
Bilden är tagen på Rinmanstorg/Kungsgatan i riktning ner mot gamla rådhuset. 

På platsen där Stadshuset nu ligger, låg tidigare telegrafen och läroverket. Se bifogad lite 

dålig bild ( 1 ). 

I det gamla huset på Fristadstorget 7, startade Eskilstuna-Kuriren sin verksamhet. Kuriren 

flyttade 1897 till Fristadstorget 7.  Se bifogad bild ( 3 ). 

 

Fristadstorget 5. Tidigare låg på denna tomt ”Ihrmanska gården”, uppförd omkring 1830. 

Detta hus nedtaget 1914 och återuppfört vid Zetterbergsgatan, där det stod kvar fram till 

1960-talet 

Idag ligger med adress Fristadstorget 5, det tredje huset, det sk Sparbankshuset. Huset 

uppfördes 1914 –1916 och arkitekt var Aron Johansson, och sommaren 1916 flyttade 

Eskilstuna Sparbank in i de nya lokalerna, och var kvar till i maj 1976. Därefter Radio 

Sörmland och kommunal information och idag ABF. 

Huvudingången låg ursprungligen mitt på byggnadens långsida och kröntes av Eskilstuna 

stadsvapen. 1941 inreddes en sjätte våning med takkupor. Källargluggarna är igensatta, men 

tjänade förr som intag för ved och kol till husets uppvärmning.  

 

 

Fristadstorget 7 var tidigare ett 1700-tals trähus, som 1897 revs och ersattes med ett nybygge 

i tre våningar, och kallas ”Öbergska huset”, efter ägaren, fabrikören ”Bok-Öberg”. Se Albert 

Öbergs monogram över ingången. 1927 tillbyggdes en våning då nuvarande utseende tillkom. 

 

 

Köpmangatan 50. Stadskällaren låg i huset Köpmangatan 50 mellan 1820 – 1897 då den 

flyttade till det nybyggda Stadshuset och då omdöpt till Stadshotellet. Rörelsen flyttade 1939 

till det nybyggda Stadshotellet vid Hamngatan. 

 

Någon annan Stadskällare har inte jag hört talas om. 

 

Bifogar mitt äldsta kort, skrivet 16 februari 1900. ( 2 ). 
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www.gamlavykort.nu har under första texten till vänster, ”Fritt forum”. 

Klicka på detta så kommer det upp mera. Klicka på Äldsta kända vykort från olika 

större platser i Sverige som är den 4:e gruppen med olika texter. Här har bl.a Anders 

Lindell /Reveal) lagt ut lite kort. 

 

De korten kommer här nedan.  
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