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Örebro. Dahlanderhus. Längs Svartån finns hus som ritats av Magnus Dahlander. I förgrunden Gregory Dietrich.   Foto: anders Erkman

I Örebro. Dahlanderhus. Post och Telegrafhuset. 
Foto: Anders Erkman

 New York. Dahlanderhus på Park Place, Brooklyn.
I New York. Dahlanderhus på Garfield Place, Brooklyn.

Arkitekten Magnus Dahlan-
der mötte nya tiders ström-
ningar och smak när han 
kom till New York i slutet av 
1800-talet.  
I stadsdelen Brooklyn, 
precis som i Örebro, känns 
hans byggnader igen på sin 
detaljrikedom. 

Örebro. Efter New York sök-
te sig Dahlander till Örebro, 
som i likhet med Brooklyn, 
befann sig i expansion. 

Gregory Dietrich, bygg-
nadskonservator och fors-
kare, har fascinerats av Dah-
lander. I måndags var han i 

Örebro för att föreläsa om 
Dahlander på Örebro läns 
museum. Dietrich gick ock-
så på en vandring i Dahlan-
derland i Örebro.

Dietrich uppmärksammade i 
sin föreläsning Dahlanders 
tid i Brooklyn från slutet av 
1880-talet och fram till mit-
ten av 1890-talet. Brooklyn 
upplevde då en stark expan-
sion. Samtidigt som många 
invandrare bosatte sig i 
stadsdelen kunde en teknisk 
utveckling noteras.

Brooklyn var en smältde-
gel dit många kreativa per-

soner sökte sig. Här fanns 
kapital och framåtanda. Det 
var i Brooklyn ”det hände” 
och här etablerade sig Dah-
lander, en man som inte bara 
var en skicklig arkitekt. Han 
måste också ha varit en soci-
al begåvning. 

Han knöt ”de rätta” kontak-
terna och fick under åtta år 
rita cirka 100 byggnader i 
Brooklyn. I Brooklyn bod-
de förhållandevis många 
svenskar och de var väl 
sedda bland amerikaner-
na. Svenskarna ansågs vara 
skötsamma och sparsamma. 

Atlantic Avenue i Brooklyn 
kallades för övrigt ”Swedish 
Broadway.”

– Dahlander var med om 
att förvandla Brooklyn från 
en förort till en stadsdel 
med ett eget värde, en stads-
del med, enligt mitt tycke, 
ögonstenar.

– Dahlanders byggnader 
sticker ut. De kan lätt kän-
nas igen, bland annat genom 
den rika ornamenteringen 
och alla detaljer. Varje hus 
har ett eget uttryck, en att-
raktionskraft, förklarade 
Gregory Dietrich när han 
efter föreläsningen gick runt 

i 750-årsjubilerande Örebro, 
staden där Magnus Dahlan-
der var stadsarkitekt mellan 
åren 1899 och 1914. 

I Örebro har Dahlander ritat 
bland annat Post och tele-
grafhuset på Vasagatan, 
Längbro kyrka, sanatoriet 
i Adolfsberg, om- och till-
byggnaden av Karro samt 
skolans gymnastikhus och 
gamla Epidemisjukhuset.

– Här i Örebro visar Dah-
lander en annan stil. Det är 
intressant att se, förklarade 
Dietrich.

På promenaden i Öre-

bro hade han med sig bland 
andra nuvarande stadsar-
kitekten Peder Hallkvist, 
stadsantikvarie Eva Frans-
son, länsantikvarie Raoul 
Hjärtström och Erica Ek, 
biträdande stadsantikvarie.
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Från Brooklyn till Örebro 
– Gregory gillar Dahlander
Byggnadskonsult från new York berättade om Örebros stadsarkitekt  

 ’’   
Dahlander var 
med om att för-
vandla Brooklyn 
från en förort till 
en stadsdel med 
ett eget värde ...


