bilvårdsanlägg-
ning samt ett motell. 

Även Köpmannaföreningen och 
deras medlemmar hade vid den 
här tiden planer på att bygga ett så 
kallat externcentrum strax utanför 
Örebro men detta hade lagts på is 
då planerna för ett Åhlénsvaruhus 
i centrum blivit aktuellt. KF:s pla-
ner var så långt gångna att man till 
och med angav att invigningen av 
den nya stormarknaden skulle gå 
av stapeln kl 10.00 den 2 septem-
ber 1977. Men så blev det inte. 

I år är det 40 år sedan Åhléns öppnade i Örebro. 
Invigningen var den 16 mars 1978. Halvtannat 
år senare, den 18 oktober 1979, öppnade Obs! i 
Marieberg. Byggandet av dessa två jättevaruhus 
vållade en hel del politiska kontroverser. 

vs

Flygbild över kvarteret Vågen 
från ca. 1980. Här ser man 
hur Åhléns varuhus upptar 

större delen av kvarteret.
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Obalans i city
Trots Socialdemokraternas protes-
ter så beviljas Åhlén & Holm defi-
nitivt byggnadslov och rivningslov 
för kvarteret Vågen den 30 augusti 
1976 och planerna för ett Åhléns-
varuhus kunde nu bli realitet. 
Socialdemokraternas protester 
gick främst ut på att placeringen 
av varuhuset var olämplig ur flera 
aspekter. Bland annat ansåg de att 
det skulle bli en obalans i cityhan-
deln med ytterligare ett stort varu-
hus jämte Krämaren i södra city. 

Man hade förordat att varuhu-
set istället skulle ligga i den norra 
delen av city för att få en bättre ba-
lans. Som förslag hade man kvarte-
ret Gillet mellan Gamla gatan och 
Klostergatan. Byggytan på tomten 
vid kvarteret Gillet var dock bara 
hälften så stor som den vid Vågen. 
Även den ökning av biltrafik och 
de trafiklösningar som skulle till 
runt varuhuset såg Socialdemo-
kraterna som ett problem. 

Ingen insyn
Den socialdemokratiska opposi-
tionen menade dessutom att hela 
processen kring Åhlénsfrågan inte 
gått riktigt till. Fastighetsnämnden 
hade tagit sig för stora friheter när 
de presenterade sitt preliminära 
köpekontrakt i juni 1975. En fastig-
hetsaffär av den omfattning som 
det här handlade om ska föregås av 
en öppen programdebatt. De me-

nar att förslaget har forcerats fram 
både när det gäller försäljningen 
av tomter och upprättande av 
stadsplan och att det inte funnits 
tillräckligt med insyn i ärendet. 

Invigning 1978
Men Socialdemokraternas pro-
tester leder ingen vart och den 
16 mars 1978 kan landshövding 
Harald Aronsson inviga Åhléns 

varuhus vid Våghustorget i Örebro 
och ett stort antal örebroare hade 
samlats för att se det nya varuhu-
set.

Varuhuset bestod av två försälj-
ningsplan med en sammanlagd 
säljyta på 10 ooo m2. Totalytan 
var på 16 000 m2 med kontor och 
lager inräknat plus de två parke-
ringsplanen som hade en yta på ca. 
13 000 m2. 

Åhléns VD Rune Höglund, 
landshövding Harald Aronsson 

och varuhuschef Sven Zetterblad 
poserar framför personalen i 

väntan på att få klippa bandet.

På invigningsdagen hade det samlats många 
nyfikna människor på Våghustorget för att få 
komma in i det nya varuhuset. 

Skiss över Åhlens varuhus 
från öppningsåret 1978.
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Äntligen Rävgräva
Samma dag som Åhléns invigs får 
KF till slut sitt tillstånd att bygga 
sin sedan länge planerade stor-
marknad i Rävgräva. Att få detta 
tillstånd hade dragit ut rejält på 
tiden och detta hade föranlett en 
hel del frustration och ilska hos 
förespråkarna för stormarknaden. 
I en inlämnad riksdagsmotion 
anklagades regeringen för att med-
vetet sabotera Konsums planer 

för att gynna den privata handeln. 
Örebro arbetarekommun hade 
också skarpt kritiserat regeringen 
och menade att de påskyndat 
 Åhléns etablering samtidigt som 
de förhalat Konsums planer. Den 
10 mars 1978 hade en delegation 
uppvaktat bostadsminister Elvy 
Olsson i ärendet. Men delegatio-
nen med kommunalrådet Axel 
Gisslén i spetsen hade blivit rejält 
osams med ministern. Gisslén 

hade varit ordentligt upprörd efter 
mötet och sa att uppvaktningen 
varit fullständigt bortkastad tid 
och att statsrådet inte varit mot-
taglig för några som helst argu-
ment. 

Aronsson hjälper till
Enligt rykten skall det ha varit 
landshövding Harald Aronsson 
som till slut lyckades se till att det 
blev ytterligare ett möte där frågan 

Ursprunglig skiss över Rävgräva-projektet. 
Från början planerade OK att bygga ett motell i anslutning till 
stormarknaden men de planerna övergavs sedan.

Obs!-varuhuset  
i Marieberg 

inifrån som det 
såg ut strax 

efter öppnandet 
hösten 1979. 

På övervåningen 
låg Obs! Interiör 

som sålde 
möbler och 
husgeråd.
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Det nyöppnade Obs! i Marieberg 
1979. Byggnaden och området har 
växt en hel del sen dess. Farhågor 

fanns i början att höga bensinpriser 
skulle vara till nackdel för så 

kallade externcentrum och att folk 
skulle välja cityhandeln istället. 

Men så blev det inte. Snarare är det 
så nu att gallerior utanför centrum 

ses som ett hot mot cityhandeln.
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kunde lösas. Elvy Olsson hade 
sagt att hon inte kunde besluta i 
frågan förrän efter påsk då hon 
var tillbaka från sin sedan tidigare 
planerade resa till Polen. Detta 
hade i så fall blivit tidigast den 28 
mars 1978. 

Men Aronsson menade att det 
i hennes bortavaro måste finnas 
någon ansvarig för departementet 
som kunde träda in. Så beslutet om 
stormarknaden togs trots allt den 
16 mars med hjälp av att jord-
bruksminister Anders Dahlgren 
gick in och förde ärendet i hamn. 

Invigning 1979
Processen gick härefter snabbt och 
redan den 18 oktober 1979 kunde 
KF-chefen Karl- Erik Persson och 
landshövding Harald Aronsson in-
viga Obs! i Marieberg. En modern 
stormarknad med över 55 000 
varor. En avdelning av stormark-
naden kallad Obs! Interiör med in-
riktning mot möbler hoppas man 
skall locka många av de kunder 
som tidigare åkt till IKEA i Köping 

för att göra sina möbelinköp. 
Men alla är inte lika optimis-

tiska. Bland annat så uttalar sig 
basen för Köpmannaförbundet i 
Örebro län att han tror att den nya 
stormarknaden kommer att få pro-
blem på grund av den innevarande 
oljekrisen. Han menar att på grund 
av de ökande bensinpriserna så 
kommer det inte att bli lönsamt 
för kunderna att åka ut till stor-
marknaden. Den vinst man gör på 
de lägre priserna kommer att ätas 
upp av den allt dyrare bensinen, 
och kunderna kommer därmed 
att välja cityhandeln inne i Örebro 
istället. 

Stormarknaden växer
Men på KF var man positiva och 
kombinerar sina låga priser med 
en aggressiv marknadsföring med 
helsidor i dagspressen tre gånger 
i veckan. Man hyr även ut till den 
privata fackhandeln och bland 
annat så finns Lindex, Hennes & 
Mauritz och Din Sko i Marieberg. 

År 1986 börjar man bygga ut 

ytterligare, ett 45-tal fackhandlare 
ska flytta in och minst två stora 
restauranger planerar man för. 
Premiär för sista etappen av det 
nya utbyggda köpcentret som nu 
bytt namn till Marieberg Centrum 
blir det den 28 april 1988. 

Sedan dess har köpcentret bytt 
ägare och namnet har ändrats till 
Marieberg Galleria. En stor mängd 
ytterligare etableringar av både 
större och mindre fackhandlare 
har vuxit upp i området och folk 
verkar inte ha några problem med 
att ta sig dit med bil trots dagens 
höga bensinpriser. 

Andreas Jeppsson
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Gyllene Drotten
 – en bit restauranghistoria

Min farfar hade besökt 
restaurangen Den 
Gyldene Freden i 

Stockholm och bestämde sig för 
att göra något liknande i Örebro.  
Så förklarar Per Johan Behrn, i sin 
bok Johan Behrn – min farfar, hur 
idén om att starta en restaurang 
i källaren på Drottninggatan 15 i 
Örebro kom till.

Den Gyldene Freden
När den kände konstnären Anders 
Zorn köpte Den Gyldene Freden 
i Gamla stan och lät renovera den 
upptäckte arkitekten Torsten Stu-
belius ett dittills okänt källarplan. 
Zorn och Stubelius bestämde sig 
för att gräva ut denna del. Under 
två års tid jobbade de med att 
iordningställa sitt projekt och den 
11 december 1922 kunde den nya 
källaren invigas. 

Tyvärr avled Zorn redan på 
hösten 1920 så han fick aldrig 
se sitt verk. Men han hade 
bestämt hur källarvåningen 
skulle se ut och Stubelius 
följde hans instruktioner till 
punkt och 
pricka. Zorn 
hade även 
bestämt vil-
ka maträtter 
som alltid 
skulle finnas 
på menyn. 

Gyllene Drotten i Örebro var under ett knappt 
halvsekel en av stadens populäraste restauranger. 
Idag serveras det asiatisk mat i lokalerna under 
restaurangnamnet Kina Muren. Många örebroare 
har under de senaste 80 åren ätit sig mätta i 
källaren på Drottninggatan 15. 

På den svartvita bilden till höger 
står Whispering band uppra-

dade i trappan ned till Gyllene 
Drottens hall, 1942. 

Många av de ursprungliga 
detaljerna finns än idag kvar. 

Takmålningarna av Bror Drake 
och trappräcket i konstsmide 

med sina små figurer, även om 
några av figurerna saknas idag. 
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Grävde sig ner
Hemma i Örebro letade Johan 
Behrn efter en lämplig lokal för att 
bygga en liknande restaurang. På 
Drottninggatan 15 fann han en käl-
larvåning med massiva valv som 
förmodligen härstammade från 
1700-talet. Problemet var att det 
inte var tillräckligt högt i tak för 
att inreda en restaurang. Så istället 
fick man börja gräva sig nedåt för 
att få en tillräcklig takhöjd. 

I ett och ett halvt år höll man på 
och schaktade bort mark under 
de gamla valven. Man lade in nytt 
golv, vitputsade valven, tog upp 
fönstergluggar och ordnade med 
ett ordentligt ventilationssystem. 

Rikt utsmyckat
För att komma till restaurang-
en fick man ta sig ned för en 

brant tegeltrappa med ett räcke 
i konstsmide med utsmyckade 
detaljer. Nere i hallen var taket 
stilenligt dekorerat av den kände 
konstnären Bror Drake. Hallen 
ledde sedan vidare in i ett stort 
kvadratiskt rum, den så kall-
lade storstugan där väggarna var 
prydda med gamla målningar och 
antika vapen, detta kombinerades 
med massiva bord och bänkar för 
att ge en rustik känsla.

Vid ena kortsidan fanns det en 
bar och bakom denna ett jättelikt 
vinfat i ek för att ytterligare spä 
på med den rätta känslan. I andra 
änden fanns en stor öppen spis. 
Vid sidan av storstugan fanns ett 
lite mindre sällskapsrum, där en 
stor backanalisk målning prydde 
den ena kortändan framför en stor 
långbänk. 

Invigning med luta
Vid invigningen den 1 oktober 1938 
underhöll Lille Bror Söderlundh 
med att spela på luta tillsammans 
med operettsångerskan Gudrun 
Brost. Vad repertoaren bestod av 
är inte bekräftat men en inte allt 
för vild gissning skulle nog kunna 
vara visor skrivna av Carl Michael 
Bellman eller något liknande för 
att ge den rätta 1700-talskänslan. 

Källarmästare var Åke Wickman 
och restaurangen blev mycket 
uppskattad av örebroarna. Vid mit-
ten av 1950-talet hade restaurang-
en bytt källarmästare och både 
kvalitet och rykte hade börjat bli 
tvivelaktiga, som Per Johan Behrn 
skriver i boken om sin farfar. 

Den 1 juni 1957 tar ett nytt källar-
mästarpar över, och restaurangen 
får en ny glansperiod. Men i mitten 
på 1980-talet drabbas restaurangen 
av problem med ekonomin. Efter 
flera konkurser upphör restaurang 
Gyllene Drotten 1987. Nya krögare 
tar över och gör om det till en 
kinesisk restaurang. Restaurang 
Kina Muren öppnar i Gyllene 
Drottens lokaler på våren 1988.

Bevarad inredning
Restaurang Kina Muren finns 
kvar än idag och har etablerat sig 
som en av Örebros populäraste 
restauranger med asiatisk mat 
på menyn. En hel del av inred-
ningen från Gyllene Drottens tid 
finns kvar än idag, bland annat 
det gamla smidesräcket i trappen 
ned till hallen, även om en del av 
dekorationerna gått förlorade. 
Bror Drakes takmålningar finns 
också kvar och även den backana-
liska tavlan hänger kvar i den del 
av restaurangen som tidigare var 
sällskapsrum. 

Det är i höst 80 år sedan Gyl-
lene Drotten invigdes och det är i 
år 30 år sedan restaurangen bytte 
inriktning och blev Kina Muren. 

Andreas Jeppsson

Den backanaliska 
tavlan som vid 
invigningen 1938 
hängde på väggen 
i sällskapsrummet 
hänger fortfarande 
kvar.
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Först vid törst
Fotografiet är taget ur Länspostens arkiv och föreställer en av arbetarna vid musteriet i Glans-
hammar. I handen håller han en reklamartikel för svartvinbärsmust. Fotot är taget för ett 
reportage som gjordes om musteriet år 1956, men denna bild publicerades inte i tidningen.  
Vad mannen på bilden heter vet vi inte men mustmästaren vid denna tid hette Per Pettersson. 
År 1956 var liksom i år ett år då det dignade av frukter på äppelträden.


