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VVVyyykkkooorrrtttsssNNNyyytttttt   
Nr 3/2010 

Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad   -    2010-12-13 

Kallelse till Årsmöte 

Eskilstuna Vykortsförenings års-

möte äger rum 2011-01-29 kl 11-

13. Plats: Eskilstuna Fotoklubbs 

lokal på Intagsgatan.  

   Kallelse kommer att sändas ut till 

medlemmarna i början av januari. 

 

 

Rapporter från utställ-
ningar och medlems-
aktiviteter hösten 2010 
 

 Höstupptakt med guidad 
vandring i Snopptorp och 
Tunafors den 5 septem-
ber 2010 

Eskilstuna Vykortsförening inledde 

sitt höstprogram med en 

rundvandring i Snopptorp 

söndagen den 5 september.  

   Frasse Szabo och Hans Rosén, 

båda uppvuxna i området, guidade 

sällskapet på ett 20-tal personer 

genom kvarteren i Snopptorp.  

  Vandringen startade vid Stålfors-

bron där det en gång i tiden låg ett 

vattenverk och ett häkte. 

   Men deltagarna fick också se var 

Nystedts Elektriska startade sin 

verksamhet, likväl som Söderbergs 

Metallgjuteri. Erikssons Bageri, 

sedermera Skogaholms Bageri, 

startade också sin verksamhet i 

området.  

    
Stadshuset och Rinmans torg. Vykortet är 

postgånget 1921. 

 

Kaffe och kakor serverades i 

halvtid vid Eskilstunaåns kant. 

   Därefter fortsatte sällskapet 

vidare genom Snopptorps gator 

och kvarter. En fin utsikt från den 

plats där vattentornet en gång låg 
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blev det som avslutade vandringen. 

   En nöjd skara skingrades och tog 

med sig många fina minnen från 

Snopptorp och Tunafors.  

   Ett varmt tack framförs till Frasse 

och Hans som ställde upp och 

guidade föreningens medlemmar 

och Snopptorpsbor. 

    

 
Strömsholmen från Hamngatan. Vykortet är 

postgånget 1905. 

 

 Torshälla Marknad den 
11-12 september 2010 

Torshälla Frimärksklubb och Eskils-

tuna Vykortsföreningen samsades i 

lokal på Eskilstunavägen 2.  

   Här visades förstoringar på vykort 

från både Eskilstuna och Torshälla. 

Frimärksklubben informerade intres 

serade om hur det går till att samla 

frimärken. 

   Ordföranden höll två uppskattade 

föreläsningar där gamla Torshälla-

vyer visades. 

   Styrelsen framför sitt varma tack 

till alla som ställde upp och 

informerade besökarna.  

   Varmt tack också till Torshälla 

Frimärksklubb för ett gott sam-

arbete. 

 

 Månadsmöte den 25 sep-
tember 2010 

Lördagen den 25 september var 

det dags för föreningens månads-

möte. Efter att ordföranden upp-

daterat de närvarande medlem-

marna om vad som hänt sedan 

senast var det dags att titta på 

bilder från förr.  

 
Parti av Kungsgatan. Vykortet är postgånget 

1918. 
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   I vanlig ordning slås man av all 

den kunskap som finns bland 

medlemmarna.  

   Kaffe med dopp hade Gunvie 

och Erik Wieveg ordnat med. 

Medlemmarna lät sig väl smaka. 

   Några bytte kort med varandra. 

Tiden går fort och när de två 

timmarna hade gått såg alla nöjda 

och belåtna ut. 

Rinmanstorg 1907 

 

 
 Mälardalsträffen i Köping 

den 23 oktober 2010 

Ordföranden, Lennart Pettersson, 

besökte Mälardalsträffen i Köping. 

Med sig på resan hade han 

ytterligare några medlemmar. 

Tyvärr var det få besökare och få 

säljare på mässan. Vad detta 

berodde på vet man inte.  

   Om Lennart fann några kort till 

sin samling förtäljer inte historien, 

men vi önskar nästa arrangör av 

Mälardalsträffen lycka till. 

 
Sundbyholm - semesterstugorna. Vykortet post-
gånget 1966 

 

 Månadsmöte den 30 okto-
ber 2010  

Eskilstuna Fotoklubbs lokal har 

visat sig vara en alldeles utmärkt 

lokal att mötas i. De flesta 

medlemmarna hittar dit och 

utrustningen som finns där är 

också toppen. Bildvisningarna 

underlättas genom den kanon som 

föreningen låter oss hyra. 
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   Lördagen den 30 oktober var det 

alltså dags igen för månadsmöte.  

   Ordföranden rapporterade från 

Mälardalsträffen och påminde 

också om att det snart är dags för 

säsongens sista månadsmöte.  

   Lördagen den 27 november är 

det dags för sedvanlig auktion och 

de som önskar lämna in objekt till 

denna ska göra det senast 20 

november. 

   Bildvisning och kaffe med dopp i 

vanlig ordning fick avsluta mötet. 

 
Flygfoto över Östermalm i Eskilstuna. 

 

 

 Månadsmöte den 27 no-
vember 2010  

Säsongens sista medlemsmöte 

hölls lördagen den 27 november. 

Ett 15-tal medlemmar hade slutit 

upp för att få lite information om 

vad som hänt och som kommer att 

hända.  

   Någon vykortsauktion blev det 

tyvärr inte detta år. Däremot gjorde 

de som tog med sig sina dubbletter 

av med några kort. 

    Höjdpunkten på mötet blev dock 

visningen, som Folke Johansson 

stod för, av de diabilder som Rune 

Erikssons dotter överlät i före-

ningens ägo. 

   Ordföranden avslutade mötet 

med att påminna om årsmötet som 

äger rum den 29 januari 2011. 

Plats: Eskilstuna Fotoklubbs lokal. 

Kallelse kommer inom kort. 

   Medlemmarna önskade varandra 

God Jul och Gott Nytt Samlarår. 

 

 
Jenny Nyströms julkort är postgånget 1907. 
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 Vykortsvisning på Släkt-
forskarföreningen den 
9 oktober 2010 

En förening som börjat efterfråga 

Vykortsföreningens bildvisningar är 

Släktforskarföreningen. Vi ser att vi 

kan ha nytta av varandras intresse, 

säger Frasse Szabo, som haft 

kontakt med föreningens ordfö-

rande vid ett par tillfällen.  

    
Gevärsfaktoriet, som sedermera blir 
Stadsmuseum. Vykortet postgånget i början av 
1900-talet. 

 

Lördagen den 9 oktober hade 

föreningen månadsmöte och bad 

om en bildvisning. Frasse Szabo 

och Yvonne Karlsson samlade ihop 

några bilder av olika typ och visade 

dessa på deras månadsträff.  

   Frasse visade lite olika 

samlarområden. Han hade lyckats 

samla kort av mycket skilda slag, 

vilket uppskattades bland åhörarna. 

   Yvonne visade, som vanligt, sina 

helgkort. Att se symboliken i 

dåtidens kort var något som en del 

inte alls tänkt på. Andra gav andra 

infallsvinklar på symboliken. Ett 

trevligt utbyte med andra ord. 

 

 

 Vykortsvisning på Stads-
muséet den 11 november 
2010 

Det var en intresserad skara på ca 

25 stycken som kom till 

vykortsföredraget på 45 minuter 

torsdagen den 11 november på 

Faktorimuseet. 

   Denna kontakt med museet gav 

också idéer om någon permanent 

utställning av föreningens vykorts-

tavlor som redan finns klara, i 

deras cafeteria under 2- 3 veckor 

under vår. 

   Museet var inte nöjda med detta 

enda framträdande, utan efter nyår, 

vill de även ha ett kvällsfram-

trädande med liknande innehåll på 

 5(12) Eskilstuna VykortsNytt nr 3-2010 



 VVVyyykkkooorrrtttsssNNNyyytttttt 
 
 
 2010-12-13 Nr 3-2010 
 

______________________________________________________________________________ 
www.etunavykort.se

samma plats, för att tillfredställa 

Eskilstunaborna som inte hade 

tillfälle att närvara vid detta tillfälle. 
 

 

Planerade aktiviteter 
2011 
 
 Lördag 29 januari kl 11-13 

ÅRSMÖTE. Plats: Eskilstuna 

Fotoklubbs lokal, Intagsgatan 9. 

 

 Lördag 26 februari, kl 10-16 

VYKORTSMÄSSA.Plats: Senior-

centrum. 

 
Klosters kyrka – bilden föreställer parken som 

ligger bakom kyrkan. Östergatan syns till vänster. 

 

 

Rune Erikssons Minne 

Eskilstuna Vykortsförening och 

Torshälla Frimärksklubb har nu 

instiftat det konto dä den som vill 

hedra Rune Erikssons minne har 

möjlighet att bidra med en valfri 

summa.  

Plusgirokonto: 549772-2 och 

Bankgiro: 617-2415, står öppet för 

bidrag.  Märk betalningen med 

”Rune Erikssons Minne”. 

   
Rådhusbron och Skandiahuset i början på 1900-

talet. 

 

Rune Erikssons Minne har som 

ändamål att vara till gagn för 

Torshälla Frimärksklubbs och 

Eskilstuna Vykortsförenings 

verksamhet inom det postala 

samlarområdet och då främst riktad 

mot ungdomar. 

   Den kommer att handläggas av 

två ombud från varje förening. 

Eskilstuna Vykortsförening repre-

senteras av Rune Lennstrand och 

Ference Szabo. Från Torshälla 
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Frimärksklubb kommer också att 

utse representanter. 

   Villkor för fonden finns framtagna 

och har antagits på ett 

interimsmöte den 28 juni 2010.  

 

 

Månadens vykort 

DECEMBER 2006 

Södra Järnvägsstationen, Eskilstuna - 

Vykort postgånget 1910. 

 

Hösten 1895 invigde kung Oskar II 

Norra Sörmlands Järnväg. Därmed 

fick Eskilstuna direkt järnvägs-

förbindelse med Stockholm. 

   Detta går att läsa i Gösta 

Hellgrens bok "Minnesbilder i 

Gamla Vykort". 

   I Eskilstuna fanns på den tiden, 

förutom Centralstationen, Norra 

Station och Södra Station. Person-

trafiken mellan dessa båda 

stationer upphörde 1927.  

   År 1931 förstatligades järnvägen 

och eldrift infördes 1936. Vid denna 

tid fick Södra stationen ny byggnad 

som revs 1976.  

Södra Järnvägsstationen, Eskilstuna - Foto 
taget den 2 december 2006 (Foto: Kjell 
Karlsson)  
 

 

Där Södra Jernvägsstationen låg 

finns idag en bensinmack. Där det 

idag går en cykel- och gångväg låg 

det en spåret. 

   Idag finns endast ett spår för 

trafiken mot Stockholm. De gamla 

byggnaderna utmed Ruddamms-

gatan finns inte längre kvar. 

Däremot kvarteret nere vid 

Köpmangatan finns en del gammal 

bebyggelse kvar. 
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JANUARI 2007 

 
Läroverk för flickor, Eskilstuna - Vykort 
postgånget 1901. På bilden syns också delar av 
Hamnparken, idag mer känd som Smörparken.  
 

Eskilstuna elementärläroverk för 

flickor öppnades den 3 september 

1878. Då fanns klasserna 1, 2 och 

3 med totalt 39 elever. Skolan 

drevs i privat regi fram till mitten av 

1942 då fastigheten övertogs av 

Eskilstuna stad.  

   Den 1 januari 1945 ombildades 

läroverket till en kommunal 

flickskola. Dess verksamhet 

upphörde den 30 juni 1958 och 

övertogs av Eskilstuna stads 

skolstyrelse.  

   Kommunala flickskolan upphörde 

den 30 juni 1969. Byggnaden revs 

den 8 april år 1979. 

   (Källor: Skallström, P. Eskilstuna 

Flickskola 1878-1969 och 

Eskilstuna i våra hjärtan - hundra år 

av minnen, beslut och utveckling, 

1999.) 

 

 
Läroverk för flickor i Eskilstuna finns inte längre. 
Idag inryms ett antal företag i huset som byggdes 
någon gång under 1980-talet. Det som finns kvar 
av Hamnparken kallas idag för Smörparken.  
Fotot är taget den 14 januari 2007. Fotograf: Kjell 
Karlsson  
 

På samma adress idag finns bl a 

Radio Sörmland m fl företag som 

hyresgäster. Huset byggdes någon 

gång under 1980-talet.  

   Parken är mer eller mindre borta. 

Endast en mindre del finns kvar - 

förr kallades den för Hamnparken - 

idag benämnd Smörparken. 

Fotot är taget 14 januari 2007.  
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FEBRUARI 2007 

Munktells Mekaniska Verkstad - Vykort 
postgånget 1915. 

AB Bolinder-Munktell har sitt 

ursprung i de mekaniska 

verkstäderna Munktells Mekaniska 

Verkstad som etablerades i oktober 

1832 i Eskilstuna och J. & C.G. 

Bolinders Mekaniska Verkstad, 

etablerat 1845 i Stockholm.  

   Munktell hade endast ett fåtal 

anställda i förhyrda lokaler i hörnet 

av nuvarande Drottning- och 

Rademachergatorna. Redan 1839 

flyttade han verksamheten till egna 

lokaler på andra sidan ån. ´ 

   1950 sålde huvudägaren, Han-

delsbanken, företaget till Volvo, 

som gjorde det till ett dotterbolag. 

Numera finns Volvo med ett antal 

dotterbolag inte bara utanför 

Eskilstuna (Brunnsta) utan världen 

över!  

Munktells Mekaniska Verkstad 2007. Idag 
inryms hotell och museum i byggnaden. 
Tillbyggnad sker till höger om porten. Fler 
hotellrum behövs! Fotot är taget den 1 
februari 2007. Fotograf: Yvonne Karlsson 

Idag ser byggnaden i stort sett 

likadan ut till det yttre. Men 

invändigt är skillnaden total. Idag 

bedrivs hotellverksamhet i den 

högra delen.  

   Till vänster om hotellet finner 

man MunktellMuseet. Den som inte 

besökt detta museum har gått 

miste om en stor del av traktor- och 

eskilstunahistoria. Väl värt ett 

besök! 

   Se även hemsidan för museet: 

http://munktellmuseet.volvo.com/ 

Fotot är taget 1 februari 2007.  

 

 9(12) Eskilstuna VykortsNytt nr 3-2010 

http://www.etunavykort.se/f_o_n_2007_02_01.htm�
http://www.etunavykort.se/f_o_n_2007_02_02.htm�
http://munktellmuseet.volvo.com/


 VVVyyykkkooorrrtttsssNNNyyytttttt 
 
 
 2010-12-13 Nr 3-2010 
 

______________________________________________________________________________ 
www.etunavykort.se

Medlemsavgift 2011 

   Nu kan du betala in 

medlemsavgiften för 2011.  

Pg: 54 97 72-2 eller  

bg: 617-2415. 

   Årsavgiften är 100 kr. Ange 

ditt namn och medlems-

nummer (om möjligt). 

 

 
Eskilstuna från Djurgårdsberget. 

 

Julens traditioner 
Adventskalender. I Sverige intro-

ducerades adventskalendern 1932 

av Sveriges Flickors Scoutförbund 

efter tyska förebilder. 

Svenskt julfirande 

   Julfirandet i Sverige har inslag 

från hedniska, kristna, nordiska och 

germanska traditioner från 

vikingatiden och framåt. När 

Sverige kristnandes, i mitten av 

1100-talet, började de kristna och 

hedniska traditionerna av blandas. 

De flesta nutida traditionerna 

härstammar från 1800-talet och 

1900-talet. 

   I Sverige pågår den kristna julen 

från julafton, 24 december, till 

Tjugondedag Knut den 13 januari. 

("Tjugonde dag Knut dansas julen 

ut".) Enligt kristen synvinkel är den 

viktigaste tiden den fram till 

trettondagen, 6 januari, men julen 

pågår enligt kyrkoåret egentligen till 

och med Kyndelsmässodagen, 2 

februari, ursprungligen. 

   Kring mitten av 1700-talet dök de 

första klädda granarna upp i 

Sverige. På 1800-talet blev det allt 

vanligare med julgran i de 

borgerliga hemmen och man börjar 

importera tyska julgransprydnader.  

   I Ersta diakonianstalt i Stockholm 

började man 1870 att varje söndag 

i advent tända sju ljus i en gran. 
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1920-1930 ersattes adventsgranen 

med adventsljusstaken som har 

fyra ljus. Denna svenska tradition 

har sedan spridit sig runt om i 

världen. 
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Kommer i början av mars 2011! 

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

   Julen är förknippad med Lucia, 

julklappar, pepparkaksbak och jul-

mat, och man brukar städa, stöpa 

ljus, stoppa korv, koka knäck och 

annat julgodis, ta fram julprydnader 

och klä granen.  

   Julklappar började delas ut på 

1600-talet. Traditionen bjöd att 

givaren smög fram till mottagarens 

dörr som man ljudligt klappade på, 

slängde in gåvan genom dörren för 

att sedan springa därifrån - vilket är 

ursprunget till ordet "julklapp". På 

1700-talet började man rimma till 

paketen vilket är en tradition 

hämtad från antikens Rom. Under 

1800-talet blir pepparkakor och 

glögg en del av den svenska 

jultraditionen och färgen röd bli 

viktig.  
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Eskilstuna Vykortsförening  

önskar  

alla sina medlemmar och läsare  

En riktigt God Jul  

och  

Ett Gott Nytt Samlarår!  
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