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Mat 

I detta nummer skriver Helena Karlsson om entreprenören 
Hilma Persson som grundade Margaretas matsalar, en klas-
sisk restaurangrörelse i Eskilstuna. Karin Widholm berättar 
historien om Eskilstunas saluhallar och Susanne Nickel skriver 
om matlagningens historia med utgångspunkt från spännande 
föremål som finns Stadsmuseets magasin. Dessutom berättar 
Lena Calmegård och Lars-Olof Liljebjörk, lärare vid Rinmans-
skolan, om skolans kända restaurangutbildning. 

Eskilskällan är ett samarbete mellan arkiv, bibliotek och 
museer och består av en hemsida med mängder av foton, 
 dokument och föremål, denna tidskrift samt ett fysiskt rum 
på Eskilstuna stadsbibliotek. Under sommaren kommer den 
fysiska delen av Eskilskällan att byggas om. Rummet kommer 
att få en starkare lokalhistorisk identitet, bland annat genom 
att arkivmaterial och fotografier lyfts fram. Förhoppningen är 
att rummets nya utformning tydligare kommer att visa vad 
vi har att erbjuda och hur du på egen hand kan söka i det 
 material som finns hos oss. 

Till sist: du har väl inte missat Nyforsfilmen? En uppskattad 
film, producerad av Eskilskällan, som skildrar en spännande 
del av Eskilstunas historia. Köp den i Stadsbiblioteket eller på 
Stadsmuseet!

Receptet står att läsa i Anna-Lena Bergströms och Ingegerd 
Wachtmeisters bok ”Sörmländska matminnen” som finns att 
låna i Eskilskällan. Testa det!  Då får du känna samma smak 
och lukt som en torpare i våra trakter på 1800-talet. Kanske 
kommer upplevelsen att ge dig nya insikter och perspektiv, 
vilket historia i mångt och mycket handlar om. 

Trevlig läsning!

Nils Mossberg
Chef Arkiv och museer

Detta nummer handlar om mat. Få saker kan ge oss samma direktkontakt  
med historien som mat. Ett exempel är detta recept på ölsupa, en slags  

vällingliknande soppa som serverades i våra trakter för hundra år sedan. 

Ölsupa 
Recept på soppa från Eskilstunatrakten  
(receptet  avser 3-4 personer): 
2 flaskor (33 cl) lättöl,  
1 dl mjölk,  
4 äggulor,  
1 ½ matsked socker,  
½ tesked salt och 
1 bit ingefära. 
Koka upp ölen och slå i mjölken. Vispa äggulorna 
i lite het vätska och slå dem i öl blandningen under 
vispning. Smaksätt med salt, socker och en bit inge-
fära. Värm upp  ölsupan, men låt den inte koka.
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AV  H E L E N A  K A R L S S O N

Från torparjänta till  
framgångsrik restaurangägare 

Genom hårt arbete, goda hushållskunskaper och stor servicekänsla kunde Hilma 
 Persson förverkliga sin dröm. Med en verksamhet som sträckte sig över ett halvt sekel, 

var på sin tid Margaretas Matsalar något av en institution i Eskilstuna.

Huset på Vasbergsgatan köpte Hilma Persson av ett fabrikörspar 1935. Paret ångrade sig strax efter köpet,  
men Hilma ville inte ge upp huset där hennes restaurangrörelse snart skulle till att slå upp portarna. 
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Året var 1935 när portarna slogs upp till Margaretas Matsalar 
på Vasbergsgatan 3. Tiden visade sig väl vald att starta en ny 
restaurang i det expansiva Eskilstuna. Trots att Parkkällaren låg 
bara ett stenkast bort, blomstrade snart också den nya rörelsen. 
Till en början erbjöds här både mat och logi, men det dröjde 
inte länge förrän verksamheten koncentrerades till de mer 
 lönande begravnings- och festarrangemangen – ett område där 
Margaretas Matsalar med tiden blev namnet på allas läppar. 

av 1930-talet alltså kunde öppna sin rörelse. Men vem var 
då denna Margareta? Någon sådan fanns faktiskt överhuvud-
taget inte i företaget. Namnet var istället ett lån från en annan 
 populär rörelse på 1930-talet.

Entreprenören Hilma Persson (1879-1959)  
på släktkalas 1940.
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Bord duka dig! Så här kunde det se ut när gästerna   
anlände till Hilma Persson och hennes personal.
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Bakom det populära Margaretas Matsalar stod en kvinna vid 
namn Hilma Persson. Hilma föddes 1879 som ett av tio  syskon 
i en västmanländsk torparfamilj. Till Eskilstuna kom hon i mit-
ten av 1920-talet med maken Johan Persson och barnen Agda, 
Anna Greta och Sune. Av kyrkan hade familjen fått möjlighet 
att arrendera Stenby gård, där de även drev egen charkuteri-
rörelse och sålde mjölk. Några år senare flyttade  paret  Persson 
vidare till Hagnesta gård som arrendatorer.  Sedan Johan av-
lidit i början av 1930-talet blev Hilma ensam kvar med det 
slitsamma jordbruksarbetet. När arrendet efter något år skulle 
upphöra, tvingades Hilma på allvar att fundera över framtiden 
– vad skulle hon egentligen ägna resten av livet åt?  

För att få vägledning uppsökte Hilma en sierska. Enligt 
henne skulle Hilma hitta ett stort hus där hon skulle servera 
mat och dryck, en spådom som låg väl i linje med Hilmas egen 
ungdomsdröm om att starta restaurangrörelse. I unga år hade 
hon nämligen gått som elev på Hotel Continental i Örebro, en 
erfarenhet som gjort starkt intryck. Nu plötsligt hade 56-åriga 
Hilma möjlighet att förverkliga den drömmen – en chans hon 
bestämde sig för att ta! Det dröjde heller inte länge förrän hon 
hittade det stora huset på Vasbergsgatan, där hon i mitten 

Under återstoden av sitt liv ägnade Hilma nästan all sin tid 
åt Margaretas Matsalar, som med tiden blev en mycket fram-
gångsrik restaurangrörelse. I huset på Vasbergsgatan hjälpte 
hon, hennes barn och den övriga personalen gästerna till 
rätta vid trevliga fester och värdiga begravningsmottagningar 
med bästa tänkbara service. Även under ransoneringstiden 
 gjorde Hilma vad hon kunde för att förse gästerna med det 
de  önskade. När hon – mitt under kriget – fick chansen att 
köpa en skogsgård utanför Hälleforsnäs slog hon blixtsnabbt 
till. Gården gjorde hennes företag självförsörjande på ved sam-
tidigt som den gav inkomster genom uthyrning. 

När huset på Vasbergsgatan 1959 skulle rivas för att ge plats 
för bostäder, beslutade Hilma att slå igen sin restaurangrörelse. 
Det innebar slutet för det ursprungliga Margaretas Matsalar – 
och för Hilma själv, som strax därefter gick ur tiden.

Det var historien om den driftiga torparjäntan Hilma  Persson, 
som genom familjeföretaget Margaretas Matsalar blev en av 
Eskils tunas mesta festfixare. Även om det var slut för  Hilma själv, 
innebar rivningen på Vasbergsgatan emellertid inte slutet för 
hennes företag. Det levde vidare ännu ett kvartssekel tack vare 
en annan handlingskraftig kvinna, Hilmas dotter Anna Greta. 
Tillsammans med brodern Sune kunde hon i slutet av 1959 
inviga ”Nya” Margaretas Matsalar i Jernbolagets gamla direk-
törsvilla på Brunskogsgatan. Men det är en annan historia…
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AV  K A R I N  W I D H O L M

Under senare delen av 1800-talet kom torghandeln i Eskils-
tuna att gradvis flyttas från Rådhustorget till Fristadstorget. 
Önskemål förekom ständigt om fler saluplatser och 1887 tog 
stadsfullmäktige beslutet att dels låta uppföra en saluhall vid 
Fristadstorgets norra sida, dels bereda plats för ett stort antal 
öppna försäljningsplatser på torget framför saluhallen. Inne 
i saluhallen fanns 40 platser, som framförallt var avsedda för 
försäljning av livsmedel som kött, fisk och mejeriprodukter. 
Vid de öppna försäljningsplatserna såldes livsmedel, kläder och 
allehanda varor. Hyran för en plats inne i saluhallen var natur-
ligtvis högre än för en öppen plats på torget. I Eskilstuna stads 
drätselkammares arkiv finns bevarade saluhallskontrakt i vilka 
det framgår att kvartalshyran 1890 låg på 15 kronor för en 
plats inne i saluhallen och tre kronor för en plats ute på torget.

Eskilstuna stads hälsovårdsnämnd hade ofta blicken riktad 
mot saluhallen. 1897 går det att läsa i Stadsfullmäktiges proto-
koll att hälsovårdsnämnden antagit en ordningsföreskrift om 
att ”Huggkubbar eller annat, hvarå kött å salutorgen eller i 
saluhallen i Eskilstuna styckas, skola hafva en höjd af minst en 
meter från markens yta”. På så sätt skulle hundar inte kunna 
slicka upp blod och äta köttrester från huggkubbarna. 

De som bröt mot föreskrifterna kunde straffas med böter 
från två till 100 kronor.

En ny saluhall
1928 påbörjades diskussionen i Eskilstuna stadsfullmäktige 
om en ny saluhall då den sanitära standarden i den till åren 
komna saluhallen började bli rejält eftersatt. Av hygieniska 
skäl sågs det heller inte lämpligt att sälja livsmedel på öppna 
torgplatser.  Saluhallen behövde också byggas ut så att alla 
torghandlare som saluförde livsmedel kunde rymmas i den. 
Stadsfullmäktige ansåg sig dock inte ha möjlighet att driva 
frågan utan skulle en ny saluhall byggas måste det ske med 
privata medel. 1932 bildades därför intresseföreningen Eskils-
tuna torg- och saluhallsintressenter.

Föreningen bestod av kötthandlare, trädgårdsmästare och 
fiskförsäljare – alla med ett intresse av en större och mer tids-
enlig saluhall. Men tiden var knapp. Länsstyrelsen hade fast-
ställt en ny matvarustadga för Eskilstuna, som skulle träda i 
kraft 1938. I denna förbjöds all öppen torghandel med ”öm-
tåligare livsmedel” såsom slakterivaror, fisk, bröd, konditori-
varor, karameller och mejerivaror. En lång rad torghandlare 
stod alltså inför faktum att förvisas från torgen.

Sillgaraget och Centralsaluhallen
Historien om två av Eskilstunas saluhallar

Eskilstuna stads första saluhall, i folkmun kallad Sillgaraget, byggdes 1887 och  
revs 1938 när nya sanitära krav ställdes på lokalen. Den nya centralsaluhallen

  invigdes 1938 som ett modernt och hygieniskt handelscentrum.

Kolorerat vykort över dåvarande Rinmanstorg.  
Livlig torghandel pågår och saluhallen syns mitt bland alla stånden. 
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Två parter kunde utkristalliseras i framväxandet av den nya 
saluhallen – Eskilstuna stad, genom stadsfullmäktige, och in-
tresseföreningen. Med argument som att en väl fungerande 
saluhall hade stor betydelse för fattiga medborgare genom att 
hålla nere priserna på livsmedel försökte intresseföreningen 
engagera stadens styrande. Stadsfullmäktige tillsatte till slut 
en utredning för att ta reda på hur andra städer i Sverige hade 
löst saluhallsfrågan. Utredningen, som finns att läsa i stadsfull-
mäktiges protokoll, kom fram till att det bästa för Eskilstunas 
del vore att följa ”Halmstadssystemet”. I Halmstad hade salu-
hallen byggts av näringsidkarna själva och staden medverkat 
genom att gå i borgen för ett lån. 

1936 bildade intresseföreningen AB Centralsaluhallen. Av 
Eskilstuna stad köpte bolaget sedan tomten nr. 1 i kvarteret 
Vårblomman för 60 000 kronor. Staden gick också i borgen 
för ett lån till AB Centralsaluhallen. 

Centralsaluhallen äntligen färdig
Den 1 april 1938 stod Centralsaluhallen färdig att öppnas. 
Tongångarna var mycket positiva. Saluhallen ansågs vara i 
förstklassigt skick med vita rena ytor, glasskyddade diskar av 
marmor och stora luftiga takfönster. I lokalen fanns en kött-
avdelning, en avdelning för försäljning av ost, bröd och grön-
saker, en fiskmarknad avskild från den övriga hallen samt ett 
café.

I protokollen bevarade från AB Centralsaluhallens arkiv 
går det att läsa att aktiebolaget drev Centralsaluhallen fram 

Fiskförsäljning i saluhallen (Sillgaraget). Saluhallen revs 1938  
i samband med att Centralsaluhallen öppnade. 

Centralsaluhallen i kvarteret Vårblomman. 

Centralsaluhallen invigdes den 1 april 1938 till mycket positiva ton-
gångar – glasskyddade diskar av marmor i luftiga och ljusa lokaler.  
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till 1970 då fastigheten såldes till byggnadsfirman Gunnar 
Graflund. Saluhallen fortsatte sedan att finnas kvar i något 
mindre skala till 1972 då Graflunds fick klarsignal att riva 
hela byggnaden. På Centralsaluhallens gamla tomt uppfördes 
ett parkeringsgarage och varuhuset Tempo.
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”Enkel vardagskost, väl tillagad …”

Att laga och konservera mat har genom tiderna inneburit olika utmaningar  
för människorna. Att kunna koka, steka, baka och bevara kräver förutom  

värme eller kyla också en del redskap. Några finns än idag, andra har försvunnit  
med den tekniska utvecklingen och ersatts av nya. Här presenteras ett urval  

vanliga hjälpmedel för matlagning och konservering som tillverkats eller  
använts i Eskilstuna och som nu finns i Stadsmuseets samlingar.

Följer vi tidslinjen ser vi att kokning, stekning och förvaring 
av mat har varit i bruk genom hela historien.  Utgrävningar 
och andra fynd visar att olika typer av lerkärl användes för 
mat lagning över öppen eld. Kärlen fungerar lika bra i kok-
grop som på öppen spis. Med den tekniska utvecklingen 
framför allt i gjutning av metall kom nya produkter, som 
till exempel grytor och kastruller av gjutet järn. Efter-
som det fortfarande användes öppen eld vid matlagning 
hade kärlen oftast tre ben för att kunna ställas över glöden.  

AV  S U S A N N E  N I C K E L

Andra modeller behövde en så kallad trefot för att kunna an-
vändas. Spisarna utvecklades från kokgrop med öppen eld via 
en murad variant till spisar i gjutjärn, där elden är instängd 
och mindre farlig. För att kokkärlen ska få kontakt med  elden 
finns löstagbara ringar i olika storlekar. Kokkärlen får en 
 speciell form så att de passar in i själva ringen.  

Materialet spelar också roll. Koppar till exempel håller 
 värmen bra. I Stadsmuseets samlingar finns en del koppar-
föremål som är tillverkade av Eskilstunaföretag. 

Gryta i gjutjärn daterad 1818. Initialerna HF på  
locket tyder på att den är tillverkat i Hälleforsnäs. 

Trefot i gjutjärn användes för att sätta kastruller  
och grytor över glöden på en öppen spis.
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På bilden ovan ser vi en kastrull med en ”inbyggd” ring så att 
den kan sättas på en spis med samma ringsystem. Finurliga är 
de gjutjärnstillverkade våffeljärn som också kan sättas in i sådana 
ringar på en järnspis. De vilar på en extra ring och har någon 
form av gångjärn. På så sätt kan de lätt vändas utan att man 
måste ta ut hela formen och våfflan bakas frasig från båda sidor. 

Eskilstuna hade ingen egen tillverkning av järnspisar, men 
var bra på att göra tillbehören. Företag som Eskilstuna Jern-

Kastrull i koppar. Typisk är den ”inbyggda” ringen för att kunna sätta kastrullen direkt i spis öppningen. Tillverkat av A. Bohm, Eskilstuna.

Ledat våffeljärn med spisring i gjutjärn.

manufaktur AB, Hjalmar Lundhs Metallfabrik, C. A. Göhle 
och E. Bergman & Co har producerat en mängd hjälpmedel 
till matlagning och förtäring. 

Att förvara mat har inte alltid varit lätt. Konservering var 
en metod som oftast användes innan kyl och frys blev  allmän 
standard i våra hushåll. Glaskärl fylldes med frukt eller grön-
saker som skulle konserveras, en gummiring och ett lock  sattes 
på och sedan ställdes kärlen i en så kallad konserverings apparat. 
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Skolplansch ”Några viktiga födoämnens samman sättning”  
P. A. Norstedt & Söner;  Stockholm.  

Skolplanschen var det främsta  pedagogiska  hjälpmedlet 
från  folkskole reformen 1842 ända fram till 1960-talet,  

då rikt illustrerade  läroböcker ersatte planscherna.

Skolplansch ”Våra vanligaste födoämnen” 
C. E. Fritzes Bokförlags  AB, Stockholm. Daterad 1945.

Leksakskonserveringsapparat LINN, tillverkat i Tyskland under  
första halvan av 1900-talet. Konserveringsapparater av samma  

märke fanns även i större format för användning av vuxna.

Den fylldes med vatten och allt kokades under en längre tid. 
På så sätt gjordes maten hållbar. Att denna metod lärdes ut 
tidigt visar konserveringsapparaten i leksaksstorlek som finns 
i Stadsmuseets samlingar. Den är fullt funktionsduglig och 
levererades med en liten receptbok om hur olika sorters frukt 
konserverades. Tyvärr finns inte glasen kvar. 

Att veta något om olika näringsvärden i mat var och är viktigt. 
Därför stod det redan tidigt i skolans läroplan. Stadsmuseet 
har en del skolplanscher i sina samlingar som visar vilken 
betydelse ämnet hade. En skolplansch från 1952 hängde till 
exempel i ett skolkök i Kafjärden och en annan användes i 
undervisningen på Praktiska Mellanskolan i Eskilstuna.

Dagens rika utbud av kostråd är inget nytt. Redan i början 
av förra seklet fanns medvetenheten om värdet av en varierad 
kost. Så här heter det 1906 i ”Mitt Hems Räkenskapsbok för 
hushållet”  under rubriken ”Hushållning”: ”Med hänsyn till 
matordningen gäller det att så  mycket som möjligt om växla 
med maträtterna och försöka att välja sådana, som familjen 
tycker bäst om, när detta står inom möjlig hetens  gränser. 
 Billig mat och dålig mat behöfva ej vara detsamma.  Enkel 
var dagskost, väl tillagad, tycka de flesta bäst om”.
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Konsten att laga mat
arbetet vid Restaurang Rinman

Var är såsen, den ska fram nu!  Luckchefens intensiva stämma ekar i köket, tempot är 
högt och med lite lätt rosaröd ton i ansiktet jobbar eleverna intensivt för att få fram 

dagens rätter till de förväntansfulla gästerna i matsalen. Totalt är det 18 kockar som 
samsas om utrymmet i köket för att laga maten som förväntas hålla hög klass. 

AV  L E N A  C A L M E G Å R D  O C H  L A R S - O L O F  L I L J E B J Ö R K ,  
L Ä R A R E  V I D  R I N M A N G Y M N A S I E T
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Köket är alltid i centrum på Restaurang Rinman. Luckchefen är den person i köket som kontrollerar tallriken innan den släpps iväg till gästen.
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Vi befinner oss i Restaurang Rinmans kök, Eskilstunas kom-
munala restaurangskola, som i dag har öppet och serverar 
lunch. Lokalen är välbesökt och alla som försökt vet att det 
kan vara svårt att boka bord. Restaurang Rinman fungerar 
som vilken annan restaurang som helst, skillnaden är att det är 
elever som lagar och serverar maten. Gästerna är medvetna om 
att det kan ta lite tid att få fram maten, men som kompensa-
tion för den väntan de får utstå är priset lågt. En trerätters 
lunch kostar 95 kronor och en trerätters à la carte på kvällstid 
195 kronor.

Många stamgäster
Restaurangskolan har funnits sedan 1988 och är ett välkänt 
inslag i Eskilstuna. Många av de som i dag är verksamma på 
restaurangerna i stan har fått sin utbildning här. Från början 
bedrevs utbildningen i liten skala i ett ”metodkök” på femte 
våningen. Därefter har verksamheten vuxit. Sedan hösten 
1988 är restaurangen öppen för allmänheten och många stam-
gäster återkommer vecka efter vecka. 

Ingemar Engström har arbetat på skolan sedan 1988 och är 
fortfarande verksam som lärare. Han berättar:

– Jag minns vår första stora middag, det var en bröllopsmid-
dag där fyrverkeriet drog igång brandlarmet och rökdykarna 
dök upp mitt i bröllopsvalsen.

Ingemar skrattar åt minnet och fortsätter:
– Förr var utbildningen tvåårig och den som ville kunde 

 välja till ett tredje år. Antagningspoängen var högre och alla 
som valde hit var studiemotiverade och visste vad de ville. 
Elever na tog mer ansvar för sitt lärande och sin utveckling.  
Idag ser det annorlunda ut, alla ska gå gymnasiet, även de som 
är ordentligt skoltrötta. Det märks tydligt i vår vardag som lärare. 

– Det är en ny tid, allt sker via dator, tiden med papper och 
penna är förbi. Alla elever har varsin dator och allt skolarbete 
och alla inlämningar sker via den. Men i köket använder vi 
fortfarande kastruller att laga mat i som tur är!

Under åren har samarbeten med övriga restaurangskolor i 
regionen förekommit med matlagningstävlingar och utbyte av 
pedagogiskt arbete mellan lärare. I dag är restaurangens lokaler 
nyrenoverade och ett helt nytt, modernt kök har byggts upp.

Brinner för ekologiskt och närproducerat
Under senare år har inriktningen blivit bredare och skolan 
 jobbar intensivt med att eleverna ska förstå hela livsmedels-
kedjan. På temat ”från jord till bord” besöker klasserna när-
liggande gårdar som bidrar till livsmedelsproduktion i form av 
nötkreatur, potatis, lamm och gris. Dessutom är målsättningen 
att råvarorna i största möjliga mån ska vara närproducerade, 
kravmärkta eller ekologiskt framställda. Arbetet har resulterat 
i en utmärkelse från LRF Sörmland, Silvergrytan, för skolans 
sätt att lära ut var maten kommer ifrån. 

Den 17-18 april avgörs tävlingen Unga Ekokockar, som 
vänder sig till elever i årskurs 2. De arbetar fram en ekologisk/
kravmärkt trerätters meny utifrån en förutbestämd råvarukorg. 
Elever från Södermanland, Uppland och Västmanland deltar 
i tävlingen.  Senare under året hålls en stor riksfinal i Växjö.
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Läraren Ingemar Engström instruerar eleven Viktoria Fredriksson. På besök hos Lindholms gård i Barva.
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Varvat med arbetet i restaurangen får eleverna även teori-
lektioner i olika ämnen, till exempel hygien, ansvarsfull 
alkohol hantering, barteknik, drycker, livsmedelskunskap, och 
i att kunna kombinera mat och dryck.

 

Projekt utanför skolan
Rinmangymnasiet samarbetar med andra länders restaurang-
skolor i olika projekt där eleverna har möjlighet att utbyta 
erfarenheter och kunskap med andra ungdomar. Eleverna får 
även möjlighet att göra sin praktik utomlands. Just nu pågår 
samarbete med skolor i Frankrike, England, Finland, Tjeckien, 
Italien, Turkiet och Spanien.

Ett projekt går ut på att skapa en fiktiv restaurang där 
 eleverna får ta fram typiska rätter från flera länder som sen ska 
sättas upp på menyn på restaurangen. De får besöka de olika 
länderna och bo i sina nyfunna vänners familjer. De  arbetar 
fram recept, provlagar och smakar av. Utmaningen de får möta 
i form av skillnader i kultur, råvaror och språk är fantastiskt 
givande, eleverna växer vartefter projektet framskrider och 
upptäcker att trots skillnaderna som förekommer blir resul-
tatet av samarbetet väldigt bra.

Några av eleverna har även haft möjlighet att få servera på 
Nobelmiddagen, vid den senaste middagen fick fyra elever 
uppleva att gå dessertparaden och servera honnörsbordet.
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Eleven Bryan Conejeros är koncentrerad på  
sensoriklektionen där alla smaker ska definieras.

Jane Kurkowiak, Michaela Jansson, Josefine Jansson och Pontus Andersson i Gyllene salen i Stockholms stadshus inför Nobelmiddagen 2014.
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Smått och gott

Restaurangen på holmen
1897 beslöt stadsfullmäktige att ett utvärdshus för ut hyrning 
skulle byggas på den så kallade Sliphusholmen. Den gamla 
gångbron till Fors kyrka skulle placeras mellan holmen 
och stranden strax nedanför Nybrohamnen.  Restaurangen 
stod  färdig 1899 och kom att kallas för Strömsholmen. 
 Restaurangen räknades till stadens finaste restauranger. Den 
öppnades på valborgsmässoafton och var under många år 
en populär sommarservering. 1938 hyrdes värdshuset ut till 
 restaurangkoncernen SARA. Under krigsåren stängdes Ströms-
holmen till förmån för rikets försvar. Bron till Strömsholmen 
rasade vintern 1947-1948 och restaurangen revs slutligen 
1953 efter att ha stått tom i många år.

Mat på herrgårdsfat
I Tummelsta gårds arkiv finns, bland mycket annat, handlingar 
från hushållet på gården från tiden omkring förra sekelskiftet. 
Det handlar om allt från tips på hur man konserverar ägg till 
vilka arbetsuppgifter som en husmor förväntades utföra. Här 
finns också en rad recept; kalvstek, krusbärssoppa, vinbärsvin 
och nougatkräm, för att nämna några. I samlingarna ryms 
även mer exotiska maträtter och bakverk, vad sägs om ”Vind-
flöjlar”, ”Cardinal Mazarins favoriträtt” eller ”Landshövdings-
soppa”? Den som händelsevis är sugen på det sistnämnda ska 
veta att det då krävs 6 dl korngryn, 8 liter vatten, 8 dl frukt, 
4-5 dl socker och 3 dl grädde. Recepten ofta var anpassade 
efter det storhushåll som Tummelsta gård innebar. I det här 
fallet var soppan var tänkt för ungefär 19 personer!

14

Cardinal Mazarins Favoriträtt,  
ur Tummelsta gårds arkiv, Arkiv Sörmland.

Utskänkningstillstånd från Systemaktiebolaget i Eskilstuna.  
Restaurang Strömsholmens arkiv, Eskilstuna stadsmuseum. Restaurang Strömsholmen strax innan rivning.

Foto: Bror Öbrink, Eskilstuna stadsarkiv.



Smått och gott
F. O. Nilssons speceriaffär 1873-1947
Som femtonåring kom F. O. Nilsson 1864 från Vilsta till 
Eskils tuna där han tog anställning i en speceriaffär. 1873 
 öppnade han en egen butik på Köpmangatan som 1876 
 flyttade till Kungsgatan 13. Utbudet var exklusivt: i  annonser 
i lokaltidningarna lockade butiken till exempel med gås lever, 
böhmiska päron, spanska viner, iskällarsaltad lax och portu-
gisisk lök.  

Verksamheten var framgångsrik: med tiden etablerades 
 filialer i bland annat Nyfors, Skogstorp och Sparreholm.  
F. O. Nilsson blev så småningom medlem av Eskilstuna 
stadsfullmäktige och lämnade över affärsrörelsen till sonen 
Knut.  Under mellankrigstiden drabbades butiken av svaga 
konjunkturer och ökad konkurrens. 1947, efter mer än 75 
år, lades verksamheten ner.

En slajs pizza!
Det är tyvärr långt ifrån alla verksamheter som har hand-
lingar bevarade i arkiven. Därför genomförs ibland intervjuer 
som arki veras. 2002 intervjuade Arkiv Sörmland ägaren av 
 American Pizza Today, Mahmoud Darchini. Han kunde 

Bondbröllopsmeny
Bröllopet i Flänga med sångaren Erik P:son Friberg från 
Eskils tuna kom på skiva 1931. Texten är en uppräkning över 
vad som åts och dracks på ett bondbröllop och var skriven av 
Anna Myrberg (pseudonymen Svarta Masken). ”Å det va kalv-
kotlett å lingon å ärter lök å dill, å skinka gädda ansjovis å rökt 
å inlagd sill, det va revbensspjäll å tuppfilé å kycklingfrikassé, 
å Anna-Karins höna på ett fat breve’...”.

 berätta om hur före-
taget sedan 1996 
bakat så kallade 
 amerikanska pizzor, 
med tjocka bottnar 
och riklig fyllning, 
med hjälp av  ugnar 
special beställda i 
USA. De färska 
råvarorna köptes 
in från lokala pro-
ducenter. Kvälls-
skiftena vid Volvo 
och Segerström var 
regelbundna  kunder 
med hämtning 
främst onsdagar och 
torsdagar.
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F. O. Nilssons affär vid sekelskiftet.

Foto: Per G. Åkerblom. Eskilstuna stadsmuseum.

Mahmoud Darchini med  
den special beställda ugnen.
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Sörmlandspostens arkiv. Arkiv Sörmland.



Eskilstuna stadsarkiv

Eskilstuna stadsbibliotek

Eskilstuna stadsmuseum

Svenskt barnbildarkiv

Arkiv Sörmland

Eskilstuna kommuns musikarkiv

Sverigefinländarnas arkiv

Eskilstuna-Strängnäs 
släktforskarförening

Vill du vara med och skriva? Kontakta oss gärna med en artikelidé.
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