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Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad   -    2011-08-05 

Höstupptakt lördagen 
den 28 augusti 

Lördagen den 28 augusti, kl 14.00-

16.00, sker höstupptakten. Vi 

samlas i entrén till Stadsmuséet 

(Faktoriholmarna) där vi först 

kommer att titta på utställningen 

”Här var där”. Därefter kort 

promenad till NBV:s lokal på 

Rademachergatan 34 för att se 

filmen om Eskilstuna från 1937. 

Kaffe med dopp serveras där. 

   Anhöriga är välkomna att följa 

med på denna träff. Ingen 

föranmälan! 

   Förslag till höstens program 

bifogas detta nummer av 

VykortsNytt.

  

Rapporter från utställ-
ningar och medlems-
aktiviteter sommaren 
2011 

 

 
 Våravslutning – guidad 

biografvandring med 

Folke 

Söndagen den 15 maj möttes 

några av föreningens medlemmar 

för att lära mer om biograferna i 

Eskilstuna. Folke Johansson 

berättade och visade bilder på hur 

det såg ut på de biografer som låg 

centralt i Eskilstuna. Men även 

biograferna runt omkring i 

Eskilstuna berördes och berättades 

om. 
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   Folke visade även bilder på de 

stora stjärnorna som ungdomarna 

(kanske också de äldre 

ungdomarna) gick för att se. 

   Vandringen avslutades med kaffe 

och tilltugg som ordföranden ordnat 

i trevlig lokal i centrala Eskilstuna. 

 

 

 

 Vykortsvisning på 
Sörmlandsgården  
 

Nu börjar det bli en tradition att 

föreningen deltar med någon 

aktivitet på Sörmlandsgården under 

sommaren. 

   Lördagen den 18 juni ställde Erik 

Viewegg och Lennart Pettersson 

upp våra fina utställningsskärmar i 

ett av husen på Sörmlandsgården. 

Det var säkert ett 40-tal besökare 

under dagen som såg denna 

utställning och nästan lika många 

som stannade och lyssnade på det 

föredrag som Lennart Pettersson 

höll om gamla eskilstunavyer. 

 

 

 

 Vykort, gamla aktiebrev 

och bokmärken 

Vi är många som samlar på många 

olika saker. Föreningen fick en 

inbjudan från EskilstunaMagasinet 

om att medverka på en temadag 

som ägde rum lördagen den 9 juli. 

   Bo Nicklasson berättade om och 

visade gamla aktiebrev. Här 

visades också gamla bokmärken 

som också satte fart på nostalgin. 

   Lennart Pettersson visade och 

berättade om hur man kan samla 

vykort. 
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   EskilstunaMagasinet arrangerar 

temadagar under hela året och har 

följande träffar inplanerade under 

hösten för den som vill – på 

temadagarna är fri entré.  

 20 augusti: Kalligrafi som 

konstart. (13.00) 

 24 september: Träsnitt som 

bokillustration. Prova på trä- 

och linoleumsnitt (13.00) 

 15 oktober: Prova på 

pappersmarmorering (13.00) 

 12 november: Litografi och 

screentryck, demonstration 

och prova på (13.00) 

 3 december: Skriftens historia 

och prova på läsning av 

gamla handstilar (13.00). 

 

 

 

Efterlysning 

 

Var och vad kan detta vara för 

vy? 

Ett vykort med ovanstående 

gårdsidyll från Eskilstuna har 

inköpts av en medlem. Han undrar 

om någon kan hjälpa att tala om 

var denna gårdsidyll fanns. 

   Hör av dig till Lennart Pettersson 

om du vet var kortet är taget. 

 

 

 

 

http://www.etunavykort.se/efterlysning_eskilstuna_gardsinterior.htm
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Månadens vykort 

Månadens bild JUNI/JULI 

2007 

 
 
Grönsta Trädgård. Vykortet är taget i början 

av 1980-talet av Svenska Aero-Bilder. 

 

Vy över Grönsta Trädgård. Detta 

låg på Strängnäsvägen i 

Eskilstuna.  

   Information om byggnaden har 

tyvärr varit svår att hitta. Om någon 

läsare vet något om detta är 

webmaster tacksam för information 

på mailen.  

   På kortet går följande att läsa:  

Grönsta Trädgård. Handelsträd-

gård utmed Strängnäsvägen, 

belägen i Grönsta, by i Klosters 

socken, Eskilstuna stad, 

Österrekarne härad, Söderman-

lands län. 

   Kort nr 1953-80 är taget av 

Skandinavisk Aerotjänst någon 

gång under 80-talet och är 

postgånget 1994.  

(Källa: Den kortfattade information 

som finns om motivet har hitttas på 

vykortet samt på Svenska Aero-

Bilders hemsida.) 

Idag är det bara ett "ruckel" som 

står kvar. Det man känner igen från 

vykortet från 80-talet är skorstenen 

och man kan också se de två 

elstolparna på vykortets högra del.  

Växthusen är borta! 

   Om du tittar på de moderna 

bilderna så ser du också se hur en 

cykelbana har tillkommit på andra 

sidan Strängnäsvägen. Annars är 

det sig likt i området.  

   Fotona är tagna i mitten av maj 

2007 av Yvonne Karlsson och 

Lennart Pettersson.  
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Gröndals Trädgård - från båda håll. Ett ruckel 

som inte står kvar längre. Spåren av 

Växthuset är svåra att finna. På nedre bilden 

ser du hur väggrenen på andra sidan 

Strängnäsvägen utrustats med cykelbana. 

Fotona är tagna av Yvonne Karlsson och 

Lennart Pettersson 

Månadens bild AUGUSTI 

2007 

 

Vykort föreställande Torshälla Stad. Vykortet 
är postgånget ca 1915. 

 
 

Fotografen har stått på Husberget 

ovanför Stadskällaren och på kortet 

syns från vänster:  

Lill-Jans krog, gammal krog i trä 

med två skorstenar, som undkom 

branden 1798, då skepparna i 

staden hämtade segel från båtarna 

och täckte huset och sedan bevatt-

nade seglen. Krogen nedmontera-

des 1955 för att spararas, men låg 

och ruttnade bort. 

Apotekshuset, det vita 3-vånings-

huset vid byxhörnan inrymde på 

denna tid apoteket i Torshälla. 

Kyrkskolan , i bildens bakre vänst-

ra del, byggdes år 1900, efter det 

http://www.etunavykort.se/f_o_n_2007_08_01.htm
http://www.etunavykort.se/f_o_n_2007_08_01.htm
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att man på samma plats rivit 

Torshälla fattigstuga byggs 1838.  

Kvarnen nederst till höger på 

bilden, är från 1628, och har haft 

många ägare och efter branden 

den 17 maj 1947 ej använts. 

Överläts av Nyby-Bruk till Torshälla 

stad 1953. Biblioteket är inrymt här 

sedan 1991.  

Järnhandlarhuset med reklam på 

gaveln, är byggt år 1900.  

Rådhuset, byggdes upp först 1833 

efter att det gamla brunnit ner vid 

branden 1798.  

Kyrkan började byggas på 1100-

talet och består av torn, ett tre-

skeppigt långhus, kor och sakristia 

från 1400-talet. Vapenhuset i söder 

revs 1827 men byggdes upp 1966-

1967.  

Tornbranden 1873 Blixten slog på 

eftermiddagen den 14 juli 1873 ner 

i kyrkans tornspira. Tornet var på 

1600-talet byggt i trä och var 1851 

angivet till en höjd av 153 alnar = 

90,85 meter. Redan den 5 juni 

1701 och den 6 augusti 1780 samt 

år 1805, hade åskan slagit ner i 

tornet med besvärliga följder och 

kostsamma reparationer. Nu brann 

tornet och taket och takstolarna 

upp medan murar och valv klarade 

sig. Efter branden byggdes ett nytt 

torn med trappstegsväggar och 

taket till kyrkan sänktes. 

Folkets Hus, byggdes år 1900, är 

det vita huset till höger i bildens 

mitt, och inrymde biograf, cafe och 

bibliotek samt fackexpedition för 

Metall. Huset revs 1962. Ett nytt 

hus uppfördes på samma plats 

som påminner om det gamla.  

 (Källa: Torshälla ABC, Årsbok 

2004 från Lokalhistoriska 

sällskapet i norra Sörmland.) 

 

 
Gamla Torshälla sett från Husberget. 
Fotograf: Yvonne  Karlsson  
 

http://www.etunavykort.se/f_o_n_2007_08_02.htm
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Torshälla - Fotografen har även 

här stått på Husberget ovanför 

Stadskällaren och på kortet syns 

från vänster: 

Apotekshuset, det numera 

laxfärgade 3-våningshuset inrym-

mer inte längre något apoteket. 

Kyrkskolan, i bildens bakre vän-

stra del, byggdes år 1900, efter det 

att man på samma plats rivit 

Torshälla fattigstuga byggs 1838. 

Kvarnen nederst till höger på bil-

den, är från 1628, inrymmer sedan 

1991 Biblioteket. Här arrangeras 

många utställningar och verni-

sager.  

Järnhandlarhuset numera utan 

reklam på gaveln, är byggt år 1900. 

Rådhuset, byggdes upp först 1833 

efter att det gamla brunnit ner vid 

branden 1798.  

Kyrkan, började byggas på 1100-

talet och består av torn, ett tre-

skeppigt långhus, kor och sakristia 

från 1400-talet. Vapenhuset i söder 

revs 1827 men byggdes upp 1966-

1967. 

Folkets Hus, byggdes år 1900, är 

det vita huset till höger i bildens 

mitt, och inrymde biograf, cafe och 

bibliotek samt fackexpedition för 

Metall. Huset revs 1962. Ett nytt 

hus uppfördes på samma plats 

som påminner om det gamla.  

Kraftstationen (kvarnfallet) som 

byggdes 1933 och utbyggdes 1960 

till en effekt av 800 Kw tillkommit 

och Lill-Jans krog är borta.  

 

 

Medlemsavgift 2011 

Har du missat att betala med-

lemsavgiften? Nu kan du be-

tala in den till Pg: 54 97 72-2 

eller Bg: 617-2415. 

   Årsavgiften är 100 kr. Ange 

ditt namn och/eller medlems-

nummer (om möjligt). 
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Redaktion:    Adress till VykortsNytt: 

Lennart Pettersson (Ansv. utg.)  Eskilstuna Vykortsförening 

Yvonne Karlsson (Red.)   c/o Y Karlsson 

    Lindgärdesvägen 15, 633 47 Eskilstuna 

Telefon:  

Y Karlsson: 016-51 75 95 (bost),   Epost : 

0739-403 447 (mobil)   Y Karlsson : webmaster@etunavykort.se 

L Pettersson: 016-12 46 04  L Pettersson : ordforande@etunavykort.se 
___________________________________________________________________________________ 

NÄSTA NUMMER 

Kommer i oktober 2011! 

Vill du ha med text ber vi dej sända denna till redaktören senast 7 oktober. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scanning av diabilder 

Har du diabilder som du skulle 

vilja ha hjälp med att scanna in? 

   Vår medlem, Annethe Norberg 

Andersson, har en scanner som 

hon kan scanna in diabilder med. 

   Prisuppgift får du av Annethe! 

Du når henne på mail: 

annethe@zeta.telenordia.se och 

på telefon 016-42 04 55 

mailto:annethe@zeta.telenordia.se

