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Nya upptäckter i Eskilskällan

Jag kom nyligen tillbaka från min friskvårdstimme, 
en promenad i den härliga vårsolen som fyllde mig 
med energi för att ta itu med veckans sista arbets-
uppgifter. 

Jag är tacksam för att min arbetsgivare ger mig 
denna möjlighet att röra på mig under arbetstid i ett   
annars ganska stillasittande arbete vid skrivbordet 
eller i möten. Det har inte alltid varit så bra beställt  
med hälsofrämjande förmåner, arbetsskydd eller 
försäkringar på arbetsplatserna. Det kan ni läsa mer  
om i detta nummer av Eskilskällan.

Tidskriften är en del i Eskilskällans arbete med 
tillgängliggörandet av det rika källmaterial som finns 
hos arkiv, museer och bibliotek i Eskilstuna.  
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mottagning för arkivmaterial och släktforskning i 
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eskilskallan). Där har vi nyss lagt ut mera material 
i tjänsten Sök i samlingar. Här kan ni nu också 
söka bland tusentals kommunala dokument.  
 Därmed har ni möjlighet att samsöka bland 
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 kategorier. 

Trevlig läsning!

Susanne Nickel
Verksamhetsansvarig för Eskilskällan
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AV  A N N - K AT R I N  F L O O D

Äldre tiders sjukvård såg mycket annorlunda ut jämfört med dagens förhållanden. I Eskils-
tuna har det sedan 1700-talets slut funnits flera olika slags sjukhus, med olika inriktning 

beroende på vilka hot mot hälsan som stod i fokus.

Helso- och sjukvård i Eskilstuna

Den 12 maj 1898 tittar Carl Olsson ut från ett av fönstren i 
Eskilstuna lasarett. Han ser mot Båtsmansbacken i Nyfors, 
 Västermalm och Skogstorpsvägen. Carl Olsson ligger i sal nr 
7 på lasarettet och passar på att föreviga utsikten från fönstret. 
Hade Carl Olsson tittat ut åt andra hållet hade han sett Eskils-
tunaån, för närheten till vatten var viktig för ett lasarett innan 
vattenledningarna kom. Eskilstuna lasarett vid Kyrkogatan 
9, som Carl var patient på, var nybyggt 1871 och fungerade 
som lasarett fram till 1914, då nuvarande Mälarsjukhuset 
byggdes vid Kungsladugården i närheten av Odlaren. Det 
gamla  lasarettet vid ån förvandlades till Konstmuseum 1937. 

Utsikt mot Nyfors från lasarettet i Eskilstuna salen  
nummer sju, den 12 maj 1898. Ur Carl Olssons skissbok. 

Eskilstuna lasarett, Kyrkogatan 9. 

Doktor Ruben Alm och hans personal. 

Den första sjukvårdsinrättningen som inrättas i Eskilstuna var 
ett kurhus, som tog hand om patienter med veneriska sjuk-
domar, bland annat ”franzose sjukan”. Det går inte att klarläg-
ga vilket år Rekarne Häraders Curhus inrättades men två årtal 
är föreslagna, 1795 eller 1796. De första lasaretten och kur- 
husen i Sverige bildades under slutet av 1700-talet för att främst 
bekämpa de veneriska sjukdomar som härjade. Var detta första 
kurhus låg vet vi inte riktigt säkert, men 1803-1870 låg kur- 
huset, och från 1866 även Rekarne häraders lasarett, på 
Strandgatan 9 precis vid ån.

Frisängar för de fattiga 
Alla hade inte råd att söka sig till lasarettet, men frisängar 
fanns för obemedlade. De betalades via olika fonder som 
 lasarettet hade. Patienterna hade ljusblårandiga  patient- 
dräkter på sig när de var inlagda. I Eskilstuna lasaretts direk-
tionsprotokoll den 11 januari 1898 räknas lasarettets inven-
tarier upp, bland annat 59 skjortor och linnen, 23 rockar, 15 
linnetröjor, nio ylletröjor och koftor, tolv kjolar, 24 par läder-
tofflor, ett träben med ”lifvrem”, ett stetoskop och åtta kryck-
or. Under 1898 beräknades tvätten för lasarettet att  kosta  
1 100 kronor. I det lasarett som i dag kallas Mälarsjuk- 
huset inrättades en centraltvätt på 1940-talet, som tvättade 
till och med 1970. Efter en kort mellanperiod, då staten 
skötte  tvätten åt lasarettet, bildades Landstingstvätten 1978, 
som var verksam till 2001. 
 1898 hade sköterskorna och sköterskebiträdena på 
 lasarettet fri bostad, ljus och ”vedbrand” som lön, samt 
”kosthåll- och kaffepenningar” på 90 öre per dag och person. 
Pengarna gick till fröken Svedberg som sedan 1877 stod för 
mathållningen på lasarettet till ”direktionens fulla belåten-
het”. Ett rum på lasarettsvinden gjordes i ordning till bo-
stad åt ett sköterskebiträde under 1898. Att sjuksköterskor 
fick bo på vinden var en vanlig lösning. Södermanlands läns 
Sjuksköterskola (SLS) startade 1926 och under de första åren 
bodde eleverna på lasarettsvinden innan en elevbostad hyrdes 
på Köpmangatan, där 18 elever bodde i tre rum och kök. 

Epidemisjukhus
Epidemier har alltid drabbat mänskligheten med ojämna 
mellanrum. Difteri, scharlakansfeber, smittkoppor, tyfus, 
kolera, mässling och epidemisk hjärnfeber har grasserat vilt. 
Personer som angripits av dessa smittsamma sjukdomar togs 
inte in på lasaretten, utan vårdades och isolerades på särskil-
da epidemisjukhus, allt för att försöka hindra spridningen. 
Epidemisjukhuset i Eskilstuna togs i drift 1893 och ägdes av 
staden till 1948 då Södermanlands läns landsting köpte in det 
och anslöt det till Centrallasarettet. 1960 ersattes Epidemi-
sjukhuset av infektionskliniken vid Centrallasarettet. 

Sedan finns det smittsamma, dödliga, sjukdomar, som 
 tuberkulos, tbc, där det är livsfarligt att arbeta som läkare 
eller sjuksköterska med patienterna, eftersom de kan bli smit-
tade själva och dö. Tbc kallades också ”den vita döden” och 
skördade många offer, men 1905 tillsatte Kungl. Maj:t den 
Kungliga tuberkuloskommittén för människotuberkulosens 
bekämpande. Vilohemmet för lungsjuka i Eskilstuna fanns 
uppe vid Odlaren mellan 1908-1921. Det låg i skogen, för  
skogsluft ansågs bra för tbc-sjuka. Patienterna låg ned-
bäddade under tak i stora öppna paviljonger i skogen, för 
att inandas den hälsosamma skogsluften. 1921 övertog 
 Södermanlands läns landsting vilohemmet för att inrätta ett 

 dispensärbarnhem där, som fick namnet Gläntan. Här bodde 
barn som hade tuberkulossmitta i hemmet under en tid för 
att slippa smittas. 1928 flyttades barnen och sängkläderna 
med två bussar från G E Norström över till Aspa barnhem. 

Arbetet med att förhindra epidemier fortsätter än idag, 
men idag har man hjälp av vacciner och mediciner. Dessutom 
med större resurser till forskningen än tidigare.

Källmaterialet är hämtat från Landstingsarkivet i Sörm-
land, där artikelförfattaren är arkivarie. Källor till sjukvårdens 
 historia finns även bland arkiven i Eskilskällan.
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Diabetes är idag en av de stora folksjukdomarna i Sverige med hundratusentals drabbade. 
Här berättas om sjukdomens historia med fokus på upptäckten av insulinet och dess effekter 

på behandlingen.

Före och efter insulinet
Utvecklingen kring en epokgörande upptäckt

Den 6 augusti 1919 avled Elin Kato på Eskilstuna lasarett. 
Enligt patientjournalen hade Elin lidit av diabetes sedan 
nästan åtta månader. Några dagar före sin bortgång hade hon 
i blekt och magert tillstånd anlänt till sjukhuset. Hon var en-
ligt patientjournalen oredig, hade hög feber och föll på mor-
gonen i djup koma. Hon vaknade aldrig till liv igen. 

Elin Kato arbetade vid sin bortgång som föreståndarinna 
för lunchrummet på Munktells i Eskilstuna. Hon var 53 år 
vid sin död. Elin var en av fyra patienter med diagnosen dia-
betes som enligt dödboken avled vid Eskilstuna lasarett under 
1919. Totalt beräknas tre tusen personer ha avlidit av sjukdo-
men i Sverige under perioden 1916-1920. 

Vid denna tidpunkt fanns ingen bot mot diabetes. Den 
behandling som erbjöds var olika typer av diet- och svältkurer 
som inte bidrog till att hälsotillståndet förbättrades. Diabetes 
var en plågsam, dödlig sjukdom där ingen hjälp eller ens lin-
dring fanns att få. Men upptäckten av insulinet skulle bara 
några år senare helt förändra denna bild.

Upptäckten av insulinet 
Historien om upptäckten av insulinet är en av den medicin-
ska historiens stora landvinningar.  Fred Banting och John 
Macleod belönades med Nobelpriset i medicin 1923 för 
 upptäckten. Forskarna genomförde djurförsök framför allt på 
hundar. Sedan de opererat bort hundarnas bukspottkörtlar 
fann de att blodsockret först steg kraftigt, men att det sjönk 
igen när de gav injektioner från den bortopererade körteln. 
Frågan var om denna behandlingsmetod skulle kunna fungera 
på människor. 

I januari 1922 testades insulin för första gången på män-
niskor. 14-årige Leonard Thompson var den förste pati-
enten. Insulinet testades efter hand på fler patienter med 
 häpnadsväckande resultat. Diabetes, eller sockersjukan som 
den benämndes i dagligt tal, förvandlades från en dödlig till en 
kronisk men behandlingsbar sjukdom. Ryktet om framgån-
gen spreds över världen men samtidigt innebar upptäckten en 
stor utmaning. Efterfrågan på insulin var stor och det gällde 
att få igång produktionen. Under vintermånaderna 1922-
1923 kom produktionen igång i stor skala i USA.  Redan som-
maren 1923 kom insulinet till Sverige. Tillverkningen skedde 
på Nordisk Insulinlaboratorium i Köpenhamn. I tidnings-
artiklar hösten 1923 konstaterades att ett hundratal patienter 
behandlats i Stockholm med gott resultat.

Diabetikerna organiserar sig          
Grundandet av De sockersjukas förening hösten 1943 var 
av avgörande betydelse för att ge diabetikerna en röst, och 
för att ge deras krav utrymme i samhällsdebatten. Förbundet 
kämpade förutom för rätten till kostnadsfritt insulin också för 
rätten till körkort. Detta lyckades man med 1952. En annan 
fråga som förbundet engagerade sig i var diabetikernas ställn-
ing på arbetsmarknaden. Först 1964 fick diabetikerna rätt till 
ordinarie statliga tjänster. 

AV  O S K A R  N I L S S O N

Tidig insulinflaska från Nordisk insulinlaboratorium.  

Tidningsartikel kring upptäckten av insulinet publicerad i 
tidningen Folket 27 oktober 1923. 

Under 1951 genomfördes en stor insamling till diabetes-
forskning i Radiohjälpens regi. Under denna tid grundades 
många lokalföreningar av förbundet som 1956 bytte namn 
till Svenska Diabetesförbundet. 

Bland de lokalföreningar som bildades 1951 märks 
 Eskilstuna sockersjukeförening, numera Eskilstuna Diabe-
tesförening. Föreningens arkiv finns bland föreningsarkiven i 
Eskilstuna stadsarkiv och kan sökas via Eskilskällan. Förenin-
gens verksamhet präglades under de första åren av informa-
tionsarbete och kamp för diabetikers rättigheter men i lika 
hög grad av praktiska och ekonomiska frågor. 

Nya utmaningar
Under de senaste decennierna har antalet diagnostiserade dia-
betiker stigit i snabb takt. Det är viktigt att notera att det finns 
två typer av diabetes. Dels typ 1-diabetes som  uppstår då krop-
pens eget immunförsvar attackerar och förstör insulinpro-
ducerande celler. Insulinbehandling är den enda fungerande 
behandlingen för denna typ av diabetes och det var för denna 
grupp som upptäckten av insulinet blev livsavgörande. Typ 
1-diabetes uppstår oftast under barndomsåren. Diabetes typ 
2 däremot uppstår senare i livet och påverkas bland annat av 
livsstilsfaktorer. Runt om i världen beräknas det idag finnas 
ungefär 370 miljoner diabetiker. Den stora majoriteten av 
dessa är typ 2-diabetiker och det är också den typ av diabetes 
som ökar mest, bland annat till följd av den ohälsosamma 
livsstilen i västvärlden idag. Ett aktivt hälsoarbete med inrikt-
ning på kost och motion är viktigt för att förebygga sjukdo-
men men också för att minska risken för komplikationer för 
dem som drabbats. 

Drömmen om ett vaccin        
Det har nu gått snart hundra år 
sedan upptäckten av  insulinet. In-
troduktionen av  insulinet  innebar 
inte bara en ny livschans för hun-
dratusentals människor runt om 
i världen utan också starten på en 
process där nya behandlingsformer  
uppstod.
 Stora resurser har genom åren 
avsatts för  forskning inom om- 
rådet.  Insulinbehandlingen innebar 
ett avgörande steg framåt, men idag 
pågår på flera håll  forskning kring 
ett vaccin som skulle innebära ett 
minst lika stort medicinskt genom-
brott. 
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Det är lätt att glömma bort hur viktigt det faktiskt är med regler för hur vi ska kunna vistas 
säkert på våra arbetsplatser. När allt fungerar som det ska tänker man inte på hur fort livet 

kan förändras, som i detta arbetsskadefall från 1960-talet, skildrat med hjälp av arkiv- 
material och personliga minnen.

AV  L E N A  R Ö Ö S

Tidningsurklipp Tidningen Folket, torsdagen den 21 november 1963. 

Min morfar Evert
Ett arbetsskadefall från 1960-talet

Kolbäck 1968.På fotot syns även författarens
 mamma vars minnen bidragit till texten.

Det är sommar och solen lyser över festplatsen i Kolbäck. 
Min farbror och faster från Stockholm har anslutit sig och 
tillsammans med mina föräldrar och morföräldrar sitter jag 
och min kusin i gröngräset. Jag, i famnen på min kära mor-
far Evert och förmodligen på språng mot något längre bort 
som fångat min uppmärksamhet. Men det är inte det som 
kommer att bli det viktiga i den här berättelsen, utan snarare 
det som inte syns. Som den älskade, hatade, protesen på min 
morfars högra ben.

På väg till jobbet
Min morfar var statarson, fotbollsspelare, trädgårdsodlare 
och byggnadsarbetare. Envis och intelligent i en alldeles egen 
kombination. Uppmärksammad för goda skolbetyg, men 
hindrad från fortsatta studier för att i stället hjälpa till att 
försörja sina åldrande föräldrar. Den 20 november 1963 var 
förmodligen en dag som alla andra i hans liv. Matlådan i plåt, 
ett smörgåspaket, flaskan med mjölk – och så i väg till arbetet. 
BPA stod det på kepsen han fortfarande bar när jag växte upp. 
BPA som i Byggproduktion AB, med dotterbolaget Mälar-
dalens Byggnads AB. Ansvarig för uppförandet av den nya 
kronikerpaviljongen på lasarettsområdet i Eskilstuna. Det var 
dit han var på väg. 
 Den här onsdagen röjde morfar och några av hans arbets-
kamrater schaktmassor i vad som skulle bli en av kulvertarna. 
Det var inte alltid grävmaskinisten nådde och då fick gub-
barna skotta och bända för hand. Mitt uppe i arbetet hörde 
han inte grävmaskinistens varningssignal och såg aldrig ste-
nen som satts i rullning. Men han kände den.

Klockan var halv fyra på eftermiddagen när morfar träffades 
av den 600 kilo tunga stenen. Den krossade hans högra un-
derben och bröt hans vänstra fot. Arbetskamraterna fick bän-
da loss stenen och bära honom till den väntande ambulansen. 
Hundra meter bort och några timmar senare tog man beslutet 
att amputera hans ben. 
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AV  L E N A  R Ö Ö S

Byggnadsfackets skiss över olycksförloppet. 
Byggnadsarbetareförbundet avdelning 14, Eskilstuna stadsarkiv.
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Folkhälsa är ett ord som allt oftare dyker upp i olika sammanhang,  
men vad innebär det egentligen, hur ser dess historia ut och vad har hänt i Eskilstuna?  

Följ med genom århundraden av förändring i synen på motion, träning, friluftliv och levnadsvanor.

AV  L E N A  K L I N T B E R G

Folkhälsans historia
Från jakt till kultur på recept

Slalomåkning i Vilstabacken 1966. Fo
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Efterspelet
I den utredning som det fackliga ombudet vid Byggnads-
arbetareförbundets avdelning 14 gjorde, hittar jag några an-
teckningar om händelseförloppet. Ombudet konstaterar att 
morfar förmodligen inte uppmärksammat grävmaskinistens 
signal då den ljöd regelbundet för varje fullastad lastbil. 30 
meter bort pågick även tryckluftsborrning. Att arbetsgivaren 
tillät arbete i nedre delen av gropen, samtidigt som gräv-
maskinsarbete pågick ovanför, i samma grop, verkar inte 
ha ifrågasatts. Mediauppmärksamheten kring min morfars 
 olycka upphörde helt två dagar senare då skotten i Dallas fick 
hela världen att stanna upp. Men historien slutar inte där, i 
alla fall inte för min morfar och hans familj.

Kryckor blev till protes. En protes som aldrig riktigt 
verkade passa. Morfar fick infekterade sår och blev fort trött i 
benet. Han hade oturen att leva i en brytningstid, en period 
där gamla försäkringsregler ännu inte hunnit bytas ut mot 
nya. 

Med sitt handikapp kunde han inte prestera en fullgod 
 arbetsinsats, men någon förtidspension var det aldrig  frågan 
om. I stället ansåg Riksförsäkringsverket att morfar var berät-
tigad till en invaliditetsersättning – på 40 procent. Detta 
beslut innebar att han var tvungen att kompensera den låga 
livräntan med en annan inkomst. Han måste ut i arbetslivet 
igen, på något sätt. Morfar protesterade. Inte mot att arbeta 
men mot att skadan inte klassades allvarligare. Att inte arbeta 
hade varit att ge upp.

Dubbelarbete för halva lönen
Problemet blev att hitta någon som ville anställa en invalidise-
rad 50-åring. Facket skrev ett brev till den forne arbetsgivaren 
och bad om hjälp med en tjänst. Morfar blev så ”bodtomte”, 
en slags vaktmästare, på olika byggarbetsplatser. Han var nu 
tvungen att jobba minst 11 timmar om dagen för att komma 
upp i en lön som familjen kunde klara sig på. Timersättnin-
gen låg på ungefär hälften av vad han tidigare haft. Lokalpres-

sen beskrev fallet med byggarbetaren som 
var tvungen att jobba dubbelt så mycket för 
hälften av lönen. Morfar, å sin sida, uttryck-
te sin tacksamhet till arbetsgivaren som gått 
med på att anställa honom. 
 Allt detta har redan hänt, där vi nu sitter 
i gröngräset i Kolbäck, en dag i juni 1968. 
Det onda kommer han att få lära sig stå ut 
med så länge han lever och fotboll kommer 
han  aldrig mer att spela. Ett undantag gör 
han dock. Det blir några korta passningar till 
barnbarnen, vid sommarstugan, när de blir 
 äldre. Min kära, kära, morfar Evert.

Bild ur ett reportage om morfar och hans 
arbetsolycksfall, troligen 1972.
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En definition på hälsa och folkhälsa är: ”Hälsa är en resurs 
för individen medan folkhälsa är ett mål för samhället” 
(Folkhälsans villkor, Folkhälsogruppens rapport nr 9). Att ha 
en god hälsa betyder inte att vara fri från sjukdomar utan 
att känna ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 
 Vi människor har nog alltid förstått att motion och  träning 
gör att vi mår bättre, blir snabbare, starkare, smidigare och 
mer pricksäkra, allt efter behov. Det finns två teorier kring 
hur människan kom på att det var bra att träna mer regel-
bundet. Den ena bygger på att jaktfolk upptäckte att de blev 
bättre jägare genom att ”leka” jakt när de var hemma. Den 
andra teorin har kopplingar till religiösa ritualer där jakten 
imiterades för gudarna. Vinsten med att ha skickliga jägare 
blev god tillgång på mat och därmed ett bättre välmående.  
 Systematisk träning utmynnade 776 f. Kr. i de grekiska 
Olympiska spelen som genomfördes vart fjärde år. I dessa spel 
deltog fria män och ogifta kvinnor. Det finns forskning som 
visar att atleterna även tänkte på kosten för att må bra och 
prestera på topp. Spelen upphörde år 394 på grund av att de 
med kristendomens intåg ansågs oanständiga. 
 När det gäller Sverige vet vi att vikingarna tränade och 
tävlade för att hålla sig i form. När landet kristnades blev 
träningen en lyxvara. Under 1500-talet spred sig träningen 

Kallbadhuset vid Nybron omkring 1917.  

inom adeln och under 1600-talet införde Gustav II Adolf 
exerciser för soldater så att de skulle bli mer uthålliga och 
starkare. Södermanlands regemente upprättades i samband 
med trettioåriga kriget och fick senare, på 1770-talet, en stor 
exercisplats vid Malma hed.

Frisk luft, renlighet och bad
Efter industrialismens intåg i Sverige började idrottens vindar 
vända, som en reaktion mot stadens föroreningar och arbetet 
inomhus. Det blev viktigt att tänka på det allmänna hälsotill-
ståndet, och idrottandet blev så småningom en del i att sköta 
sin hälsa istället för att bygga på prestation.
 Den svenska Ling-gymnastiken hade redan vid 1800-talets 
början hjälpt folkhälsoarbetet på traven. Enligt den  ideologin, 
utvecklad av pedagogen Pehr Henrik Ling (1776-1839), var 
det bra att träna allsidigt utan överansträngning.  Teknik, 
kondition och stil skulle tränas, man skulle äta bra och ta 
hand om sin mentala hälsa. Kropp och knopp skulle må bra 
tillsammans enligt mottot ”en sund själ i en sund kropp”. 
 Idrottandet organiserades allt mer och olika föreningar 
bildades. För att möta behoven byggde Eskilstuna stad olika 
anläggningar. Som exempel kan nämnas Kallbadhuset, ett 
utomhusbad i Eskilstunaån som användes 1879-1932 och 
Tunavallen som invigdes 1924. Att ett nytt badhus byggdes 
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berodde inte bara på efterfrågan från föreningslivet utan var 
också ett led i folkhälsoarbetet. Nu hade man förstått att ren-
lighet betydde mycket för att hålla sig frisk och hindra smitt-
spridning.
 Det är läkaren och vetenskapsmannen professor  Ossian 
Schauman som anses vara folkhälsans förgrundsgestalt i 
Sverige under första hälften av 1900-talet. Han hade till-
sammans med några andra forskare insett att genom hälso- 
upplysning gick det att bekämpa medicinska och sociala 
problem. Som exempel kan nämnas tuberkulos, spädbarns-
dödlighet, bristsjukdomar och okunskap. 

Friluftsliv i Sundbyholm och Vilsta 
Under samma tid kom också den första semesterlagen, 1938, 
som skulle garantera att alla anställda fick två veckors semes-
ter. Eftersom de flesta arbetare då jobbade inomhus blev det 
viktigt att semestern skulle tillbringas utomhus och vara aktiv. 
Det ansågs också viktigt att komma bort från den ”smutsiga” 
staden. Befolkningen uppmuntrades till ett aktivt friluftsliv 
bland annat genom att cykla och campa. Vilstabadets camping 1959. 

Kultur på recept
Tiderna förändras när det gäller synen på folkhälsa. I dag 
uppmärksammas både fysiska förutsättningar och levnadsva-
nor. I undersökningar vägs in motion, kost, rökning, alkohol-
vanor och annat. 
 Vi har även börjat titta på utbildning, arbete, ekonomi, 
var och hur vi bor, fritidsintressen utöver idrott med mera. 
Det pratas också allt mer om kulturens betydelse för en god 
hälsa, och begreppet ”kultur på recept” har myntats. Det be-
tyder att läkare idag kan rekommendera sina patienter att ta 
del i hälsofrämjande kulturliv, som ett komplement till an-
nan behandling. Återigen hör kroppen och knoppen ihop 
och forskningen visar att de tre viktigaste faktorerna för att 
själv känna att man mår bra är att ha ett jobb, att ha en god 
ekonomi samt att ha en utbildning.
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Smått och gott
En rökfri generation
1979 grundades stiftelsen En rökfri generation, med målet 
att hålla ungdomar borta från rökning och snusning. Samma 
år genomförde de sin första kampanj, som bland annat inne-
höll en teckningstävling för barn mellan 9 och 15 år. Eleverna 
fick antingen göra en affisch med uppmaningen att inte börja 
röka, eller en klasstidning som behandlade ämnet rökningens 
faror.
 En klass från Eskilstuna som deltog var 8D på Fristads-
skolan. När deras tidning blev utnämnd som vinnarbidrag 
fick klassen åka till Skansen i Stockholm, för att delta i en tv-
gala. Hela klassen fick gå upp på scenen och ta emot sitt pris. 
Bakom scenen fick de träffa den populära popgruppen The 
Boppers. Bilder från galan finns i en tidning som stiftelsen 
lät trycka. Hos Svenskt barnbildarkiv finns ett exemplar av 
den bevarad, liksom ett antal affischer och klasstidningar från 
tävlingen. 

Antirök, en klasstidning.     
Av: Klass 7G, Årbyskolan, Eskilstuna 1979.  

Bestrålningsapparat.Lokalhistorisk litteratur.

Barnmorskor, curhus och omsorg
I Eskilskällan finns några böcker av lokalhistoriskt intresse  
om hälso- och sjukvård:

Eriksson, Tommy: Barnmorskor – ett historiskt  
perspektiv med sörmländskt fokus (1991). 

Eriksson, Tommy: Eskilstuna lazarett och curhus 
 – tillkomst och verksamhet (1997). 

Källén, K. Hilding:  
En gammal fältskärsstuga  
(ur Medicinsk årsbok). 

Schön, Sven: Från idiot till 
medmänniska – en historisk 
skildring av den sörmländska 
omsorgens utveckling (1995). 

Wawrinsky, Richard:  
Eskilstuna lasarett (ur Sveriges  
lasarettsväsende förr och nu,  
1906

Märklig kurator  
I Eskilstuna stadsmuseums föremålssamlingar finns en 
märklig apparat av märket Kurator. Den kom till museet 1994 
som gåva från en privatperson. Det är en  bestrålningsapparat 
för att behandla sjukdomar med högfrekvent ström. Den är 
tillverkad på 1930-talet för att användas i privat bruk. 
 Enligt den medföljande bruksanvis-
ningen kan apparaten användas för be-
handling av allehanda krämpor och sjuk- 
domar, som exempelvis engelska sjukan, 
ledgångsreumatism, hysteri, hicka, stru-
ma, magkatarr, kolik, veck och rynkor 
i ansiktet samt liktornar. I bruksanvis- 
ningen finns också uppmanin-
gar som ”Ingen behandling 
får äga rum i badet!” och 
”Vid all högfrekvens- 
behandling bör tillses, att 
 patienten ständigt håller sina 
fötter varma”.
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Smått och gott
Visor om hälsokurer
Kuplettsångaren och bondkomikern Erik P:son Friberg 
(1892-1970) från Eskilstuna gjorde en mängd humoristiska 
inspelningar på 1920- och 30-talen om dagsaktuella ting, 
däribland tidens hälsobringande kurer. Visan Fruktsaltet 
(1929) handlade om det 1923 lanserade Samarin, som an-
sågs bra mot diverse magåkommor. ”Ja, fruktsaltet ä nåt te 
rekommendera, för dä kan forcera å göra nå mera, dä ä som 
kröppen den vill explodera, när saltet får göra sin vandring i 
den”, sjöng Friberg. 
 1931 kom visan Kvartslampan, som handlade om bonden 
Klapp Johannes problem med ischias: ”Å Klapp Johannes 
klädde av sig å la sig riktigt mjukt, å så lät han lampan lysa 
på dä ställe som var sjukt, å började sin kur som hjälpt mån-
gen annan man, att slippa den där dyra resan ner till Rivi(e)-
eran”. Kvartslampan ansågs bland annat sänka blodtrycket, 
vara smärtstillande vid reumatiska åkommor och motverka 
sömnlöshet, åderförkalkning, håravfall och hudsjukdomar. 
Idag anses den vara hälsovådlig.

Erik P-son Friberg.

Handskrivet, nu digitalt.                                                                                                                                        

Hälsa i Hällbybrunn
Vattnet i Hällby järnkälla sägs ha nyttjats sedan århundraden 
och under 1800-talet byggdes en kuranstalt upp här. Vattnet 
sågs som särskilt hälsosamt att dricka och innehöll enligt 
dåtidens prospekt nyttigheter såsom ”kolsyrad jernoxidul”, 
”jernsalt” och radium. Den radioaktiva järnkällan kunde även 
erbjuda gästerna allt från gyttjebad till ångsåpskurer, och här 
fanns också societetshus med restaurang, badhotell, musik-
paviljong och tennisplan. 

Hällby brunn stängde 1930 och anläggningen revs. I dag 
står ett radhuskvarter på platsen. För oss som vet vad som 
en gång hände här, är den gemensamma poolanläggningen i 
området närmast en självklarhet.

Nytt källmaterial på nätet
Under året integreras Stadsarkivets digitaliserade dokument 
med Eskilskällans sökfunktion Sök i samlingar på hemsidan 
eskilstuna.se.  Därmed blir det möjligt att samsöka informa-
tion från protokoll med cirka 17 850 fotografier av personer, 
byggnader och föremål. I den databas som läggs till Sök i 
samlingar ingår drygt 4000 sidor text från olika kommunala 
protokoll. Det nya materialet sträcker sig fram till år 1950. 
Det kommer från arkiv i Eskilstuna, Torshälla, Kloster, Fors 
och Nyfors.                                          

Brunnshuset i Hällby.
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