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Ringborgska huset, längst ned på Bråddgatan.

Med
en passion
för stadens hus
Daniel Hörnestam

Skeppsfourneringens hus på Fleminggatan.

ad är det som driver en ung människa att forska om och inventera
stadens gamla hus och att lägga ut
dem på en egen hemsida?
Jo, en stark känsla för det kulturhistoriska.
Och en rejäl passion för vackra byggnader.
Är sedan boken Stolta Stad – Mellan
promenaderna en av källorna ska denne
privatpersons helt ideella arbete givetvis
lyftas fram.
Då har denne förstått vad det handlar
om.
– När jag bodde vid Styrmansgatan för
fyra år sedan ﬁck jag upp ögonen för hur
vackra hus kan vara, säger Daniel Hörnestam, 22-årig Norrköpingskille med passion
för vackra hus.
Under snart två år har Daniel Hörnestam
på egen hand inventerat äldre byggnader i
Norrköpings innerstad. Med inventeringen
vill han ge Norrköpingsborna en möjlighet
att fördjupa sig i historien kring byggnaderna.

V

På web-adressen www.bygginvent.just.nu
hittar man Daniel Hörnestams inventeringar. I snart två år har Daniel Hörnestam
helt ideellt inventerat och dokumenterat
stadens äldre byggnader.

Det började i liten skala när han bodde på
Norra Promenaden 112, alltså den fastighet
där IFK Norrköping bildades år 1897. Men

Det vackra hörnhuset Nygatan – Hörngatan är en annan av Daniels favoriter.
Redigering: DICK KJEDEMAR

det var kanske inte IFK som var den utlösande faktorn.
– Jag ville ta reda på hur huset hade sett
ut från början, säger Daniel. Sedan blev det
ﬂer och ﬂer hus som jag började att lägga ut
på nätet.
Vid Komvux lärde han sig web-design. Han
gör också allt själv, från research till att fota
husen och att lägga in på hemsidan.
Men det måste ju bli ganska kostsamt i
längden?
– Jag har fått pengar efter min morfar och
mormor, säger Daniel. Än så länge har de
pengarna bekostat det hela.
I den digra inventeringen handlar det inte
enbart om husens exteriörer. Lika stor vikt
läggs vid detaljer i trapphus och lägenheter,
exempelvis om det ﬁnns ursprunglig stuckatur kvar och dito målningar.
– Dessvärre ﬁnns det exempelvis trapphus
som är ommålade genom åren, säger Daniel.
– Men visst blir det en mer djupgående
historik om jag exempelvis kan visa en ﬁn
kakelugn.
Från första utkast eller idé till färdigt inslag
på hemsidan tar sin lilla tid. Daniel är samti-

digt väldigt noga med att kolla alla fakta och
namnge sina källor.
– Det tar i snitt sex-sju timmar per fastighet. Men vissa hus kan ta upp till tio timmar.
– Så ibland kan det vara lite av ett detektivarbete.
För Daniel Hörnestam pågår för närvarande nya inventeringar. Trots förödande rivningar ﬁnns det mängder med både vackra
och intressanta hus i Norrköping.
– Nu håller jag på att kartlägga tjugo nya
fastigheter. Några ligger vid Östra Promenaden, andra ligger nere vid Strömmen.
Innan vi skiljs åt ber jag Daniel att lista de
som han anser som de fem ﬁnaste husen i
Norrköping. Och som givetvis ingår i hans
inventering.
Här är hans fem-i topp;
• Hörnhuset Styrmansgatan-Skolgatan,
uppfört 1897 och ritat av arkitekterna Flodin
& Franzén. I takvåningen i hörnet bor för
övrigt Norrköpingsproﬁlen ”Nille” Nilsson.
Huset ägs av Lundströms.
• Hörnhuset Hörngatan – Nygatan, ritat av
arkitekterna Löfgren och Paulsson och uppfört 1897. Idag ägs huset av Hyresbostäder.

Hörnhuset Södra Promenaden – Oali Kyrkogata, granne med Tingshuset,
är ett annat av Daniels topp fem.

• Huset närmast Tingshuset vid Södra Promenaden, uppfört 1897 och även här med
Flodin och Franzén som arkitekter. Ägs av
Wiola Johnson sterbhus.
• Skeppsfourneringens hus vid Fleminggatan 30, uppfört med Edward Ringborg som
byggherre och med Werner Northun som
arkitekt. Ägs idag av Ståhls.
• Det så kallade Ringborgska huset, uppfört år 1784 med friherre Erik Julius Cederhielm som byggherre. Under ﬂera decennier
på 1900-talet hade företaget Ringborgs här
sitt huvudkontor. Idag ägs fastigheten av Ulf
Eklöf.
Resultatet går att hitta på web-adressen
www.bygginvent.just.nu
Garanterat en härlig upplevelse.
Det rör sig ju om en passion.
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Hörnhuset Styrmansgatan-Skolgatan är
med i Daniel Hörnestams topp fem.

