
Visita 
Fondförvaltning

Ett arv av omtanke från dåtid till nutid

Ett kapital • Ett förtroende • En bit kulturhistoria 
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Sid 4 Lösdriverskans oäkting i Skövde som blev 
 drottning på 55:an
 Stiftelsen Augusta Anderssons Donationsstiftelse

Sid 6 Den hemlöse pojken som erövrade en hotellkarriär
 Stiftelsen Vilna och Axel Lindmarkers Fond

Sid 8 Tvåstegsraketen eller lillebror från Gästgiveriet i  
 Mörbylånga somblev regent över ett imperium
 Tyra och Agnar Meurlings Stiftelse

Sid 10 Brukets maskrosbarn som blev hyllad direktris i  
 Gävle
 Stiftelsen Anna och Oscar Zedréns Stipendiefond

Sid 12 Pigans oäkting som blev Tattersalls drottning
 Stiftelsen Greta och Gustaf Bergs Minnesfond

Sid 14 Den unga branschstjärnan som rycktes bort i förtid
 Stiftelsen Carl Henrik Roodys Studiefond

Sid 16 Karin och John på Restaurang Klosterbräu
 Stiftelsen Karin och John Carlssons Fond

Sid 18 Överleverskan Wilma Larsson
 Stiftelsen Wilma Larssons Fond

Sid 20 Konstnärinnan och restauratrisen Siri Svensson  
 (som inte var sin brors änka)
 Christian och Siri Svenssons Stiftelse till minne av  
 Blanch’s Café och Restaurang åren 1906-1945 

Sid 23 Stockholms Hotell- och Restaurantförenings   
 Donationsstiftelse

11 stiftelser har sedan början av förra seklet anförtrotts Visita av både enskilda 
medlemmar, Stockholms regionförening och till branschen indirekt anknutna företag 
och deras ägare.

Visita Fondförvaltning delar årligen ut ca 3.000.000 kr i stipendier och bidrag. 

Vilka var personerna bakom gåvan till våra unga och behövande i branschen?

Med hjälp av Visitas förnämliga skatt av gamla årgångar av branschtidningen 
Restauratören, som går tillbaka ända till 1916, samt forskning i gamla kyrkböcker, 
har våra stiftelsegrundare kunnat träda fram för att möta oss i följande sidor.

Visita Fondförvaltning bildades i 

december 1992 som ett sätt att mer 

effektivt kunna administrera elva 

olika stiftelser som huvudkontoret i 

Stockholm haft ansvar för under 

många år. Tidigare hade stiftelserna 

fungerat individuellt och med olika 

styrelser, men de hade så pass stora 

likheter att man kunde rationalisera 

styrelsearbetet och administrationen 

av dem genom en samförvaltning. 

Vad man inte visste då var att en av 

stiftelserna hade uppkommit genom 

en tidigare sammanslagning år 1949 - 

Stockholms Hotell- och Restaurant-

förenings Donationsstiftelse. Under 

arbetet med att skriva våra stiftelsers 

historia uppdagades det alltså att 

Visita Fondförvaltning samförvaltar 

inte bara 11, utan 20 stiftelser.

I följande skrift presenteras donato-

rerna till de nio stiftelser som har en 

mer personlig bakgrund. I slutet finns 

även en förteckning över de stiftelser 

som ingick i bildandet av Stockholms 

Hotell- och Restaurantförenings 

Donationsstiftelse. 

Ytterligare en stiftelse finns som inte 

kommer att omskrivas mer än att här 

i inledningen informera om att den 

bildades av Visita Stockholms sty-

relse 1938, då många hade det väldigt 

svårt, genom att avsätta ett belopp, 

som innan vikts för styrelsens dispo-

sitionsfond, för att bilda en under-

stödsfond: 

Stipendier
Unga som studerar vid en HR-hög-
skola i Sverige eller utomlands har 
kunnat få stipendier från oss sedan 
1944.

Bidrag
Personer som har arbetat i hotell- 
och restaurangbranschen, vars eko-
nomiska situation är så svår att de 
kan anses behövande, har kunnat få 
bidrag från oss sedan 1938.

Årets Bästa Kandidatuppsats
Visita fondförvaltning har, i samar-
bete med Lunds Universitet Campus 
Helsingborg, delat ut stipendium för 
årets bästa uppsats sedan 2008.

Årets Unga Branschstjärna
Sedan år 2006 har två unga förmå-

gor varje år utsetts av Visita Stock-
holm. Till utmärkelsen hör ett stipen-
dium för valfri form av utbildning för 
ytterligare personlig utveckling.

Kulnet
Ett uppskattat mentorprogram för 
ledare i besöksnärningen som Visita 
Fondförvaltning är medsponsorer till 
sedan starten 2002. Kulnetprogram-
met initierades av Birgitta Lindorf, 
Catharina Roos och Charlotte Sti-
ernstedt.

Stipendier vid tävlingar
Visita ger stipendier även för täv-
lande i World Skills Competition, 
Euroskills och elevtävlingen Nord-
iska Mästerskapen.

Innehåll

Visita Fondförvaltnings ”grand dame” Augusta Andersson sittande längst till höger

Reklam ur Restauratören 1916

Vad används våra stiftelsers kapitalavkastning till?

Stockholms Hotell- och 
Restaurantförenings 

Understödsfond
Att vid fall av behov till behövande 

person, som varaktigt är eller 
varit medlem i föreningen, eller 

till sådan persons änka eller barn 
utgiva understöd.
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1852 flyttade Augustas mamma 
Johanna Larsdotter från landsbyg-
den till den spännande småstaden 
Skövde - en blomstrande liten stad, 
med järnvägsstation och ett flott, 
stort hotell som gav staden en näs-
tan kontinental prägel. Hon fick 
arbete som piga hos en spegelfabri-
kör och livet artade sig bra. Men en 
romans med handelsbiträdet Peters-
son ledde till en oönskad graviditet. 
Handelsman Petersson ville inte 
gifta sig med Johanna, varför det 
blev en rättsak. Johanna blev dömd 
för lägesmål (att ha sex utan att 
vara gift) i september 1857, ett 
halvår efter ”oäkta” dottern Augus-
tas födelse. Handelsbiträdet Pettes-
son slapp undan med löftet att 
betala underhåll för barnet.

Lägesmålsdomen blev början till 
en svår tid för Johanna och hennes 
nyfödda dotter Augusta. Johanna 
förblev på drift och hemlös i 
Skövde i nästan tio års tid. När 
Augusta var tre år födde hennes 
mamma en dotter till, som även 
hon fick beteckningen ”oäkta”. Lil-
lasyster fick bara leva i ett år innan 
hon dog. När Augusta var sju fick 
hon ännu ett ”oäkta” syskon, en 
bror. Han föddes i mars och dog 
redan i augusti i lunginflammation. 
Men Augusta själv överlevde den 
här svåra tiden av socialt utanför-
skap, och 1866 fick hennes mor 

tjänst igen som piga. Två år efter 
släppte äntligen domen för lägesmål 
sitt grepp i kyrkböckerna och note-
rades inte längre.

1872 gifte sig Augustas mamma 
med arbetskarlen Lars August 
Andersson, som blev Augustas styv-
far. Augusta var då 14 år och den 
lilla familjen bodde tillsammans i 

Skövde fram tills dess Augusta reste 
till Stockholm. Där fick hon tjänst 
som piga i Schweizeriet, på Drott-
ninggatan 55. Det var mamsell 
Hedvig Schönberg som anställde 
den då 20-åriga Augusta. Här blev 
Augusta kvar och visade sig så dug-
lig att hon, vid 37 års ålder, år 1894, 
själv började arrendera schweize-
riet. Hon hade då även engagerat sig 
politiskt i branchens frågor och var 
därför med i grundandet av Stock-
holms Restauratörförening. Samma 
år fick hon besked om att hennes 
mor avlidit i lunginflammation, så 
det blev ett händelserikt år för 

Augusta. Vid 44 års ålder tog hon 
över ägarskapet till 55:an helt.

55:an blev under hennes tid ett 
tillhåll för kulturpersonligheter 
som Anders Zorn, Albert Eng-
ström, Carl Larsson, Bruno Lilje-
fors och August Strindberg. Anders 
Zorn hade atelier i huset, bredvid 
Augustas egen lägenhet, och hans 
vängrupp, kallad “Klothilde”, hade 
55:an som kärt tillhåll. När Zorn 
sedan flyttade ut tog hon över hans 
atelier som salong, i vilken självfal-
let en tavla dedikerad till Augusta 
och målad av Zorn hängde kvar.

1931 drog sig Augusta tillbaka 
från arbetslivet, förmögen och 
aktad. Hon hade då varit värdinna 
på 55:an i jämt 55 år, och var omta-
lad som en person som värnade om 
de som hade det svårt. Sommaren 
1938 avled hon efter att ha levt ett 
liv som kan tyckas som en saga, en 
verklighetens hjältinna som ska-
pade sitt drottningdöme genom 
egen kraft, duglighet och driftighet. 

Hon förblev ogift, och det sägs 
att hon ofta sa att hon hade haft tur 
som “aldrig blev fast”. I sitt testa-
mente avsatte Augusta 75 000 kr 
för bildandet av “Augusta Anders-
sons Understödsfond”, en summa 
som med dagens penningvärde (år 
2015) skulle innebära strax över två 
miljoner kronor.

Augusta Anderssons 
Understödsfond

Att till behövande änkor och barn 
efter sådana avlidna personer, 
som drivit egen hotell- eller 

restaurantrörelse i Sverige, så ock 
till behövande personer, som drivit 
sådan rörelse, utgiva understöd.

Lösdriverskans oäkting i Skövde som blev drottning på 55:an
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Bakgrunden är en bild från torget i Skövde så som det kan ha sett ut 
ungefär på Augustas tid.

Går du förbi Butriks på Drottninggatan, ta då en extra titt på södra hörnet och num-
mer 55. Det var där Augustas ställe låg.

Restaurang 55:an. Hit 
kom Zorn, Strindberg 
och andra kreativa 
gäster i början av seklet. 
Ander Zorn hade atelier 
i huset och på fredagar, 
när han varit ute och 
spelat kägla med sina 
vänner, brukade han 
ta med sig allihop och 
invadera Augustas kök 
där de slog sig ner och 
tog sig en svängom med 
hennes anställda.

Augusta på sin 80-årsdag. Förmögen, respekterad och med rykte om sig att gärna 
hjälpa människor i nöd i det tysta. Nu har hon även skaffat sig en egen villa och har 
dragit sig tillbaka från restauratrislivet.



Axel Fabian Lindmarker lär ha fötts 
den 1 mars, medan vintern fortfa-
rande höll allt i ett skoningslöst 
grepp, i Ryssby år 1893. Han går inte 
att hitta i församlingens födelsebok 
det året. Det sägs att hans mor, 
Thilda, höll sig undan och födde bar-
net i smyg. Thilda försörjde sig som 
piga och tjänsteflicka, och vid 29 års 
ålder blev hon gravid med en man 
som vägrade ta ansvar för barnet 
hon bar. Hon tvingades lämna sin 
tjänst och födde sitt barn, Axel 
Fabian, i backstugan hos sin fattige, 
sjuke far. Men Thildas far dog i 
november samma år, varför Thilda 
inte kunde bo kvar i den backstuga 
hennes far tilldelats. Axel Fabian 
och hans mor tvingades därför leva 
som hemlösa under Axels första bar-
naår. Mamman fick tigga sig fram.

Så småningom lättade situationen 
och Thilda fick bland annat arbete i 
disken på det lilla hotellet i Ryssby. 
Och eftersom hon inte hade några 
anhöriga eller andra som kunde 
hjälpa henne med sonen så hade hon 
Axel med sig.

I unga år började Axel ta diverse 
ströjobb, men så fick han mer stadigt 
arbete på Järvägshotellet i Ljungby, 
där även hans mor då och då hade 
tillfälliga arbeten. Där träffade Axel 

vaktmästaren Karlsson, som pekade 
ut möjligheterna att avancera i bran-
schen. Genom extraarbete som post-
orderagent lyckas Axel spara ihop till 
språkstudier i Tyskland. Sedan åkte 
han till London och praktiserade på 
Savoy Hotel, reste en kortare tid till 
Frankrike, ett år anställd i Oslo och 

därefter flyttade han till Stockholm 
och en tjänst på Grand Hotel. Efter 
två år fick han anställning som hov-
mästare på Stadshotellet i Falun en 
kortare tid. Sedan åkte han tillbaka 
till Stockholm där han arbetade på 
Blanch’s Restaurang (se sid 20) och 
Fenixpalatset. 1920 återvände han 
till Frankrike där han praktiserade 
på Clarige och Carlton Hotel i Paris.

Genom en anställning som inten-
dent och resemarskalk hos en upp-
satt Egyptisk aristokrat fick han göra 
vidsträckta resor i Europa, Egypten 

och Sudan. 1922-1923 var han hov-
mästare på Shepheards Hotell i 
Kairo för att sedan bli föreståndare 
för Snäckgärdsbaden och Burmeister 
i Visby. Han hann även med att 
under vintern resa till USA och 
tjänstgöra på Hotel Royal Palm i 
Florida.

På vårvintern 1925 ringde Oscar 
Zedrén (se sid 10) till Axel och tip-
sade honom om att Centralhotellet i 
Falun var till salu, samt att finansie-
ring kunde ordnas genom en gävle-
bryggare som ville kunna köra sin 
pilsner över dalagränsen. Tre måna-
der senare gifte sig Axel med telefo-
nisten Vilna, dottern till en bokbin-
dare, och de flyttade till Falun. Det 
var där han sedan kom att utveckla 
sitt eget hotellimperium, samtidigt 
som han var engagerad medlem i 
Sveriges Hotell- och Restaurangföre-
tagare. Branschens utbildningsfrågor 
var ett av de områden där han var 
mycket engagerad.

(En ytterligare källa beträffande 
Axel F Lindmarker har varit hans 
sons bok ”Minnet av en far, berät-
telsen om Axel F. Lindmarker” av 
Ingmar Lindmarker, 1978.)

Stiftelsen Vilna och Axel 
Lindmarkers Fond

Stipendier åt skötsamma och 
framåtsträvande servitörer, 

hovmästare eller annan personal, 
som arbeta i den privata 

resturantnäringen för att bereda 
tillfälle till utbildning och 
språkstudier i utlandet.

Den hemlöse pojken 
som erövrade en 
hotellkarriär
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Centralhotellet i Falun 1925-1950
I boken ”Svenska Hotell och Restauranter”, som utgavs av Restaura-
törens förlag 1924, går att läsa: ”Under år 1918 genomgick hotellet en 
grundlig modärnisering. Speciellt gäller detta matsalen, som under-
gått en betydande renovering. Även inom konsertkaféet ha vidtagits 

en hel del förändringar, Antalet resanderum belöper sig till 24, vilka 
samtliga äro komfortabelt inredda. Hotellet inrymmer slutligen också 
en festvåning med angränsande salonger. Hotellet är en gammaldags 
vacker byggnad, och en prägel av gedigenhet och soliditet vilar också 
över hela etablissementet.

Ovan syns Nya Hotellet som Axel kostade på en storslagen renove-
ring och döpte om till Grand Hotel i Falun. Hotellet äges av Axel under 
åren 1925–1948. I dag finns First Hotell Grand på adressen, Trotzgatan 

9–11 i Falun. Delar från Axels tid finns bevarade, som Moriska Gården 
(på bilden till höger) och Lustgården.

1939 köpte även Axel F. Lindmarker in Hotell Svea i Halmstad, 
Dessväre har vi inte kunnat återfinna någon bild. Scandic Hallan-
dia, som nu ligger på samma ställe, har inte heller bevarat några 
delar från den tiden.



Gästgiverskan i Mörbylånga hade, 
med sin fars hjälp, blivit ägarinna 
till gästgiveriet. Kanske. Om nu 
gifta kvinnor hade kunnat äga 
något på den tiden. Men det kunde 
de inte, så därför var det hennes 
man, sjökaptenen, som stod som 
ägare. Men alla visste att det var 
hon som drev gästgiveriet.

I den miljön växte storebror 
August och lillebror Agnar upp. Att 
vara behjälpliga i Gästgiveriet var 
en naturlig del av deras tillvaro. 
August var tio år äldre än Agnar 
och vid 18 års ålder fick han arbete 
på en Amerikabåt och blev borta i 
två år. Väl tillbaka dröjde det inte 
länge förrän han flyttade till Stock-
holm och fick anställning som 
kypare vid Östermalmskällaren.

Inte långt senare hade han tagit 
över driften av Östermalmskällaren. 

Hans vinnande sätt 
gjorde honom väl-
känd i branschen 
som ”Pelle på 
femman” och 
snart hade han 

tagit över ännu 
en restau-

rang - 
d’Angle-
terre. 
1903-

1908 var han styrelseledamot i 
Stockholms Hotell- och Restaura-
törförening. Mer och mer började 
han investera sina vinster, med 
lyckat resultat, och så småningom 
ägnade han sig helt åt omfattande 
fastighetsaffärer.

Under tiden blev lillebror Agnar 
flygfärdig. Storebror August, som 
månade både om sin åldrande mor i 
Mörbylånga och sina syskon, såg till 
att Agnar fick en gedigen utbild-
ning. Agnars första anställning var 
som smörgåsnisse på Teaterkällaren 
i Kalmar. Sedan ordnade storebror 
med en lärlingstjänst hos en bekant 
som drev Restaurang Östergötland 
(som Angar senare skulle komma 
att ta över driften för).

Efter det skickade storebror 
Agnar utomlands, och under några 
år for Agnar fram och tillbaka mel-

lan England, Frankrike och Tysk-
land och praktiserade på dåtidens 
flottaste ställen. Han hann även 
med att arbeta på Världsutställ-
ningen i Stockholm 1897.

Vid 23 års ålder kom Agnar mer 
permanent tillbaka till Stockholm 
där han först blev hovmästare på 
Rydbergs, sedan åter på Östergöt-
land. Det är nu det tog fart. Det 
började med AB Rosenbad, där sto-
rebror satt med i styrelsen som del-
ägare. Lillebror Agnar blev också 
delägare, och styrelsen utsåg Agnar 
till VD för Rosenbad 1904. 1909 är 
han med vid bildandet av Sveriges 
Centrala Hotell- och Restaurantför-
ening, samtidigt som han avlöser 
storebror August som styrelseleda-
mot i Stockholms Hotell och Res-
taurantförening.

Det tycks m.a.o. som om Angars 
storebror givit Agnar en rejäl skjuts 
in bland hotell- och restaurangvärl-
dens dåtida storheter, och för Agnar 
blev det början på en kometkarriär 
med hotell- och restauranginköp, 
upprustningar och ombyggnationer, 
samt stora framgångar.

Agnar dog barnlös vid 65 års 
ålder och efter att ha tryggat makan 
Tyras ålderdom lät han i sitt testa-
mente omvandla sitt imperium till 
en stiftelse.

Tyra och Agnar 
Meurlings Stiftelse

Lämna understöd till nödställda 
änkor och barn efter f.d. utövare 

av den enskilda hotell- och 
restaurantnäringen. Att lämna 
bidrag till lovande ungdomar 

för studier och utbildning 
inom den enskilda hotell- och 

restaurantnäringen.
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Storebror August, ”Pelle på femman”

Tvåstegsraketen 
eller Lillebror från Gästgiveriet i Mörbylånga 
som blev regent över ett imperium.

Meurlingimperiet 
1904 - Delägare och VD 
för Rosenbad, stam-
tillhåll för Stockholms 
politiker och kulturelit. 
Ligger mitt emot riks-
dagshuset mot norr.

1914 - Årebolagen och 
VD för nybyggda Fjäll-
gården.

1918 - Övertog restaur-
angrörelsen Mosebacke
och ”skapade ett Mont-
martre av festvåningen”.

1930 - Grand i Åre 
(Årebolagen).

1930 - Sporthotellet i Åre 
(Årebolagen).

1906 - Köpte in Hotell 
Åreskutan/Åregården.

1915 - Formgav och 
började driva Blå Porten 
på uppdrag av Liljevalchs 
Museum. (I Italien hade 
Agnar förälskat sig i S:t 
Puli Klosterträdgård 
som var förebild)

1920 - Köpte in Öster-
götland, som återfick sitt 
gamla namn: Rosengrens 
Källare. Här ligger de 
Masreliezska rummen 
som fortfarande finns 
bevarade på Salvii 
gränd 2.

Det sägs att man i Åre fortfarande kan få Agnar Meurlings manliga kur 
- en massage som även passar för kvinnor.

Går du från Gamla Stan till 
Drottninggatan, se till vänster 
när du går över bron. Där 
ligger fortfarande Rosenbads 
restaurang, men nu personal-
matsal för regeringskansliet.

Lillebror Agnar kom senare 
att skämtsamt kallas för 
”Vidfamne” p.g.a. sitt 
vidsträckta och stora 
imperium. Här är han i sina 
bästa år.



Fattighjonets oäkting
Annas mamma Emili blev dubbelt 
övergiven. Först dog hennes far då 
hon var elva år. Sedan, när Emili som 
piga på bruket, blivit hastigt föräls-
kad och gift, blev hon övergiven av 
sin man samma år som hon födde sitt 
andra barn. Annas mor var då 24 år.

Vid 30 år hade Annas mor ett nytt 
förhållande, men eftersom hon fort-
farande var gift kunde hon inte gifta 
om sig. Anna, den första som föddes i 
moderns nya förhållande, registrera-
des därför som “oäkta”.

Annas mamma hann föda fem 
“oäkta” barn till innan hon nådde 
klimakteriet. Fattig var hon, noterad 
som fattighjon i folkräkningen år 
1900. Men slutligen flyttade hon till 
Ljusfors pappersbruk, där fadern till 
hennes yngre barn bodde, och möjli-
gen fick hon några goda år innan 
hon dog, alltför ung, bara 56 år gam-
mal.

Det är från den här bakgrunden 
Anna lösgjorde sig då hon var 15 år 
och fick en första tjänst på Elverket i 
Jönköping. Som 17-åring flyttade 
hon sedan in till Stockholm där hon 
fick anställning på Grand Hotel som 
receptionist. Det är där hon träffade 
sin blivande partner, hovmästaren 
Oscar.

Folkskolelärarens faderlöse son
Oscar var ende sonen till en folk-
skolelärare i Österfärnebo. Han blev 
faderlös då han var ett år. Mamman 
var gravid när fadern dog, och födde 
därför en faderlös dotter bara några 

få månader 
efteråt. Tack 
vare en stöd-
jande omgiv-
ning klarade de 
sig ändå rätt 
bra, och vid 17 
års ålder flyt-
tade Oscar till 
Gävle där han 
började arbeta 
först på Strand 

Hotel, sedan på Centralhotellet. 21 år 
gammal reste han iväg till Paris för 
praktik och fortsatte så till England 
och Tyskland. När han återvände till 
Sverige 1914 blev det först till ett 
arbete som hovmästare vid Baltiska 
utställningens restaurang i Malmö. 
Sedan fortsatte han till Stockholm 
där han blev hovmästare på Grand 
Hotel. Det är där, i receptionen, som 
han fann Anna.

Radarparet i Gävle
Vid 22 års ålder gifte sig Anna med 
den 25-årige hovmästaren Oscar. 

Bara fyra år och en liten dotter 
senare flyttar de till Gävle. De har då, 
år 1919, fått möjligheten att köpa in 
Centralhotellet, med hjälp av stadens 
bryggerier och skeppsredaren Brodin.

1924 hade de köpt in Grand Hotel.
1925 köpte de in Järnvägshotellet som 
blev Annas hjärtebarn.
1935 är de med och skapar Furuviks-
parken och 1936 tillkom Engeltofta

Det sägs att Anna var den som var 
bra på ekonomi och Oscar var entre-
prenören. Kombinationen resulterade 
i ett blomstrande och vidlyftigt famil-
jeföretag. Men 1941 dog Oscar bara 
50 år gammal, varpå Anna själv 
axlade rollen som direktris för att 
driva familjeföretaget vidare.

Stiftelsen Anna och Oscar 
Zedréns Stipendiefond

Behövande elev eller elever, som 
med goda vitsord genomgått 

restaurantskola och söker förkovra 
sig i yrket genom utlandsvistelse. 

Hinder möter dock icke, att 
beloppet lämnas till lämplig 

person, som skaffat sig utbildning 
direkt vid något enskilt hotell eller 

restaurantföretag i landet.

Brukets maskrosbarn som blev hyllad direktris i Gävle
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Centralhotellet i Gävle
Stora delar av hotellet förstördes i en brand 2005, och bakom den 
restaurerade fasaden finns nu Scandic CH.

Grand Hotel i Gävle
Du kan fortfarande checka in på det som i dag heter Elite Grand Hotel, 
där man vinnlagt sig om sin historia.

Hotell Engeltofta
Engeltofta har tagit vara på sin historia i sin marknadsföring. Gå gärna in på deras hemsida www.engeltofta.se 
och läs mer om Anna och Oscar under ”Engeltofta” och ”Historik”.

30-årsdagen av inköpet av Centralhotellet
Inköpet av Centralhotellet var för Anna begynnelsen av hen-
nes och Oscars familjeföretag. Hon hade vid 30-årsjubileet 
1949, utöver engagemanget i företaget, även fött och fostrat 
tre barn, en flicka och två söner. Den äldste sonen Rolf syns 
på bilden stående bakom sin mor, konsulinnan Zedrén (Anna 
och Oscar hade vid något tillfälle lyckats erhålla titlarna 
Polsk konsul och konsulinna). Då bilden togs hade sonen Rolf, 
något år innan, iträtt rollen som direktör för Grand Central 
Hotel i Gävle.

Det är vid det här tillfället då Anna officiellt meddelar beslutet 
att avsätta en summa pengar till en stiftelse med ändamålet 
att främja utbildning inom i hotell- och restaurangbranschen. 
Hennes livspartner Oscar hade innan, under sitt liv, aktivt 
intresserat sig för branschens utbildningsfrågor, son till en 
folkskolelärare som han var.

Bilderna av Anna och Oscar, samt Anna med personal har vi fått i så god kvalitet med 
hjälp av Länsmuseet Gävleborgs fotoarkiv.



Greta Berg föddes egentligen 1886 
som Olivia Margareta Liljeqvist 
med ”fader okänd”. Även hennes två 
yngre syskon föddes ”oäkta”. Hen-
nes mor, Ida Pålsson, var en fattig 
torpardotter som tjänstgjorde som 
piga på olika gårdar på landsbygden 
i Närke. En av de husbönder hon 
arbetade för var gifte husbonden 
Pålsson. Det kan kanske förklara 
varför både Greta och hennes bror 
senare bar efternamnet Pålsson i 
stället för Liljeqvist. Greta flyttade 
som 24-åring in till Göteborg där 
hon arbetade som kassabiträde och 
kassörska. Det är där hon träffade 
hovmästaren Gustaf Berg. Även 
Gustaf föddes med beteckningen 

”oäkta” i födelseboken, precis som 
hans yngre syster. Gustafs mor 
tjänstgjorde också som piga, men i 
trakten av Lund. Gustafs mamma 
flyttade senare till Malmö med sina 
barn och blev sömmerska. I folkräk-
ningen år 1900 finner vi därför Gus-
taf i Malmö som kypare. Men så for 
han till Göteborg där han träffade 
Greta. De gifte sig 1913 och flyttade 
till Stockholm. 1920 blev de ägare 
till S:t Petrilogen i Härnösand där 
de blev boende i sex år. Därefter 
återvände de till Stockholm och 
blev ägare till restaurang Tattersall 
1926. De drev Tattersall med den 
äran fram till försäljningen 1938, då 
Gustaf fyllde 60 och Greta 52 år.

Tillsammans avnjöt de sin pension 
fram tills dess Gustaf avled 70 år 
gammal. Knappt ett år efter avled 
Greta, bara 64 år, och i hennes tes-
tamente hade hon då skapat:

Stiftelsen Greta och 
Gustaf Bergs Minnesfond

Främja barns och ungdoms vård, 
fostran och utbildning samt främja 

behövande ålderstigna sjuka 
och lytta. I första hand utövare 

av den enskilda hotell- och 
restaurantnäringen

Pigans 
oäkting 
som blev 
Tattersalls 
drottning

12 13

Sjölens gård - ett av de ställen där Greta 
bodde mellal 3 och 5 års ålder som pigan 
Idas oäkting.

S:t Petrilogen i Härnösand
Presentation från förr: ”S:t Petrilogen är i sitt nuvarande skick en verk-
ligt elegant restaurant. Såväl matsal och kafé, som den s.k. Pelarsalen 
och klubbrummen, äro prakftullt och modärnt inredda. Byggnaden, i 
vilken restauranten är inrymd, är en akitektonisk skapelse av rang. 

Där den ligger inbäddad i en vacker trädgård gör den det mest tilltalan-
de intryck.” S:t Petrilogen är fortfarande verksam och kan besökas på 
adress Brunnshusgatan 1, 871 31 Härnösand (www.logen.nu)

Restaurant Tattersall
Presentation från förr: ”Restaurant Tattersall är benägen på Öster-
malm vid Grevturegatan, en av denna stadsdels livligaste trafikleder. 
Restaruranten har gamla anor. Etablissementet består av en matsal 
samt tvänne kafélokaler. Matsalen är belägen till höger vid entrén. Den 
är rymlig och ljus samt synnerligen ståtligt inredd. Väggarna och taken 

äro hållna i en ljus, glad färgton. Panelerna äro i guldfärg, och runt väg-
garna äro placerade måleriska motiv. Kaféet är avdelat i tvänne lokaler, 
en större och en mindre, båda vackert dekorerade med teckningar och 
målningar med gamla stockholmsmotiv.” I dag driver Grodan restau-
rangverksamhet i Tattersalls lokaler på Grev Turegatan 16 i Stockholm. 
(www.grodan.se)



Den unga branschstjärnan 
som rycktes bort i förtid

Carl Henriks mor hade just börjat en 
karriär på Blanchteatern, där hon 
medverkat i tre föreställningar, då 
hon träffade en judisk köpman från 
Polen och blev gravid. Köpmannen 
Perkal erkände faderskapet, gick 
med på att betala underhåll, men 
försvann sedan tillbaka till Polen. 
Ruth blev ensamförälder. 

Barnbidrag hade inte införts än. 
Inte heller fanns det barnpassning 
om man inte hade pengar nog att 
betala för det. Därför tvingades Ruth 
efter ett år att ge upp vården av Carl 
Henrik till fosterfamiljer genom 
Barnavårdsnämndens försorg.

Hon lyckades dock inte ta sig till-
baka till sin karriär inom teatern. I 
stället tycks besvikelsen och sorgen 

över situatio-
nen gjort 

det 
svårt 
för 
henne 
att 
återgå 
till 

arbets-
livet 

annat än 
sporadiskt. 
Hon tar de 

arbeten hon förmår, upprätthåller 
kontakten med Carl Henrik, men det 
är inte alltid hon kan ge barnavårds-
myndigheten pengar till Carl Hen-
riks underhåll. Ändå - när hon en 
gång såg Carl Henrik fara illa hos en 
fosterfamilj tog hon honom genast 
med sig och såg sedan till att han 
förflyttades till bättre fosterföräldrar. 
När Carl Henrik blev äldre bodde de 
stundtals ihop. Modern hade antagit 
namnet Roody som artistnamn och 
behöll det, vilket också Carl Henrik 
valde att göra.

Kanske var det genom moderns 
forna kontakter som Carl Henrik 
började i hotell- och restaurangbran-
schen. Han kom att arbeta på ett 
antal olika restauranger i Stockholm, 
i Lausanne och även på Rivieran. 
Vid 31 års ålder bodde han på Man-
hattan i New York ett år, och som 
38-åring flyttade han ner till Malmö 
där han blev chef för hotell Kramer 
som han rustade upp. Året efter, 
1958, började han arbetet med att 
rusta upp Strandpaviljongen i 
Malmö.

Vem vet hur långt han hade nått 
om han inte, två år efter detta, vid en 
resa till Schweiz, åkt av vägen med 
sin bil och kraschat mot en mur. 
Hans vänner i SHR Södra (numera 

Visita Södra) blev så berörda av 
dödsfallet att de gjorde en insamling 
och grundade en stiftelse till hans 
minne.

Carl Henriks enda officiella efter-
levande var hans mor Ruth. Hon 
skänkte en del av hans kvarlåten-
skap till museet Kulturen i Lund - en 
trenchcoat, ett par mockaskor från 
Picadilly och ett par sandaler från 
Mexico. Tre år efter dog hon själv, 
fortfarande ogift och utan andra 
barn. Kvar finns stiftelsen till Car 
Henriks minne, för stöd till unga 
som, likt honom själv, vill komma 
vidare i branschen genom att utbilda 
sig utomlands.

Stiftelsen Carl Henric 
Roody’s Studiefond

Stipendier till anställda 
inom den privata hotell- och 

restaurangnäringen för studier 
utomlands.

Stipendier till lovande 
ungdom inom hotell- och 
restaurangindustrin för 

vidareutbildning.

Bidrag till åtgärd som främjar 
utbildningen inom Sveriges hotell- 

och restaurangindustri.

En av kvinnorna är 
Carl Henriks mor. 

Vem?

Ett vykort från 50-talet med Hotell Kramer vid Kungstorget i Malmö. (Fotografen okänd.)

Roody om Strandpaviljongen.
I Restauratören Nr 5 1958

Om Roodys förändringar på Kramer.
I Restauratören Nr 4 1959

14 15



1962 skapade paret som ägde och 
drev Restaurant Klosterbräu en stif-
telse för att främja utbildning av 
unga i restaurangbranschen genom 
stipendier. De hade, på äldre dagar, 
fattat beslutet att bli både kompan-
joner och äkta makar. Året efter de 
började driva Restaurant Kloster-
bräu tillsammans, gifte de sig. Hon 
var då 53 och han 44 år.

Bägge hade gedigen erfarenhet 
inom restaurangbranschen. Han 
hade arbetat på många olika ställen 
som kock, köksmästare och källar-
mästare. Hon hade arbetat bl.a. för 
Agnar Meurling på Rosenbad, varit 
hushållerska på Bellmansro och 
Tegnér, och sedan drivit Svenska 

Kontoristföreningens restaurang 
Tornet, som egen företagare, i 11 år.

Han var son till en kusk i Borås, 
hon dotter till en statardotter som 
varit tvungen att som piga försörja 
sig själv och sina två döttrar födda 
utom äktenskapet, fram tills dess 
hon gifte sig med soldatsonen Svan-
berg och kunde flytta in det soldat-
torp som var hans föräldrahem.

Karin och John fick inga barn 
tillsammans, men Karin hade en 
son som hon födde då hon var 19 år 
och själv arbetade som piga, två år 
efter det hon flyttade till Stock-
holm. Hon tvingades lämna bort 
honom till fosterfamiljer, men de 
behöll kontakten.

Det här sättet att lösa situatio-
nen, att lämna bort barnet i foster-
boende, om man blivit med barn 
och samtidigt var tvungen att för-
sörja sig själv, tycks inte ha 
varit ovanligt för yrkesverk-
samma kvinnor på den här 
tiden. För Karin, och andra 
i samma situation, var det 
en förutsättning för att både 
klara sin inkomst och dess-
utom bli framgångsrik som 
egen företagare, trots ödet 
att ha blivit gravid utanför 
äktenskapets ramar. 

Under en tid, när sonen 
var mellan 18 och 21 år, 
bodde Karin ihop med sin 
son. Sonen hade dessvärre 
psykiska problem. Efter att 
ha försökt klara sig på egen 
hand i ett år tycks något ha 
hänt, kanske ett samman-
brott. Han skrevs då in på 
Ersta sjukhus, sedan på 
Långbro och slutligen fick 
han fortsätta sitt liv omyn-
digförklarad och intagen 
vid Beckomberga sjukhus. 

Det är möjligt att även 
John engagerat sig för 
Karins son redan långt 
innan han och Karin gifte 
sig, för när John arbetade i 
Saltsjöbaden, var även 
Karins 10-årige son där.

Kanske är Karins sons 
öde, och hennes grusade 
förhoppningar om hans 
framtid, en av anledning-
arna bakom Karin och 
Johns beslut att grunda en 
stiftelse för att hjälpa andra 
unga att utveckla sig genom 
studier, något som ju hade 
visat sig omöjligt för Karins 
egen son.

1968 Stängde Karin och John 
Restaurant Klosterbräu för gott 
eftersom huset skulle rivas. Karin 
var då 81 år och John 73.

Karin och John Carlssons 
Stipendiefond

Stiftelsens huvudsakliga ändamål 
är att främja vård och utbildning av 
ungdom inom restaurangbranschen 

genom stipendium till en yngre 
kock eller kocklärling med väl 
vitsordad utbildning inom den 
enskilda restaurangnäringen.
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1929 - Karin med personal i köket till Svenska Kontoristföreningens 
Restaurang Tornet som hon drev i 11 år.

Restaurant Klosterbräu.

Karin & John

Karin och John på 
Restaurant Klosterbräu



är vår representant för de näringar 
och arbetstillfällen som uppkommer 
i relation till hotell- och restaurang-
branschen, men som inte direkt 
ingår i den.

Wilma föddes i Härnösand och 
var den enda överlevande av åtta 
syskon. När hennes man dog 1927, 
och efterlämnade henne med två 
söner på 10 och 17 år, så startade 
Wilma ett eget företag för att kunna 
försörja sig själv och sönerna.

Företaget, som skulle förse fram-
för allt restaurang- och konditoriper-
sonal med yrkeskläder, fick namnet 
Svenska Yrkeskläder, och går att 

återfinna i Sveriges Handelskalender 
år 1945. Där anges 1932 som det år 
då verksamheten officiellt grundades 

med adress Regeringsgatan 57.
För att klara det här fick Wilma 

lämna vården av sin yngste son till 
sin mans halvsyster. Den äldre sonen 
går att återfinna på bild i den katalog 

som Wilmas företag gav ut 1938.
Wilma drev företaget fram till 

1961, då det såldes vidare. Efter Wil-
mas död 1968, avsattes i hennes tes-
tamente en fjärdedel av hennes till-
gångar till en stiftelse med namnet 
Wilma Larssons Fond, med syfte att 
förse “verkligt behövande sköt-
samma kockar, elever och lägre 
kvinnlig kökspersonal” med bidrag 
till arbetskläder.

Ytterligare en fjärdedel av hennes 
tillgångar avsattes till en fond som 
skulle förvaltas av sjömanshuset i 
Härnösand och ge bidrag till behö-
vande sjömän.

Wilma Larssons Fond
Bidrag till arbetskläder för 

verkligt behövande skötsamma 
kockar, elever och lägre kvinnlig 

kökspersonal.
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Överleverskan Wilma Larsson

Wilmas son, längst till vänster, i företagets katalog 1938



Konstnärinnan och restauratrisen 
Siri Svensson (som inte var sin brors änka)

1934 Eldhärjades Blanch’s Café

Siri Svensson, dotter till en målare i 
Kalmar, avled efter ett väl levt liv vid 
94 års ålder 1978. I sitt testamente 
hade hon förordat att 100.000 kr av 
hennes kvarlåtenskap skulle använ-
das för att bilda Christian och Siri 
Svenssons Stiftelse till Minne av 
Blanch’s Café & Restaurant åren 
1906-1945, men stiftelsens tillblivel-
sedatum fördröjdes genom arvstvist 
mellan delägare i dödsboet. 1981 
hade tvisten lösts och stiftelsen 
anmäldes till länsstyrelsen av bout-
redningsmännen i enlighet med Siri 
Svenssons vilja.

I stadgarna benämns Siri Svens-
son som änka efter restauratör Chris-
tian Svensson. Men hon var egentli-
gen hans syster och restauratris i 
egen kraft sedan broderns tidiga bort-
gång. Vid tiden för skrivandet av 
stadgarna tycks Siris verksamhet 
hade fallit i glömska, och att hon 
själv skulle ha varit restauratris tycks 
ingen ha kunnat tänka sig.

Storebror Christian hade år 1906 
införskaffat det inom jazzhistorians 

omskrivna Blanche’s Cafe, vid Kungs-
trädgården. Där hade de första elek-
triska ljusen i Sverige tänts, där hade 
de första, “svarta” jazzmusikerna spe-
lat i Stockholm. Christan fortsatte 
med den första riktiga Stockholmsca-
barén Svarta Katten. I lokalerna 
skedde också Stockholms första mer 
bemärkta filmförevisning. Blanch’s 

Café var m.a.o på den tiden en bety-
delsefull del av Stockholms avant 
garde.

Siri, som studerat till konstnär-
inna i Paris, hjälpte till i driften av 
Blanche’s Café, vid sidan av sitt 
måleri, och när brodern dog vid 45 
års ålder, år 1923, så övertog hon 
rörelsen. Hon var vid övertagandet 
39 år och drev sedan rörelsen själv i 
22 år, fram till 1945.

Det har varit svårt att återfinna 
något exempel på Siri Svenssons eget 
konstnärsskap, men på Nacka Kyrkas 
begravningsplats, gravplatsnummer  
1 O 46-47, kan man besöka syskonen 
Christian och Siri Svenssons, och 
deras föräldrars, familjegrav med den 
gravsten som Siri själv ritat.

I hennes testamente avsatte hon 
även medel till en annan stiftelse, en 
stiftelse för unga konstnärinnor, som 
under en tid också delade ut stipen-
dier (dock inte i Visita Fondförvalt-
nings försorg).

Christian och Siri 
Svenssons Stiftelse till 
minne av Blanch’s Café 

och Restaurang 
1906-1945

Stipendier till flitig och begåvad 
ung kvinna eller man för studier i 

utlandet eller i restaurangyrket

Stipendier och bidrag till 
lovande ungdom inom hotell- 
och restaurangindustrin för 

vidareutbildning

Genom bidrag till åtgärd som 
främjar utbildningen inom Sveriges 

hotell- och restaurangindustri
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”Det fanns emellertid en person, som säkerligen 
ingen räknat med, men som dock var situationen 
vuxen: den avlidnes syster, fröken Siri Svensson. 
Ända från broderns övertagande av Blanch’s hade 
hon deltagit i affärens skötsel och kände den i 
detalj. Samtidigt ägnade hon sig åt konstmåleriet, 
som hon tidvis studerat i Paris. Till mångas förvå-
ning övertog hon Blanch’s restaurant, redde ut 
ställningen, klarade undan för undan de många 
motigheterna och förde Blanch’s fram till vad den 
nu är: first class.”

Fågel av Siri Svensson. 
Foto: Maria Rosenfågel

Ur ”Stockholms Hotell och Restaurantförening 
1894-1941”, sid 223

Restauratören 1934 Nr10 sid 171.

Siri Svenssons motiv från familjegraven. 
Foto: Maria Rosenfågel

Bilder från Restauratörens omslag 18 oktober 1935, Nr 21
När du sneddar in i kungsträdgården från Stureplanshållet så var det i hörnet, där du nu finner Sverigehuset och 
Illums Bolighus, som det legendariska Blanch’s Café låg. Det var här Carl Henrik Roodys mamma uppträdde.



1950 beslöt Stockholms Hotell- och Restaurant-
förening att slå samman ett antal stiftelser 
som man ansvarade för. Meningen var att 
stiftelserna, inom den nya stiftelsen, skulle 
redovisas till namn och kapitalbelopp, samt 
att man skulle tillföra ränta i förhållande till 
varje fonds andel i stiftelsen. Den här formen 
tillämpade också Visita Fondförvaltning efter 
bildandet av samförvaltningen 1992, men utan 
att stiftelserna slogs samman. Tyvärr försvann 
därmed också historien bakom Stockholms Hotell- och Restaurantförenings 
Donationsstiftelse och den började betraktas som enbart en av de 11 stiftelser 
som skulle samförvaltas.

Representanter för Visita Stockholm
Det är ett hedersuppdrag att sitta i Visita Fondförvaltnings styrelse. Kända profiler 
inom hotell- och restaurangvärlden har varit ledamöter sedan begynnelsen 1992.

SHR/Visitas representanter i styrelsen

Th, Lagerströms Minnesfond
(Styrelseledamot i Stockholms Restauratörförening 1894-1923)

Hanna och Wilhelm Strandbergs fond
(Hanna Strandberg hedersledamot i Stockholms Restauratörförening 1922)

Peter M. Svanfeldts fond
(Styrelseledamot i Stockholms Restauratörförening 1901-1902)

Stockholms Vinhandels AB fond

Reymersholms Bolags fond

M. Davidssons fond
(Magnus Davidsson styrelseledamot i Stockholms Restauratörförening 1894)

Georg Steinwalls Minnesfond
(Ordförande i Stockholms Restauratörförening 1905-1925. 

Deltog i grundandet av Restaurangskolan i Stockholm 1926.)

Gustaf Steinwalls Minnesfond
(Styrelseledamot i Stockholms Restauratörförening 1897-)

Emil Cornells fond
(Styrelseledamot i Stockholms Restauratörförening 1926-)

Yngve Smedbergs fond

Stockholms Hotell- och Restaurant-
förenings Donationsstiftelse

Visita Fondförvaltnings styrelse

Följande stiftelser ingick ursprungligen i Stockholms Hotell- 
och Restaurantförenings Donationsstiftelse:

22 23

Åke Johansson
1992–1992

Gert Lindberg
2000–2013

1909–1978 1978–2012 2012

Erik Lallerstedt
2014–

Lennart Skogh
1992–1999

Lennart Karlsson
2006–2011

Werner Vögeli
1992–2007

Ulf Mannestig
2012–

Ejnar Söder
1993–2005

Sören Ahlbom
2012–

Manfred Köhler
VD Visita 

Fondförvaltning
1992-2000

Leif Holmström
Utbildningschef SHR

VD Visita Fondförvaltning 
2001-2012

Peter Thomelius
Utbildning och HR-chef Visita

VD Visita Fondförvaltning
2013-

Kerstin Westerlund
Ekonomichef Visita

och Visita Fondförvaltning
2013-

Stockholms Hotell- och 
Restaurantförenings 

Donationsstiftelse
Främja vård och uppfostran 
av barn, lämna understöd 

för beredande av undervisning 
eller utbildning samt utöva 

hjälpverksamhet bland behövande.



Box 3546, 103 69 Stockholm, 08-762 74 00, info@visita.se, www.visita.se

När det gäller det bildmaterialet i den här skriften har vi försökt söka eventuell upphovsrättsinneha-
vare. I en del fall har vi lyckats. I andra fall har det inte låtit sig göras. Vill någon yrka upphovsrätt väl-
komnar vi kontakt. Jag som har arbetat med att forska om våra stiftelsegrundare, samt letat fram och 
sammanställt materialet i den här skriften, heter Maria Rosenfågel. Vet du med dig att ditt etablisse-
mang har rötter i det förflutna, och skulle vilja ha hjälp med att få fram mer av den historien, så är du 
också välkommen att kontakta mig: m.rosenfagel@visita.se
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