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Torshälla

I år är det 700 år sedan Torshälla fick sina stadsprivilegier.  
Den 24 februari 1317 uppvaktades kung Birger Magnusson på Nyköpingshus  

av två borgare från Torshälla, Germund och Olof, som begärde stadsrättigheter  
för sin hemort. Med sig hem till Torshälla fick de ett stadsprivilegiebrev  

som är ett av de äldsta i landet och som idag finns på Riksarkivet. 

Torshällas 700-årsjubileum firas i år på många olika 
sätt. Vi på Eskilskällan hyllar Torshälla genom ett 
extra stort nummer som ägnas stadens spännande 
 historia. Här kan ni bland annat läsa om 650-års-
jubiléet 1967, arbetarrörelsens kvinnliga pionjärer 
i staden och  Holmens tidiga historia. Dessutom 
berättar Eva  Axelsson om ABBA-stjärnan Annifrid 
Lyngstads uppväxt i Torshälla som hon kartlagt med 
hjälp av material som kan sökas i Eskilskällan. 

I Eskilskällan finns mycket material om Tors-
hällas historia. Mer än 200 böcker om Torshälla 
kan sökas i biblioteket. Bland arkiven märks för 
att ta några exempel Georg Nyströms, Holmbergs-
föreningens och Torshälla Konsumtionsförenings 
arkiv. Här finns också arkivet efter Före ningen 
för kvinnans politiska rösträtt (FKPR) i Tors - 
hälla där vi kan följa kampen för kvinnlig rösträtt i staden vid 
seklets början. Digitalt tillgängligt på eskilstuna.se/eskilskallan 
finns bland annat kartor som speglar Torshällas utveckling och 
fotografier signerade Georg Nyström. 

Det är med stor glädje vi noterar att en av institutionerna 
i Eskilskällan, Arkiv Sörmland, nominerats till utmärkelsen 
Årets Arkiv 2017 som delas ut på arkivveckan i Visby. Arkiv 

Sörmland arbetar med förenings-, företags- och gårdsarkiv från 
hela Sörmland och har sedan starten starkt bidragit till sam-
arbetet i Eskilskällan. Från Torshälla finns där bland mycket 
annat arkiven från Nyby Bruk och Torshälla tidning.  

Välkommen in och sök fram Torshällas, din egen och vår 
gemensamma historia ur arkivens, bibliotekens och museernas 
källor!

Nils Mossberg
Chef Arkiv och museer med Eskilskällan

Vy över Torshälla från Holmberget, sekelskiftet 1900.
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AV  O S K A R  N I L S S O N

Minnesstenen vid Holmberget, rest 1917.

När Torshälla fyllde 650 år

I juni 1967 firade Torshälla sitt 650-årsjubileum.  
Jubiléet ägde rum i en tid präglad av framtidstro och industriell expansion  

i den lilla småstaden. Detta livaktiga firande står i kontrast till  
600-årsjubiléet 1917 då staden inte organiserade några egna evenemang. 

Den 24 februari 1317 fick Torshälla sina stadsprivilegier av 
kung Birger Magnusson på Nyköpingshus. Stadsprivilegierna 
gav Torshälla förutsättningar att bli ett viktigt handelscentrum 
i Rekarnebygden och kom att få stor betydelse för stadens ut-
veckling. Genom tiderna har minnet av denna händelse firats 
på olika sätt. 

När Torshälla firade sitt 600-årsjubileum 1917 höll stadens 
styrande en låg profil. En minnesgudstjänst hölls visserligen i 
kyrkan men i övrigt organiserades inte något jubileumsfirande. 
En anledning var att kriget ute i Europa lett till livsmedels-
brist också i Torshälla. Georg Nyström, Holmbergets skapare 
och redaktör för Torshälla Tidning, valde i det läget att agera. 
Sommaren 1917 arrangerade han på egen hand en tidstypisk 
nationalistisk hembygdsfest där flera tusen personer deltog. 
Holmberget pryddes med svenska flaggor och en sångkör sjöng 
Stenhammars Sverige till fosterlandets ära. Med hjälp av in-
samlade medel restes också en minnessten vid Holmberget. 

Torshälla var 1917 en liten stad med 2 000 invånare. När 
det var dags för ett nytt jubileum 1967 hade stora förändringar 
skett. Stadens befolkning hade ökat till 7 500 personer. En 
kraftig industriell expansion hade skett främst vid Nyby bruk 
som 1967 hade 1 700 anställda. Många nya invånare hade 
kommit till Torshälla från andra länder för att arbeta inom 
industrin, speciellt finländare som blivit en stor och viktig 
grupp i staden. Torshälla var en kommun som genomsyrades 
av framtidstro vilket också kom att prägla jubileumsfirandet. 
Kommunen och näringslivet samarbetade i planeringen av 
festligheterna. En jubileumskommitté som bestod av borg-
mästaren Tore Hellberg, stadsfullmäktiges ordförande Birger 
Ludvigsson och Nybychefen Hjalmar Björklund  bildades där 
planer drogs upp för ett stort och varierat jubileumsprogram. 
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Jubiléet ägde rum mellan den 3 och 11 juni. På öppningsdagen 
invigdes festligheterna på Rådhustorget i närvaro av  prinsessan 
Christina. En jubileumsutställning visades i Gökstensskolan 
där stadens historia skildrades och där samtliga  stadens konst-
närer, företag, hantverkare och föreningar fick möjlighet att 
ställa ut sina alster. På Holmberget var det  premiär för krönike-
spelet ”Tidevarv komma, tidevarv försvinna” där vissångaren 
Lasse Luta spelade Bellman. Apotekaren Berta Gisslandi som 
skrivit skådespelet gestaltade Maria Carell, en av de kvinnor 
som vid tiden för första världskriget kämpade för kvinnors 
rösträtt i föreningen Torshälla FKPR (Föreningen för Kvin-
nans Politiska Rösträtt). Under jubileumsdagarna kunde också 
stadsprivilegiebrevet från 1317 som lånats in från Riksarkivet 
beskådas på Rådhuset. 

På kvällen bjöds de inbjudna gästerna på en festmeny med 
bland annat lax, tjäder och jordgubbar på Stadskällaren. Per 
Grundén sjöng inför 6 000 åskådare och det  dansades långt 
in på natten. 

Under jubiléet återinvigdes den nyrenoverade kyrkan med 
nytt vapenhus och altare. Flera nya offentliga konstverk invig-
des också, bland annat den kände Torshällakonstnären Allan 
Ebelings ”Vattenbärerskan” vid Östra torget och den rostfria 
skulpturen ”Yin-Yang” av Arne Jones precis utanför kyrkan. 

Prinsessan Christina tillsammans med stadsfullmäktiges ordförande 
Birger  Ludvigsson under jubileumsfirandet på torget 1967.
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Det innebar att två av stadens mest besökta offentliga miljöer 
fick inslag av modern konst. 

Också den avslutande helgen lockade många besökare. 
Staden gästades då av svensktoppsartisterna Carli Tornehave 
och Inger Berggren som tillsammans med karuseller, tivoli, 
marknadsstånd och dansband drog storpublik. På söndagen var 
det till sist dags för ett avslutande jättefyrverkeri. Med texten 
”Torshälla 650 år” i eldskrift, ett färgsprakande stjärnregn och 
en dånande salut sattes en mäktig slutpunkt för ett jubileum 
som beskrevs som mycket lyckat. Torshällaborna var, skrevs det 
i lokalpressen, eniga om att de aldrig upplevt en sådan festrusch 
och yra i sin stad tidigare. Jubiléet hade många  historiska och 
kulturella inslag, men var framför allt en folkfest av sällan 
 skådat slag. Samtidigt blev jubiléet 1967 det sista för Torshälla 
som självständig stad – fyra år senare blev staden en del av 
Eskils tuna kommun. När Torshälla nu åter firar jubileum är 
staden en vital och växande del av kommunen.

Firande folkmassor på stadens gator.
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AV  L E I F  P E R S S O N

Holmen och  
Graffs medeltida gård

Holmområdet har länge varit en viktig plats i Torshällas industrihistoria. 
 Undersökningar har även visat spår efter medeltida verksamheter. I artikeln skildras 
 Holmens tidiga historia och den sannolikt äldsta ickekyrkliga byggnaden i Torshälla.  

I samband med en arkeologisk utgrävning 1993 vid  Holmen 
påträffades en kvarnsten i ett kulturlager från senmedel-
tiden, vilket tyder på att Holmenområdet tidigt utnyttjades 
som kvarnplats. Holmen var då skild från fastlandet av den 
så  kallade Lillån, en grävd vattenränna eller grav (graff) som 
ledde in  vatten till kvarnverket vid Holmen. Den medeltida 
Graffs gård lär ha fått sitt namn efter denna vattenränna. Det 
är inte osannolikt att Holms mangårdsbyggnads grund utgör 
resten av den medeltida Graffs kvarn. 

När Lillån slammade igen under århundradenas lopp 
blev den slutligen bara ett grunt dike med stillastående 
vatten. Den fylldes därför igen 1968 efter beslut av den 
dåvarande disponenten vid Nyby bruk, Georg Pagels.  
Ännu 2010 och den nuvarande bostadsbebyggelsens upp-
förande kunde den medeltida vattenrännan följas genom det 
stängsel som sattes upp i den tidigare vattenledningen  mellan 
Holmens skola och fabriken.

Då schaktningarna för det fort-
satta bostadsbyggandet återupptogs 
hösten 2014, grävdes den medel-
tida Lillåns igenlagda lopp upp 
och på cirka 2,5 meter djup fick 
grävmaskinen upp vassrötter vilket 
indikerade den medeltida gravens 
botten. 1821 var graven 4,5 fot 
djup, det vill säga cirka 1,4 meter. 
Det betyder att cirka 1 meter ut-
fyllnad har lagts ovanpå den gamla 
mark nivån. Vid samma tillfälle 
kunde iakttas att den förmodade 
medel tida kvarnbäcken sannolikt 
var unge fär 5 meter bred.

Lillåns lopp in mot kvarnen i nuvarande mangårdsbyggnads källare.
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Vy över Holmenområdet mot norr. Den medeltida 
kvarnbäckens mynning, Lillån, ses i bildens mitt.
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Genom senare tiders forskning har det också kunnat beläggas 
att den medeltida Graffs gård och kvarn hade sina ägor såväl 
på den västra holmen som på den motsatta, östra sidan av 
Holmenfallet. Gården och kvarnen nämns 1453 i Kronans 
jordeböcker då det sägs att ”[...] en holme och graff och graffo 
qwarn i Torsilia ström liggan Och et laxfiske sammestedt”. Be-
skrivningen passar väl in på holmen och kvarnen vid Lillån. 
Vilken geografisk utbredning som egendomen har haft är idag 
omöjligt att avgöra. Våra kunskaper om dess utbredning är 
alltför knapphändiga. Att den var omfattande är dock klart 
då den skattlades för 1 mantal på 1500-talet.

Biskop Rogge i Strängnäs
Att uppföra en kvarn på medeltiden var en kostsam och om-
fattande investering. Tillgång till teknikkunskaper och finan-
siering för uppförandet av en kvarn var därför förbehållet  rikets 
främsta eller kyrkan. Holmenområdet med dess kvarnar och 
kvarnrättigheter var av stort intresse för stormännen under 
tidig medeltid, till exempel för Birger Jarl och hans släkt  under 
1200-talet. Inom denna släkt kom bland annat Holmens 
 kvarnar att ägas och ärvas. Holmenägorna erbjöds på medel-
tiden till släkten Sparre av Tofta som ersättning för ett lån och 
de hamnade på så sätt i den släktens ägo.

På hösten 1486 byggde den driftiga biskopen i Strängnäs, 
Kort Rogge, en vattendriven kopparsmedja, troligen mellan 
Husberget och Holmberget i närheten av Graffs kvarn. Som 
villkor för att biskopen skulle få bygga där fick han lova att 
inte bygga om den till kvarn. Han skulle även röja fri väg 
mellan smedjan och Holmberget så att de anställda på Graffs 
kvarn kunde ta sig till sin arbetsplats. Av handlingarna att 
döma  tröttnade uppenbarligen Graffs ägare, Bengt Fadersson 
Sparre (på Ängsö), på att tvista med biskopen. 1488 kunde 
biskopen byta till sig Graffs kvarn. Fadersson fick dock en riklig 
ersättning för sin kvarn då biskopen kompenserade honom 
med bland annat en hel by om fem gårdar i Uppland, halva 
Ängsholmen och ett laxkar.

Gustav Vasas kopparsmedjor
Vid reformationen på 1520-talet övergick delar av kyrkans 
egendom, däribland Rogges ursprungliga smedja och Graffs 
kvarn, till kronan och senare till Gustav Vasa och hans släkt. 
1540 ägde Gustav Vasa bland annat en kvarn väster om ån som 
kallades för Holms kvarn. Året därpå omvandlade Gustav Vasa 
en av sina kvarnar på åns västra sida (troligen Holms kvarn) 
till ytterligare en vattendriven kopparsmedja, förutom biskop 
Rogges ovan nämnda kopparsmedja. Det kan med andra ord 
ha funnits två kopparsmedjor i Torshälla vid samma tid och 
förmodligen på var sida om fallet. 1545 skrev kungen ett öppet 
brev till allmänheten då den hade haft ”omak och tunge” med 
byggnadsarbeten på Gripsholms slott och i Torshälla.  Troligen 

syftar det i Torshälla på det tunga arbetet med att bygga om 
kvarnen till en kopparsmedja. Samma år var arbetet i full gång 
i Torshälla kopparsmedja. Här tillverkades kopparpannor för 
salpetersjuderier (för kruttillverkning) och takkoppar till de 
kungliga slotten. Enligt beräkningar ska det på 1550-talet sam-
tidigt ha funnits i Torshälla ström sex kvarnar och troligen två 
kopparhammare.

Graffs kvarn rivs
Graffs gård och övriga anläggningar vid och på Holmen uppläts 
härefter till bössgjutaren Gillius Packet som belönades med 
flera förläningar 1566. Troligen efterträds han i Torshälla av 
Simon plåtslagare som övertar andra av hans förläningar. Ägan-
det av fastigheterna till Graffs gård och qwarn ärvs sedan av 
hertig Karl (senare Karl IX) som tilldelade anläggningarna vid 
Holmen och Graffs ägor till stadens borgare. 1596 ska enligt 
uppgift Holms bruk med dess hammarsmedja för bearbetning 
av stångjärn ha grundats. Vid denna tid ändras namnskicket för 
Graffs qwarn och anläggningarna på och vid Holmen kommer 
att kallas för Holms bruk. Sannolikt består då egendomen, be-
lägen på bägge sidor av fallet, av såväl stångjärnshammare som 
av kvarn. Vid den tiden är troligen smidet av koppar nedlagt 
då begreppen förknippade med kopparbearbetning försvinner 
ur arkivhandlingarna.

Graffs kvarn inom egendomen Holmen revs ut på kunglig 
befallning 1605, troligen för att Kronan då hade börjat uppföra 
den stora Kronomjölkvarnen i nuvarande kvarnfallet i Tors-
hälla. Kungen ville helt enkelt inte ha någon konkurrens från 
andra kvarnar i närområdet då kvarnägande var förknippat med 
stora inkomster. Stångjärnshammaren vid Holms bruk fort-
sätter dock sin verksamhet och 1634-1651 ägdes gården och 
stångjärnshammaren av Torshällas rikaste man, Jakob Persson.

Borgerliga ägare av Holms bruk
Därefter kom Holmen och Holms bruk olagligt i händerna på 
skomakaren Carl Jönsson i Torshälla. På 1650-talet återgick 
smedjan och Graffs gård till Kronan och kronofogden i Rekarne 
Härad, Nils Joensson, bosatt i Torshälla. När han flyttade från 
staden omkring 1664 låg Holms bruks hammarsmedja öde tills 
dess att Swen Biörsson Möhlman 1675 erhöll privilegier om 
att få återuppta driften vid den nedlagda stångjärnshammaren 
och vid en mittemot belägen holme kallad Holms holme. Här 
ville han tillverka olika manufakturvaror främst i stångjärn.

Då Möhlman avlider 1687 tar hans hustru Maria Leijel 
över driften vid bruket och får privilegierna förnyade vid flera 
tillfällen. Hon avlider 1740. I ett privilegiebrev (i avskrift i 
Holmens Mekaniska Verkstads arkiv) från samma år noteras 
att bruket 1677 beviljades ”[…] opbygt een stångjärns hammar 
af twå härdar till allehanda slags stångjärns och schamplunjärns 
smijde, sampt een kinijphammar af een härd med 2:ne stiert
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hambrar utj […]”. 1737 bestämdes det att det skulle produceras 
365 skeppund järn vid bruket. 1730 fanns bokhållare, skrivare, 
hammarsmed, mästersven, två smedsgossar, två kolgossar, en 
kolkörare och en kolardräng anställda vid bruket.

Omkring 1685 bestod bruket av anläggningar i  nuvarande 
Holmbergsparken och på själva Holmen. Kartskissen över an-
läggningen har bland annat tolkats av arkeologen Jonas Ros 
som 2013 gjorde antikvariska kontroller. Här finns ekonomi-
byggnader (2) på Holmens västra sida vid Lillån, vilka kan ha 
varit förråd för järn eller kol. På holmen ligger också en onum-
rerad byggnad med skorsten som sannolikt är före gångaren 

till det som senare på 1770-talet blir Holmens mangårds-
byggnad. 1685 bör mangårdsbyggnaden i sina grundmurar 
fortfarande vara präglad efter sin förmodade användning 
som medeltida mjölkvarn och senare under 1540-talet om-
byggd till kopparsmedja. På östra sidan om fallet i det som 
ända till 1880-talet kallades för Smedjebacken, i nu varande 
parken, är vattenledningen inritad som leder vattnet till 
hammar smedjan. Hammarsmedjan (1) är belägen en bit ut 
i vattnet på vad som tolkas som en av sten uppbyggd holme 
strax intill huvudströmfåran. En rad av stenkistor i strömmen 
förmodas ha styrt vattnet till hammarsmedjans vattenhjul.  

Bergskollegiikarta från 1685 som 
 visar Holms Jernbruks  

utsträckning och bebyggelse. 
Bild ur Rapport 2013:24, Stiftelsen 

Kulturmiljövård. 
De numrerade byggnaderna  

tolkade av arkeologen Jonas Ros.
1) Holms Hammarsmedja

2) Ekonomibyggnader eller förrådshus
3) Stadstullarna

4) Pappersbruk i f.d. Torshella Drag 
och  schnidewerks anläggningar

5) Kronokvarnen. 
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Resterna i Holmenfallet efter Holms  
hammarsmedja med upprättstående timmer  

i det före detta hjulhusets ruiner. Fo
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I nuvarande  Holmbergsparken är en masugnsliknande tim-
merbyggnad för oklart ändamål belägen (2). Jonas Ros har 
tolkat den byggnaden som ett kolhus för träkol. Noterbart är 
att det förefaller finnas en stig eller träbana upp till byggna-
dens övre mynning. Denna stig är sannolikt densamma som 
användes som ursprunglig ingångsstig upp till Holmberget 
före parkens nuvarande huvud entré. Vid undersökningarna 
2013 påträffades rester av träkol och slagg från hammarsmide 
som av sakkunniga bedömts vara rester från så kallat tysksmide 
och inte vallonsmide. Vid tysksmide användes två härdar för 
vällning respektive färskning och i vallonsmide endast en härd. 
Detta stämmer väl överens med uppgifterna om att det skulle 
ha legat två härdar vid hammarsmedjan på 1600-talet.

I september 2013 var kvarndammen tömd på vatten och 
då observerades att resterna av hammarsmedjans av sten upp-
byggda holme i fallet kunde ses från stranden. Jonas Ros 
 kunde även notera en stenfri sträcka i strömmen i fallet på 
östra  stranden, längs med strandkanten, som han tolkar som 
den tidigare vattenkanalen till hammarsmedjan. 

Vid arkeologiska provundersökningar 1999-2000 gjordes 
även en provgrop i Holmbergsparken, på ungefär den plats 
där masugnen eller kolhuset kan ses på kartskissen. Här påträf-
fades på 2,2 m djup en kraftig stenpackning bestående av stora 
stenar som lagts ned för att stabilisera marken och höja mark-
nivån för att komma ovanför vattennivån i kvarn magasinet.  

Här på träffades också tydliga lämningar från järnbruket av 
bland  annat pipor från smältugn eller härd och slaggämnen. 

Torshällas äldsta icke-kyrkliga byggnad? 
Källargrunderna till Holms mangårdsbyggnad är avsevärt 
 kraftigare än vad som krävs för att bära ett hus av  nuvarande 
storlek och tyngd. Husets inre källarmurar är onaturligt  svängda 
och kraftiga som om de ursprungligen har varit avsedda för ett 
annat tyngre ändamål än vad de nu används för. 1982 besökte 
Olle Lorin Holmens mangårdsbyggnads källare och konstate-
rade att ytterväggarnas murar inte alls följde de inre väggarnas 
linje. Han förmodade att de krökta inre källarväggarna tro-
ligen burit upp en annan tidigare byggnad. Lorin kunde i käl-
laren iaktta två ålderdomliga tegelslagna valv av avsevärda och 
respekt ingivande dimensioner med ett tegellagt golv därtill. 

Beskrivningen får mig att anta att det kan vara möjligt, att 
då grunden skulle användas för ett nytt, annat ändamål så kan 
de nuvarande yttre grundmurarna ha tillkommit i efterhand för 
att bättre ”matcha” det nya huset som byggdes på en breddad 
grundfot. Det är därför inte osannolikt att Holms mangårds-
byggnads grund utgör resterna av den medeltida kvarnen eller 
dess ersättare, kopparhammaren, som Gustav Vasa uppförde 
på 1540-1550-talen. Det är mycket troligt att mangårdsbygg-
naden på Holmen kan vara den äldsta profana byggnaden i 
Torshälla och kanske även i Eskilstuna?

Holmens mekaniska verkstad mot väster som under östra 
 flygeln, i vattenbrynet,  visar det  sannolika utloppet för den 

medel tida  hjulbäcken som kan ha drivit medel tida och 
senmedel tida  kvarnar och hammare på Holmen.
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AV  E VA  A X E L S S O N

I världsstjärnans fotspår

Hur såg ABBA-medlemmen Anni-Frid Lyngstads uppväxt egentligen ut?  
Den frågan ställde sig journalisten Eva Axelsson, och det som började med en stilla 

undran och en fråga till Eskilstuna stadsarkiv fick så småningom internationell 
uppmärksamhet. Det ledde fram till en upptäckt som förvånade Frida själv.

Det började med Kent. 2012 satte kommunen av 40 000 
 kronor för att utreda förutsättningarna för en permanent Kent-
utställning i Eskilstuna. 

Inget fel i det – men varför var det så tyst om stans verkliga 
superstar, vår enda helgjutna världs stjärna? Sångerskan som sålt 
400 miljoner plattor, orsakat förhöjd beredskap på  Sydneys 
flygplats och vars röst fortfarande sätter snurr på vilket dans-
golv som helst? 

Som medlem i ABBA, Sveriges genom tiderna mest fram-
gångsrika musikgrupp, borde Anni-Frid Lyngstads namn lysa 
i neon över både Östra torget i Torshälla och Stadshuset i 
Eskilstuna. Men inte ett spår.

Ren synd och skam, tänkte jag och bestämde mig för att dyka 
ner i Fridas uppväxt i Torshälla, den lilla bruksorten som 1971 
blev en del av storkommunen Eskilstuna. Stadsarkivet hjälpte 
mig med de första ledtrådarna. Att plöja klasslistorna från 
1950- talets Torshällaskolor var en hisnande resa bakåt i tiden. 

Intill varje barns namn stod målsmans yrke eller titel nog-
grant noterat. Många föräldrar till Anni-Frids klasskamrater 
 arbetade på Nyby bruk. De var lödare, slipare, fräsare, kallvals-
arbetare och gjutare. Här fanns också en kamrer, en kyrko-
herde och en postföreståndare. Och så sömmerskan Arntine 
 Lyngstad, Anni-Frids mormor som ansvarat för barnbarnet 
sedan dottern Synne gått bort, bara 21 år gammal.

Utdrag ur dagbok  
med examenskatalog 
klass 5A 1956/1957.
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Barnens dag 1956 med Frida som barnens dagprinsessa.
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Nästa steg blev att leta klasskamrater. Var fanns de nu, mer än 
60 år senare? Vilka minnen hade de från skolan och vad kunde 
de berätta om den lilla flickan med norskt påbrå som bodde 
tillsammans med sin mormor? Många av flickorna hade gift 
sig och bytt efternamn, men gick ändå att hitta via folkbok-
föringen. Förnamnen och födelsedatumen var ju desamma. De 
flesta blev lite ställda när jag ringde, men efter lite funderande 
rullade minnesbanken igång.

Ur gömmorna letade de fram skol- och konfirmationskort 
där Anni-Frid fanns med. De lånade ut poesi- och ”Mina 

 kamrater”- böcker som de bytt med varandra i Torshälla 
kyrkskola och senare på Göksten. Men framförallt delade de 
med sig av episoder från skoltiden, berättelser som jag sedan 
pusslade ihop till en bild av Anni-Frids barn- och ungdomsår 
i Torshälla.

”Tydligast minns jag den stora dockan hon fått från Norge. 
Jag glömmer aldrig hur avundsjuk jag var.”

”Varenda rast satt hon och sjöng i avsatsen ner till flickornas 
toalett på Göksten. Särskilt märkvärdigt var det att hon kunde 
joddla.”



12

För den som vill vandra i Anni-Frids fotspår i Tors-
hälla följer här ett antal hållpunkter framvaskade under 
arbetet med artiklarna som publicerades i Eskilstuna-
Kuriren 17 och 18 oktober 2014:
Trädgårdsgatan 3. Här bodde mormor Arntine och 
Anni-Frid under sina första år i Torshälla.
Thermaeniusgatan 2B. I hyreshuset intill Gökstens-
skolan bodde Anni-Frid tills hon flyttade hemifrån.
Storgatan 23. Här gick Anni-Frid i lekskola.
Aspen, Drejargatan 5. Förstaklassarnas skolsal låg i 
hyreshusets källare.
Bergsgatan 1. Här gick Anni-Frid i Kyrkskolan. 
Gökstensskolan, Gökstensgatan 4. Här gick Anni-Frid 
innan hon började på Praktiska real inne i Eskilstuna.

”Vi gick hem till mig efter skolan ibland. Jag tror det var vårt 
piano som drog.”

”Anni-Frid var gladlynt och rolig, men hårt hållen av mor-
mor. Vi killar blev aldrig insläppta.”

”Alltid snyggt klädd, det var väl mormor som sydde.”
”Hon höll Praktiska reals bästa föredrag. I regel  handlade 

våra föredrag om någon bok. Men hon tog med sig en 
 grammofon och spelade skivor med Glenn Miller.”

Någonstans mitt i rundringandet – som jag gjorde på små-
stunder när mina ordinarie arbetsuppgifter tillät – fick jag ett 
ryck och mejlade Anni-Frids presskontakt: Skulle Frida till 
äventyrs vilja bli intervjuad om sin uppväxt i Torshälla? 

Jag hyste inget större hopp om att få ett ja, men det hade 
varit tjänstefel att inte försöka. Döm om min förvåning när 
ABBA:s ständiga sambandscentral Görel Hanser hörde av sig 
och meddelade att Frida var jätteintresserad av vad jag grävt 
fram och gärna ville ses och prata Torshälla.

Sommaren 2014 träffades vi på Benny Anderssons hotell 
Rival i Stockholm. Jag kom fullastad med hoplånade klasskort, 
minnes- och poesiböcker och massor av frågor om Anni-Frids 
och mormors liv i Torshälla. 

Det roligaste under vårt möte var nog när Frida bläddrade 
bland bilder och minnen från Unglottor och baptistläger, 
konfirmationskort och teckningar hon själv ritat som barn, 
och konstaterade: ”Jag märker ju att jag faktiskt gjorde väldigt 
mycket olika saker när jag växte upp. Jag trodde nog jag var 
mer ensam.”

Dessutom var hon väldigt nyfiken på vad hennes gamla 
klasskamrater haft för sig i livet. Eftersom jag ringt runt till 
nästan alla hade jag en del att berätta…

Artiklarna om Anni-Frid publicerades i Eskilstuna-Kuriren 
i oktober 2014. Veckorna efter var redaktionen helt nedringd 
av ABBA-fans från hela världen som ville ha egna exemplar av 
tidningen. Vi till och med översatte artiklarna till engelska för 
att möta den internationella efterfrågan.

Uppståndelsen satte fart på Eskilstuna kommuns musikpris-
jury som i december meddelade att 2014 års pris tilldelades 
Anni-Frid Lyngstad. Visserligen påstod de att Frida ”funnits 
i diskussionerna flera år, men nu var tiden mogen.” Men jag 
undrar jag…
Själv skrev Anni-Frid i ett mejl:
”Antar att Du vet om att Eskilstuna kommun beslutat att ge 
Musikpriset 2014 till mig – efter alla dessa år! 
Jag vill ge Dig äran, för utan Dig och Dina fina artiklar om 
min barndom, hade det förmodligen inte hänt. Hoppas Du var 
i Stadshuset ikväll och hade det trevligt och blev upp skattad 
efter förtjänst!
Stort Tack!
Kram,
Frida X”

Huset på Thermaenius gatan 2B där Frida 
bodde tills hon  flyttade  hemifrån.
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”Järnhandlarhuset” 
på Storgatan 23 där 
Frida gick i lekskola.
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AV  E VA  K Ö N I G S S O N

Motiv från Öster i Torshälla.

Arbetarrörelsens kvinnliga 
 pionjärer i Torshälla 

Torshälla socialdemokratiska kvinnoklubb bildades 1919.  
Vilka var klubbens hjärtefrågor under de första åren och hur lyckades kvinnorna  

få genomslag för sina idéer i den manligt dominerade arbetarekommunen? 

Kvinnoklubben ser dagens ljus 
I januari 1919 togs ”kvinnofrågan” upp till behandling i Tors-
hälla socialdemokratiska arbetarekommun. På arbetarekommu-
nens möte sades att ”när nu kvinnan har rösträtt, så borde också 
något göras för att få henne intresserad för arbetarrörelsen”. 
Några månader senare, den 28 mars, bildades Torshälla social-
demokratiska kvinnoklubb. Sannolikt bidrog rösträttsfrågan 
och den kampanj som partidistriktet drev i kvinnofrågan till att 
klubben startades just vid denna tidpunkt. Motstånd saknades 
dock inte. I tioårsberättelsen anas en besvikelse över det förakt 
för kvinnornas insatser inom arbetarrörelsen som fortfarande 
fanns bland männen. 

Av avgörande betydelse för klubbens verksamhet var den 
kärntrupp bestående av ett tiotal kvinnor som fanns med i 
föreningen under hela den första tioårsperioden. Av adresserna 
att döma bodde kvinnorna i närheten av varandra i Sommarro 
och Öster. Med ett undantag var de alla hemarbetande ar-
betarhustrur. I gruppen ingick föreningens första ordförande 
Tekla Larsson. 

Möten och verksamhet 
Föreningen vände sig främst till arbetarklassens kvinnor. Under 
det första verksamhetsåret hölls mötena klockan åtta på kväl-
larna, vilket tyder på att föreningen ville få med kvinnor som 
arbetade utanför hemmet. I december ändrades dock mötes-
tiderna, för att de bättre skulle passa de hemarbetande kvin-
norna. Styrelsen ansåg att det var viktigt att engagera kvinnorna 
för föreningen, då det ”dock inte är betydelselöst för kvinnan 
som individ, för hemmet och för samhället om kvinnorna 
fostras till en vidgad samhällssyn och ökat socialt ansvar”. Ett 
stort antal personer både gick in i och lämnade föreningen 

under de första åren. En anledning kan ha varit att många gick 
med i kvinnoklubben i tron att den var en sammanslutning 
för stadens husmödrar med uppgift att skaffa medlemmarna 
förmåner. Styrelsen framförde i klubbens tioårsberättelse miss-
tanken att en del kvinnor hade missuppfattat föreningens syfte 
och därför valde att lämna den. 

Föreningen engagerade sig tidigt i frågan om alkoholförbud 
och försökte på olika sätt höja bildningsnivån bland medlem-
marna. Bland annat infördes föreläsningar eller diskussions-
frågor på mötena och böcker köptes in som cirkulerade bland 
medlemmarna. Kvinnorna i klubben upplevde sitt arbete som 
tungt. I 1925 års verksamhetsberättelse säger de att ”trots att 
man av alla krafter” försökte upplysa kvinnorna om sitt värde 
som samhällsmedborgare, var det svårt att få arbetarkvinnorna 
att inse nödvändigheten av att delta i föreningens arbete. 
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Utdrag ur jubileums
skrift 1939.

Kvinnoklubbens hjärtefrågor 
Kvinnorna tog upp ett antal hjärtefrågor och förde dem vidare 
till arbetarekommunen. Ett urval av dessa tas upp nedan. Som 
mest aktiv i sina kontakter med arbetarekommunen var klub-
ben under de första två åren. Vilka sakfrågor förde kvinnorna 
då vidare till arbetarekommunen och fick de något gehör? 

Kommunalt varm och kallbadhus 
Sommaren 1919 motionerade Tekla Larsson och Anna Ek-
strand i kvinnoklubben om byggandet av ett varm- och kall-
badhus. Som argument framförde motionärerna det stora 
behov som fanns och fördelarna för folkhälsan. Frågan kom 
upp till diskussion på hösten, då inte mindre än sju män från 
arbetarekommunen deltog i kvinnoklubbens möte. Männen 
ansåg att det fanns viktigare saker som staden först måste lösa. 

Renhållningen i stadens ytterkanter 
Vid mötet på hösten 1919 då badhusfrågan diskuterades tog 
kvinnorna också upp renhållningsproblemen i stadens ytter-
områden. Det var också där som kvinnorna i föreningens kärn-
trupp bodde. De var mycket kritiska till ”utkastandet av sopor 
och förekomsten av öppna latrinkärl”. Arbetarekommunens 
företrädare menade att det inte gick att göra något åt detta då 
vissa av ytterområdena inte tillhörde staden. 

Nykterhetsnämnd
Nykterhetsfrågan engagerade kvinnoklubben starkt. En tillsatt 
kommitté föreslog hösten 1920 att föreningen skulle verka för 
att en nykterhetsnämnd skulle inrättas samt att frågan skulle 
vidare till arbetarekommunen. Männen i arbetarekommunen 
var dock kallsinniga till förslaget och beslöt att inte göra nå-
got uttalande i frågan. Kvinnoklubben gjorde flera ytterligare 
framställningar i frågan utan framgång. Först 1930 inrättades 
en nykterhetsnämnd i Torshälla stad.

Gav kvinnoklubbens strävanden  
för medinflytande resultat? 

Kvinnorna hade en klart uttalad strävan att få delta på den 
politiska arenan. Kvinnoklubbens verksamhet gav inte önskat 
resultat vilket kan ha lett till att kvinnorna framöver valde 
andra vägar för att få inflytande. Under alla förhållanden valde 
kvinnoklubben alltmer sällan att föra frågorna vidare till arbe-
tarekommunen. Som det står att läsa i jubileumsskriften för 
Torshälla kvinnoklubb från 1939: ”Det var mer än sed, det 
var lag i vårt land att hur kvinnorna stredo och strävade än; 
och för samhällets väl, skänkte huvud och hand, fick bestäm-
manderätten blott ägas av män”.

Medlemslista från 1925 
där Tekla Larsson,  
föreningens första ord
förande, står överst.

TorshällaNyby socialdemokratiska 
kvinnoklubb, Eskilstuna stadsarkiv.
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Mormors sidenkuddar 1971.  Idolfrukt 1972.

Del av maskin 
som använts för 
att slå in kola i 

papper.

Torshälla 
konfektyr 

1972.
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Godisstaden Torshälla
Redan 1906 startades Torshälla konfektyr invid ån på Storgatan 
i Torshälla. Här tillverkades under de kommande decennierna 
mängder av praliner, kolor och karameller men också skum-
godis och medicinska pastiller. 1966 flyttade verksamheten 
till nybyggda lokaler på Eskilstunavägen, specialanpassade 
för godistillverkning. Stens choklad (numera Aroma) kom så 
småningom in som ägare till fabriken. Här hålls än idag liv i 
Torshällas stolta godistradition.

Den långa historien har satt spår i arkiv och samlingar i 
Eskilskällan. Förutom handlingar och reklamfotografier från 
verksamheten finns även godispåsar och gamla maskiner 
 bevarade. 
Artiklarna om Torshälla i Eskilskällan är skrivna av Helena Karlsson.
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Torshälla GUIF fotbollslag före  samman slagningen.

TNIS logga från 
 brevhuvud 1960tal, 

TNIS program säsongen 
9697 och TNIS TN 

skriften 1982.
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Idrottsstaden Torshälla
Torshargs IP är Torshällas idrottsplats. Fram till 1943 hette 
den Fridshem efter logen Frid som hade anlagt idrottsplanen 
1909. Under 1930-talet blev platsen hemmaarena för ortens 
stora idrottsklubb Torshälla-Nyby idrottssällskap (TNIS). När 
TNIS bildades 1914 var det genom en sammanslagning av 
de konkurrerande mindre klubbarna Torshälla GUIF (God-
templarnas Ungdomsidrottsförening) och Nyby Bruks IF. 1918 
anslöt sig även Torshälla AIK. 

Idag är fotboll och skidor TNIS:s huvudidrotter, men även 
bandy, friidrott, cykling och handboll har tidigare stått på klub-
bens program. Män, kvinnor, barn och ungdomar samsas i den 
livaktiga föreningen, där devisen ännu är: ”En människa kan 
åstadkomma mycket men allra starkast blir vi tillsammans”.

I TNIS:s arkiv finns alltifrån protokoll och medlems-
matriklar till klubbtidningar och information från sektionerna, 
handlingar som berättar om klubbens duktiga idrottare och om 
idrottsstaden Torshälla. Foton från föreningen finns också att 
ta del av i Harald Bäckstrands fotosamling på Ebelingmuseet.
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Hällefors bruk använde Torshälla som utskeppningshamn  
för sina kanoner, här 1780tal.

Pråmdragaren 
 Folke vid Vallby

bron på väg till 
gasverket i Eskils

tuna med kol.

”Med ånga, gods och 
tidtabell” (2003) där 

ångbåtstrafiken  
mellan Stockholm  

och Torshälla på 
1800talet tas upp.

Tidtabell för ångbåtsresor från Torshälla 1860.

Vattenstaden Torshälla 
Närheten till Mälaren och farleden via ån med dess forsar och 
fall är själva grunden för att Torshälla ligger där det ligger. 
Vattnet i ån har använts för att driva kvarnar och vattenverk 
sedan medeltiden. Placeringen vid Mälaren gjorde även Tors-
hälla till en viktig sjöfartsstad med utskeppningshamn för en 
mängd produkter. I början av 1600-talet byggdes Karl IX:s 
kanal, som förband Hjälmaren med Mälaren via i första hand 
Eskilstunaån. I Torshälla anlades kanal och slussar vid sidan 
om ån med dess fall. Kanalen var i bruk under några decennier. 
1860 invigdes en ny kanal öster om Torshällas stadskärna. Den 
möjliggjorde frakt av tunga industriprodukter från Eskilstuna 
till Mälaren utan omlastning i Torshälla. Fram till 1960-talet 
var kanal och slussar igång med stundtals livlig trafik.

Arkivmaterial i Eskilskällan är bland annat Torshälla stads 
hamnstyrelses och tullkammares arkiv. Uppgifter går också 
att hitta i Eskilstuna kanalbolags respektive nedre kanal bolags 
arkiv. Foton finns exempelvis i Harald Bäckstrands och Georg 
Nyströms samlingar. Många böcker och artiklar berör dess-
utom ämnet.
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Smått och gott
Torshälla sett genom våra stadsskildrare 
En viktig aspekt i firandet av Torshällas 700-årsjubileum är att 
undersöka hur själva staden och dess omgivningar beskrivits 
genom åren. Detta har gjorts både av stadens invånare och av 
stadsskildrare på resa, som kunnat ge ett utifrånperspektiv på 
Torshälla. 

Johan Fischerströms bok Utkast til Beskrifning om Mälaren 
från 1785 bygger på den resa han gjorde 1782 på mälarjakten 
S:t Jacobus. I fysiokratisk anda (jorden och vattnet är landets 
rikedomar) dokumenterar Fischerström naturresurserna fram 
till inloppet och landstigningen i Torshälla. Han ger också en 
vacker sensommarskildring av Mälarens skönhet och dess flora 
och fauna. Och han gör det på en vacker, levande prosa! Andra 
stadsskildrare som behandlar Torshälla är exempelvis Abraham 
Hülphers (i Samling til korta beskrifningar öfwer swenska städer) 
från 1783 och Wilhelm Tham (i Beskrivning öfver Nyköpings 
län) från 1852. Böckerna finns att läsa på Eskilstuna stads-
bibliotek.
Av Tryggve Lundh, ordförande Eskilskällans vänner 

Torshälla Hembygdsförening  
S:t Olofs Gille 

Torshälla Hembygdsförening, även kallad S:t Olofs 
Gille, började sin historia som Holmbergsföreningen. 
1936 grundades föreningen som hade till uppgift att 
svara för skötseln av Holmberget. Georg Nyström, 
fotograf och mångsysslare som vid den här tiden var 
redaktör för Torshälla tidning, kom med idéer och 
skapade traditioner som föreningen förvaltade åren 
framöver. Efter Nyströms död 1944 fick Torshälla 
stad som donation ta emot en samling bestående 
av föremål och foton. Torshälla stad lämnade  sedan 
över allt detta till Holmbergsföreningen. Elva år 
 senare, 1956, beslutades att namnet Holmbergs-
föreningen skulle bytas ut mot S:t Olofs Gille. I 
mitten av 1980-talet tog föreningen över vården av 
Berg strömska gården. Idag disponerar föreningen 
hela huset och visar verktyg, hushållsföremål samt 
textilier från förr. På Bergströmska gården bedrivs 
idag en livaktig verksamhet och föreningen är starkt 
engagerad i Torshällas 700-årsjubileum.  Föreningen 
har under årens lopp gett ut ett flertal böcker, bland 
annat Torshälla ABC (2003). En uppdaterad  version 
ges ut lagom till jubiléet.
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Torshälla beskrivet i Fischerströms bok från 1785.
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Smått och gott
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Vardagsskildring på en förstasida 1912.

Vattenbärerskan.
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Tidningsstaden Torshälla 
Redan 1882 startade Torshälla veckoblad, men det blev en 
kortlivad historia med endast ett par utgivna nummer. Större 
framgång fick Torshälla tidning, som 1907 började ges ut med 
ett till två nummer i veckan. Genom sitt samarbete med Eskils-
tunas högertidning Sörmlandsposten blev Torshälla tidning 
en viktig plattform för nyhetsspridning på orten. Förutom att 
tidningen trycktes vid Sörmlandspostens tryckeri, lånade Tors-
hälla tidning även redaktionellt material från granntidningen. 
Detta varvades sedan med lokala annonser, notiser och artiklar. 
Torshälla tidning var verksam fram till mitten av 1940-talet. 

Något bevarat arkivmaterial har Torshälla tidning inte 
 lämnat efter sig. Däremot finns de flesta av de tidningar som 
gavs ut åren 1907-43 att ta del av genom Eskilskällan, många 
dock märkta av tiden med tidningspapper så sprött och skört.

Torshällabilder i  
Svenskt barnbildarkiv 
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Den 24 februari 2017 fyllde Torshälla 700 år vilket upp-
märksammades och firades på olika sätt. Inför jubileet 
 arbetade barn i årskurs 2 på Gökstensskolan med ett projekt 
där de besökte olika platser i Torshälla. Barnen var också 
ute och tittade på statyer i staden. Senare fick barnen i upp-
gift att rita av något de sett. De arbetade med färgpennor 
och akvarellfärg. Bilderna visades sedan i en utställning på 
Kvarnen, Torshällas bibliotek. När utställningen avslutats 
överlämnades den till Svenskt barnbildarkiv för arkivering. 
Denna fina Torshällasamling är nu det senaste tillskottet 
bland arkivets samlingar.
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