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Lördag 20 december 1997 • NORRKÖPINGS TIDNINGAR

I

dagens Stolta Stad uppmärksammar vi ett kvarter i
innerstan, där förändringens vind snart sveper in. Och
där förändringen var total på 60-talet, då en stor del av
bebyggelsen revs. Kvarteret i fråga har anor långt
tillbaka i Norrköpings historia och i början på 80-talet
grävde arkeologer fram rester av en medeltida kyrkogård.
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Nya vindar över
medeltida kvarter
LASSE SÖDERGREN
Norrköping

I ett par decennier har vi vant
oss vid att kvarteret Mjölnaren
längs Västgötegatan består av
tomma hål.
Men en förändring är på gång.
Enligt de planer som finns ska
kvarteret bebyggas, bland annat
med studentbostäder.
Efter Ståhlboms silo, idag förfallen och
övergiven, består ena sidan av
Västgötegatan av parkeringstomter.
Den bebyggelse som fanns revs på
60-talet. Men innan dess var gatubilden
enhetlig.
Medeltida kyrkogård
Och kvarteret har en lång tradition att se
tillbaka på. Som granne med kvarteren
Vårdtornet och Laxen har Mjölnaren
medeltida anor.
Vid arkeologiska provgrävningar i
början på 80-talet upptäcktes en
medeltida kyrkogård, förmodligen
tillhörande ett S:t Gertruds kapell som
ska ha legat på platsen. Till området hör
även uppgifter om en borgarehög och
ett vårdtorn.
Borgarehögen ska ha varit den plats

dit borgare och allmoge drog sig
tillbaka då staden ansattes av
danskarna på 1560-talet. På samma
plats uppfördes på 1660-talet ett
vårdtorn, därav namnet på det
angränsande kvarteret.
Kvarteret Mjölnaren var fyllt med
gamla kåkar, där några hade anor från
1700-talet. Och i mer än 130 år
fungerade
Västgötegatan
som
Norrköpings tidningsgata och som säte
för Norrköpings Tidningar.

Tidningsepoken
NT:s epok i kvarteret Mjölnaren
började redan 1786 och kom att sträcka
sig fram till dess att tidningen flyttade
in i eget nyuppfört hus vid
Hospitalsgatan 1918. Efter NT flyttade
Folkbladet in i tidningskvarteret.
Mjölnaren låg även granne med det
lilla område som gick under
benämningen Midtina-Trångsund, dit
Norra
Bryggaregatan
och
Trångsundsgatan hörde.
Olika tidsepoker
Bebyggelsen här bestod av små
träkåkar och det lilla området hade ett
rykte om sig som en ruffig del av

Nordankvarteren.
Då var inte Garvaregatan dragen
ända fram till Västgötegatan. Men
många av kåkarna försvann när den
fortsatta Garvaregatan var ett faktum i
början på seklet.
En liten rest av Trångsundsgatan
finns dock kvar, liksom Norra
Bryggaregatan, idag Mäster Påvels
gränd.
Bilderna från 50-talet visar på ett
kvarter i förfall. De grusiga
bakgårdarna förvandlades lätt till
dypölar.
Men inom en snar framtid kommer
Mjölnaren att leva upp igen.
Tanken är att det ska byggas nya hus
som ska smälta in den befintliga miljön.
Detta, genom låga hus som ska se ut
att vara byggda i olika tidsepoker.
Västgötegatan ska bli ett bilfritt gångoch cykelstråk med butiker i gatuplan
och med 175 nya studentbostäder.
Ståhlboms förfallna silo kommer
förmodligen att byggas om till lokaler i
anslutning till universitetet. För bygget
ansvarar Skanska i samarbete med
Hyresbostäder.
Planerad byggstart för det nya
kvarteret Mjölnaren är satt till någon

Nu. I decennier har vi vant oss vid de tomma parkeringstomterna. Men nu planeras det återigen nya byggnader längs Västgötegatan.

Norrköpings Tidningar återfanns på ett par olika adresser längs Västgötegatan, bland
annat vid nummer 16–18. Bilden tillhör Stadsarkivet.

Skissen visar hur man från kommunen gärna vill se nybyggnationen längs Västgötegatan. De låga husen ska se ut att vara byggda i olika tidsepoker.
I fonden Skvallertorget. För skissen svarar Brunskogs Arkitektkontor.
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Då. Västgötegatan mot väster 1959. Gatubilden var fortfarande enhetlig, men några år senare revs
bebyggelsen. Bilden tillhör Stadsarkivet.

Våren 1959. Kvarteret Mjölnaren var fyllt med gamla kåkar och uthus. De grusiga
bakgårdarna förvandlades lätt till dypölar. Bilden tillhör Stadsarkivet.

Kvarteret Mjölnaren låg granne med det forna lilla området Midtina-Trångsund. På bilden
ses Trångsundsgatan med det som kallades Laxens ångkök. Bilden tillhör Stadsarkivet.

