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Jubileumsfest i 
Stadshuset 
 
Tio år går fort! Mycket har hänt 

under åren vad gäller både 

föreningen och föreningens 

medlemmar. Vi har aktiviteter både 

höst och vår som uppskattas 

mycket. 

 

   Men lördagen den 24 november 

2012 tror jag att de som hade 

tillfälle att närvara vid 

jubileumsfesten i Stadshuset håller 

med om att det var lite extra. 

   Ebelingrummet intogs klockan 

11.00 på förmiddagen. Festligheten 

startade med ett glas cider och 

Lennart Pettersson, föreningens 

ordförande sedan starten 2002, 

berättade lite kort om hur det hela 

började när föreningen startade. De 

medlemmar som har jobbat lite 

extra för att föreningen ska fortleva 

erhöll liten gåva. Dessa var Ann-

Marie och Rune Lennstrand, 

Gunvie och Erik Vieweg, Ingalill 

Hedin, Folke Johansson. Anders 

Johansson och Frasse Szabo 

kunde tyvärr inte delta på dagens 

arrangemang men omnämndes 

och får sina gåvor vid ett senare 

tillfälle. Även Lennart och Yvonne 

mottog varsin gåva. 

 

   Jubileumsskriften, som tryckts 

med hjälp av NBV tryckeri (läs: 
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Anitha Pettersson) har tagits fram 

av Yvonne med viss hjälp av 

Lennart. Yvonne mottog en påse 

godsaker som tack för detta arbete. 

   Efter tal och gåvor och applåder 

för oss alla visade Lennart gamla 

bilder från Eskilstuna. Denna 

gången var inriktningen Båttrafiken 

på Eskilstunaån. Ett mycket 

uppskattat inslag av både gammal 

och ung. 

   Därefter var det dags för den 

traditionella skinksmörgåsen, då 

detta också var den sista träffen för 

året.  

   Som vanligt kom till sist en 

påminnelse från ordföranden om 

att årsmötet äger rum i januari och 

vår vykortsmässa i februari. 

   Alla önskades en God Jul och Ett 

Gott Nytt Samlarår! 

 

 

Besök från Upplands 
Vykortsförening 

Söndagen den 2 september mötte 

några av oss i Eskilstuna 

Vykortsförening upp ett 15-tal 

medlemmar från Upplands 

Vykortsförening. 

Här ser vi en del av gruppen besökare från 
Upplands Vykortsförening samlad runt Lennart 
som hade gjort en informativ folder med de 
platser de besökte. 
 

   Mötet startade med en kort 

promenad från parkeringen till NBV 

lokal på Rademachergatan (har 

senare flyttat till Kungsgatan). Där 

intogs kaffe, smörgås och 

hembakad sockerkaka. Diskus-

sionen hade redan kommit igång 

om föreningarnas gemensamma 

intressen och om hur vi kan 

vidareutveckla våra samarbeten. 
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Föreningen blev på stående fot 

inbjudna att komma till Uppsala för 

rundvandring i centrala delarna. 

   Efter att kaffet intagits tog 

Lennart täten för en stadsvandring 

som gick utmed Rademachergatan 

fram mot Fristadstorget.   

 

 

Torshälla Marknad 

Hösten inleddes som vanligt med 

Torshälla Marknad. Torshälla Fri-

märksklubb hade ordnat med bra 

plats vid Östra Torget. Som vanligt 

blev det ett samarrangemang 

mellan våra föreningar. 

   I år var det Folke Johansson, 

Anders Johansson och Lennart 

Pettersson som drog det stora 

lasset att bemanna ståndet och 

besvara frågor om samlandet.  

Biografvandring med 
Folke 

Lördagen den 15 september 2012, 

genomförde Eskilstuna Vykorts-

förening en dryg timmes vandring 

genom centrala Eskilstuna, med 

Folke Johansson som guide.  

   Rundturen som startade vid 

”Domus-torget”, och gick runt till ett 

antal av de biografer som fanns i 

Eskilstuna förr.  

 

   Första stopp var nuvarande 

Fristadskyrkan på Kungsgatan 36, 

där Brunkebergsteatern, Svenska 

biografen, Continental, Svea och 

Regina varit inhysta under olika 

perioder fram till 1937. Redan 1908 
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fanns Berlinerbiografen på samma 

adress i en numera riven lokal.  

   Därefter gick färden tillbaka på 

Kungsgatan och en avstickare 

gjordes till Röda Kvarn vilken låg 

på Kriebsensgatan 1 som hade 

plats för 557 personer och som 

visade film från 1915 till fram till 

1974. Föreståndare för Skandia 

och Röda Kvarn var Eric 

Pettersson-Friberg.  

   På samma gata låg biografen 

Grand, adress Kriebsensgatan 8, 

som var i drift 1937 till 1984.  

   Kriebsensgatan följdes ner till 

biografen Rio med adress Rade-

machergatan 19. Rio startade 1958 

i det nybyggda ”Rio-huset”, och 

rymde 580 personer. Idag är det en 

biograf med 6 olika salonger, 

Eskilstunas enda kvarvarande 

biograf.   

   Färden gick vidare till biografen 

Centrum vid Fristadstorget 1, där 

film visats mellan 1939 och 2009. 

Salongen rymde 578 personer.  

   Sedan passerades Rivoli på 

Careliigatan 8, som när det 

startades med bio 1904 fram till 

1915 hette Eskilstuna Bio. Detta 

var Eskilstunas första biograf. 

Biografen bytte namn till Stora 

Biografen. Bioverksamheten åter-

upptogs mellan 1925 och 1961 nu 

under namnet Rivoli.   

   På Careliigatan 2 låg mellan 

1977 och 1999, biografen 

Sandrews 1, 2, 3.  

 

   Vi gick sedan över Rådhusbron, 

och hamnade på dagens sista 

biograf, Saga på Ruddamsgatan. 

Här mitt emot gamla 

idrottsbyggnaden, visades film 

mellan 1945 – 1964.  
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   De första ljudfilmerna visades 

1930 på Skandia, Rivoli och Röda 

Kvarn.  

   Därefter fortsatte samtalet vid 

kaffet som serverades, om de totalt 

22 gamla biografer som funnits i 

Eskilstuna kommun från 1904 fram 

till idag.  

   Från de första ambulerande 

biografer som kom till Barva, 

Hållsta, Skogstorp Vallby och Öja 

till dagens enda kvarvarande 

biograf i centrala Eskilstuna. 

Lennart Pettersson 

 

 

Mälardalsträffen i 
Örebro 

Några medlemmar tog sig till 

Örebro och Mälardalsträffen 

lördagen den 27 oktober 2012. Här 

bjöds på bord efter bord med vykort 

och frimärken.  

 

 

Planerade aktiviteter 
 
 Inbjudan till årsmöte 

 
Lördagen den 26 januari 2013 äger 

årsmötet för vårt 10:e verksamhets 

år rum. Kallelse kommer att sändas 

ut i början av januari 2013.  

 

 Vykortsmässa 2013 

 
Vykortsmässa 2013 kommer att 

äga rum lördagen den 23 februari 

2013 kl. 10-15 i Vilsta Sporthotell. 

Vi kommer alltså att hålla till i 

samma lokal som förra året. Den 

här gången hoppas vi på att några 
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nya säljare tar tillfället i akt att 

komma till oss. 

   På hemsidan kommer vi att 

datera upp med anmälda säljare 

varefter.  

   Adressen till Vilsta Sporthotell är 

Vasavägen 80, vilket kan vara bra 

att veta för den som vill ställa in 

gps:en på adressen. Sporthotellet 

ligger i friluftsområdet Vilsta. 

   Det är fri entré till mässan. Du 

kan fika, äta, ta lotter förutom att du 

kan leta i en stor skatt av kort som 

säljarna har med sig. 

 

Känner du någon som 
vill vara med i vår 
förening? 

På vår hemsida finns ansök-

ningsblankett att fylla i. Den 

sänder man sen till vår ord-

förande – adress finns på blan-

ketten. Därefter betalar man in 

medlemsavgiften till något av 

våra konton.  

Använd Pg: 54 97 72-2. 

   Årsavgiften är 100 kr. Ange 

ditt namn och/eller medlems-

nummer (om möjligt). 

 

 

Efterlysning 

Finns det någon som har bilder 

från Kungsgatan 43 med om-

nejd? 

Just nu bebyggs kvarteret Vulka-

nen i centrala Eskilstuna (mitt emot 

Vårdcentralen på Kungsgatan). 

   Några har frågat om redaktören 

har något kort på hur det såg ut 

innan det blev parkeringsplats där. 

Några har också frågat hur 

kvarteret såg ut som har adress 

Kungsgatan 43, dvs Fortet 

(Fortifikationsverket och Energi-

myndigheten m.fl. myndigheter och 

företag).  
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Kontakta redaktören på mail 

webmaster@etunavykort.se för 

vidarebefordran. 

Ärsta Mellangård - någon som 

har en bild eller ett vykort på 

denna egenom? 

I så fall; Kontakta redaktören för 

vidarebefordran till personen som 

söker äldre bild på denna 

egendom. 

 

Månadens vykort 

Månadens bild DECEMBER 

2007 

 
Eskilsparken på Söder i Eskilstuna. Vykortet är 
postgånget 1939. 

 

Vykort postgånget 1939 

föreställande Eskilsparken på 

söder i Eskilstuna. 

   Eskilsparken anlades år 1914. 

   Eskilsparken, en gråmulen 

decemberdag, 2007. Parken och 

husen i just den vinkel som ses här 

ovan och på vykortet är desamma. 

Parkens rundel i förgrunden finns 

fortfarande kvar.  

 
Eskilsparken anno 2007. Det mesta är sig likt ur 
denna synvinkel. Husen finns kvar. Parken har 
inte förändrats särskilt mycket. 
Foto: Kjell Karlsson 

   Planteringarna kanske inte 

kommer upp i samma standard 

som de gjorde i början av 1900-

talet. Det kanske också har sin 

naturliga förklaring. 

   Men det är ändå med glädje man 

ser att vissa vyer i Eskilstuna 

består. 

 

mailto:webmaster@etunavykort.se
http://www.etunavykort.se/f_o_n_2007_12_01.htm
http://www.etunavykort.se/f_o_n_2007_12_02.htm
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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 
 

 

Vi ses på Eskilstuna Vykortsmässa 

lördagen den 23 februari 2013,  

kl. 10-15! 

 

 

 


