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Välkommen till Eskilskällan

Använd arkiven, biblioteken och museerna! Utan överdrift tror jag att 
alla, ung som gammal, du som alltid bott här och du som är nyinflyttad, 

kan hitta något intressant i våra samlingar. Här finns boken om den plats 
du bor på, kartan och bilderna på ditt kvarter, mammas eller mormors 
betyg, din förenings historia, symbolladdade föremål med mera, med 

mera.  Jag själv överraskades häromåret av att hitta en teckning som jag 
själv ritat när jag gick i 5:e klass. Trots att jag gått i en byskola utanför 

Leksand fanns den hos Svenskt Barnbildarkiv här i Eskilstuna.

Det du nu håller i din hand är andra numret av Eskilskällan – tidskriften. 
Eskilskällan är en nystartad verksamhet som syftar till att öka tillgängligheten för alla till källmaterialet 

som förvaras hos Eskilstunas arkiv, bibliotek och museer. Det här gör vi bland annat genom att erbjuda en 
gemensam ingång till allt källmaterial som finns hos oss samt råd av kunnig personal för att hitta till rätt 
källa. Idag består Eskilskällan av dels ett fysiskt rum där du kan träffa oss och studera källorna till Eskils
tunas historia, dels en webbplats www.eskilstuna.se/eskilskallan där du hittar digitaliserat källmaterial och 
lokalhistoriska artiklar, och dels denna tidskrift. Vi ordnar även mindre utställningar och en del program 

för att visa vad som går att hitta via oss. Till Eskilskällan hör även en registrerings och digitaliserings
central där sju personer arbetar med att vårda, registrera och digitalisera fotografier från stadsmuseet och 

stadsarkivet. Tack vare deras och andras arbete kan vi lansera söktjänsten ”Fotosök” på webbplatsen i höst. 
Via söktjänsten får alla tillgång till närmare 8000 historiska fotografier från Eskilstuna. Efter lanseringen 

kommer antalet tillgängliga fotografier att utökas successivt. 

I detta andra nummer börjar Eskilskällan – tidskriften – ta form.  
Den här gången bjuder vi på artiklar med eld som gemensamt tema.

Trevlig läsning!

Nils Mossberg
Enhetschef stadsarkivet och Eskilskällan
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AV  U L L A  F J A E S TA D

Elden, den fascinerar och den skrämmer oss.  
Tämjd ger den värme, ljus och matlagningsmöjligheter.  

Otämjd kan den förstöra allt för oss. 
Kontrollen över elden var en förutsättning för människans utveckling.  

Vi lärde oss att bära den med oss, den gav skydd mot rovdjur  
under dygnets mörka timmar och vi behövde inte äta all mat rå. 

Egen härd är guld värd

I de äldsta husen fanns eldstaden i mitten av huset eller vid 
ena gaveln och röken fick leta sig ut genom ett hål i taket som 
även gav dagsljus. Den slags byggnad kan man fortfarande 
hitta på fäbodar. Under medeltiden började man mura upp 
en härd och en kupa över denna och röken leddes ut genom 
en skorsten. Sådana spisar levde kvar ända in på 1900talet. 

Kakelugn, från slutet av 1700-talet, i huvudbyggnaden på  Lagersbergs säteri.  
Tillverkad i Pehr Öhrlings verkstad.

Elden på den öppna härden gav både ljus och värme. Grytor 
till matlagning ställdes på en trefot över elden eller var upp
hängda i en krok. 
 Vid sekelskiftet 1900 hade järnspisen, som började tillverkas 
på 1840talet, blivit allmän. Den underlättade matlagningen 
och behövde mindre ved men många var klagomålen över att 
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henne fick han fyra barn varav två dog tidigt. Sonen Pehr gick 
i lära hos fadern och övertog verksamheten vid dennes död. 
Olof Fredrik Damberg och Anders Hård var också lärjungar 
hos Pehr Öhrling den äldre och båda valde att öppna verk
städer i Eskilstuna.

Kakelugn, från omkring 1900, i huvudbyggnaden på Åsby gård.
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det blivit så mörkt i stugan när elden stängdes inne! Järnspisen 
fungerade även som värmekälla och i många bostäder var det 
den enda.

Den nyttiga kakelugnen
Kakelugnen i sin nuvarande form utvecklades av C J Cronstedt 
och Fabian Wrede på uppdrag av svenska staten. Bakgrunden 
till uppdraget var att Sveriges skogar nästan skövlats på grund 
av behovet av ved till bruken och de nya manufakturerna, samt 
till hemmens uppvärmning. Uppfinningen presenterades 1775 
och var revolutionerande genom att den lyckades utnyttja i 
stort sett all värme från elden och rökgaserna. Det fanns kakel
ugnar tidigare, de äldsta fynden i vårt land är från 1400talet. 
De bestod av runda, glaserade lerkrukor som murades med 
öppningarna utåt. De kunde magasinera mycket värme och 
hade en stor värmeavgivande yta. De kallades för pottkakelugn 
och de utvecklades i det tyskspråkiga Mellaneuropa.  Namnet 
kan komma från Danmark där krukmakare kallades för 
”potte mager”. Kakelugnstypen hade ofta eldstadsöppningen i 
ett annat rum än där kakelugnen stod. Utvecklingen ledde till 
kakel som var släta på utsidan med hålrum vända inåt kakel
ugnen i stället. De fylldes med värmemagasinerande tegel och 
lera. Kaklet dekorerades och glaserades. I rökgången placerades 
tegelskivor i sicksack för att en del av värmen i rökgaserna 
skulle kunna tas till vara.
 I den nyare kakelugnen leds röken i ett långt rörsystem 
längs kaklens insidor och därigenom kan all värme från eld och 
rök tas till vara. En enklare variant av kakelugn är rörspisen. 
Den saknar kakel men är invändigt uppmurad på samma sätt. 
Ytan är putsad och slät. Den kan vara mycket enkel men kan 
också ha avfasade hörn och nischer.
 En kakelugn eller rörspis ska inte eldas kontinuerligt. Det 
räcker med två brasor om dagen, tre om det är mycket kallt. 
Om den eldas med rätt ved och på rätt sätt så kan verknings
graden uppgå till 85 % av vedens energiinnehåll och värmen 
kan magasineras i upp till 12 timmar.

Kakelugnsmakare i Eskilstuna
Det fanns många kakelugnsmakare över hela landet eftersom 
behovet var stort. De största och mest kända tillverkarna var 
Rörstrand och Marieberg i Stockholm. 
 Per Öhrling är den kakelugnsmakare i Eskilstuna som vi vet 
mest om. Han kom hit från Örebro som färdig mästare 1752 
och var verksam till sin död 1812. Han var då 87 år gammal 
och Eskilstunas äldsta invånare. Verksamheten gick mycket 
bra och efter bara fem år var han en av stadens främsta hant
verkare. Han blev stadskassör 1758, stadsnotarie 1764 och 
slutligen rådman 1775. Det första äktenskapet med Catharina 
Åhrman var barnlöst. Hon dog 1786 och två år senare gifte 
han om sig med den 35 år yngre Elisabeth Björnram och med 
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AV  E R I C  H E N R I K S S O N

Det fanns en tid före de elektriska och dieseldrivna loken,  
då loken eldades med stenkol i stora mängder. Eldstaden i ångpannan  

värmde upp vatten till ånga som drev loken framåt. 

Elden i järnvägens tjänst

Järnvägen kom till Eskilstuna 1875. Den höga stenkolsför
brukningen gjorde att man måste uppföra kolanläggningar 
och vattentorn med vattengivare. Trafiken på sträckan Flen
Valskog öppnades upp för allmän godstrafik och Eskilstuna 
fick även persontrafik, med provisorisk början 1876. 
 När linjen från Södertälje uthamn kopplades ihop med 
Eskilstuna tillkom Eskilstuna station år 1895, med nam
net Centralstation. Banan gick även vidare till Nyby Bruk. 
Den ursprungliga Eskilstuna station var alldeles för  liten 
och med den nya trafiken krävdes utbyggnader, bland 
 annat genom den blivande så kallade Gredbybangården. 
Ångloken påfylldes inte vid Centralstationen utan fick både 
vatten och bränsle vid Eskilstuna Södra eller Norra station. 
Både norra och södra station tappade sina ångloksuppgifter 
när Statens Järnvägar övertog driften. SJ:s lok kunde fylla på 
kol och vatten vid Gredbybangården vid behov.

Elektrifiering - och ny bangård
19371938 elektrifierades järnvägen EskilstunaSödertälje 
och därmed behövdes inte stenkol för den trafiken längre. 
När den ekonomiska depressionen gav med sig ökade Tysk
lands förbrukning av järnmalm, vilket ledde till ökad trafik 
på banan mellan gruvorna i Bergslagen och utförselhamnen 
i Oxelösund. Därigenom växte behovet av lokstall med till
hörande bangård, liksom en ny och smidigare kolgård. Arbetet 
på börjades 1938 och år 1940 stod den nya lokstationen klar. 

Under andra världskriget blev det stor brist på stenkol. Ett 
antal ånglok byggdes om för vedeldning. Rälsbussarna försågs 
med gengasaggregat. 
 Ångloken var i reguljär drift i Eskilstuna ända tills linjen 
OxelösundValskog elektrifierades, 1953. Vid de spår som 
inte elektrifierades på en gång undanknuffades ångloken av de 
diesel drivna motorloken. Snart nog stod ångloken som skräp
högar längs Gredbybangården, i väntan på att bli skrota de. 
Den gamla kolgården fick gå i stå och blev med tiden en sop
tipp för järnvägens behov. Kolgården fylldes igen och området 
är nu belagd med uppställningsspår.

Livet som eldare
Hur kunde det då vara när ett tyngre godståg skulle avgå från 
en station? Ungefär två timmar innan avgång skulle det tändas 
i pannan för att få upp ångtrycket så att tåget  kunde flytta 
sig framåt. Eldaren hade från början ingen lön för sysslan 
utan detta ingick i jobbet. Under tiden det tog fyr i pannan 
gick ledaren igenom ånglokets alla rörliga detaljer, smörjde 
upp dessa vid behov och putsade på de ställen där det be
hövdes. En halvtimme innan kom så föraren. För det mesta 
var loket redan påfyllt med vatten och kol kvällen innan. 
 Sedan rullade loket i väg och man hämtade de vagnar som 
skulle förflyttas, kopplade ihop tåget och kollade att alla brom
sar och slutlampor fungerade. När väl tåget avgick, i regel i 
rätt tid, skötte föraren sina uppgifter med att styra ångtryck 



7

Eskilstuna lokstation med vändskivan, från lysmasten på bangården.
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med ventiler, bromsa loket och ge signal till bromsarna som 
satt på godsvagnarna. Dessa satt på de godsvagnar som ibland 
nödvändiggjorde denna sysselsättning. Eldaren var tvungen att 
vara både vara flink och snabb för eldstadsluckan fick inte vara 
öppen mer än nödvändigt. Han fyllde skyffeln med stenkol, 
vred sig om och öppnade eldstadsluckan med ena handen, 
skyfflade in kolspaden med andra handen och såg till att det 
hamnade rätt i fyren. Om allt kol hamnade i en hög blev det 
inte bra för då kunde det bildas en stubbe, med dålig förbrän
ning och inget ångtryck. 
 Eldaren skyfflade sammanlagt omkring ett ton stenkol på 
två mil! Ångloket förbrukade tio kubikmeter vatten per sex 
mil, så det gick åt mycket vatten. När ett godståg gick från 
Eskilstuna tog man vatten vid stationen i Harsjön. Det är 

Gredbyområdet med järnvägens anläggningar 1928.

Foto: Oscar Bladh. Krigsarkivet

en kraftig uppförsbacke från Bälgviken till Harsjön. Sedan 
klarade man sig fram till Oxelösund. Dock kunde det gå åt 
mera vatten, så vid flertalet stationer fanns det vattengivnings
anordningar. När väl loket var framme fyllde man åter på med 
stenkol, tömde asklådan, putsade och smörjde så det blev 
fint till nästa tur. Att skyffla kol vintertid var ett tungt jobb 
med varma och kalla temperaturer utefter om man skyfflade 
kol ur tender eller om man var vid eldstaden och fyllde på. 
 Tittar man på medellivslängden så finns ett tydligt möns
ter. Om man jämför de som blev lokförare men innan varit 
eldare, med de lokförare som bara körde eldriftslok, så levde 
den senare kategorin längre. Varför det är så kan man inte med 
säkerhet veta utan bara gissa.
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AV  T H E R E S E  H E L L B E R G
Svenska deckarbiblioteket

”Vid tvåtiden i natt uppväcktes stadens invånare af trummans dofva ljud,  
som snart följdes af de hemska klämtningarna från kyrkotornet.  

Elden var lös i Eilitzska fabriken”.  Detta står att läsa i Eskilstuna-Posten  
4 december 1890.  Händelsen satte spår i den svenska deckarhistorien.

Elden är lös i Eilitzska fabriken

Tidningen berättar att den som först upptäckte branden hette 
herr Danielsson. Han passerade fabriken, natten till tors dagen 
den 4 december klockan 01.37 och underrättade poliskon
stapel Östman om branden. På bara några få minuter hade 
elden spridit sig. Taket föll in vid tretiden på natten och vid 
halv fyra ”återstod af fabriken endast de nakna väggarne 
omslutande ett jättebål af brinnande och glödande bjälkar”.  
I artikeln står också att åtskilliga personer vid fabriken för
hörts av polisen, såsom verkmästaren, städaren och kassören, 
utan att några intressanta uppgifter framkommit. Ytterligare 
polisförhör skulle ske.
 Eilitzska fabriken ägdes av Johan August Eilitz som till
verkade korkskruvar, jaktdolkar samt penn och fickknivar.  
Det var en av Eskilstunas större fabriker, med många anställ
da.  Efter branden flyttade Eilitz själv till Nordamerika. 1896 
försattes han i personlig konkurs och inga anteckningar om 
honom finns därefter. 

Fiktion eller inte?
Prins Pierres (pseudonym för Fredrik Lindholm)  roman 
Stockholmsdetektiven från 1893, ses som den första  svenska 
detektivromanen. Där utreder poliskonstapel Fridolf 
Hammar en brand i den Danielssonska fabriken i Eskils
tuna, natten mellan den tredje och fjärde december 1890. 
Prins Pierres roman ses som fiktion, men kopplingarna till 
verkliga händelser går inte att bortse ifrån. Datumet är det

samma i boken som i verkligheten, Danielssonska fabriken 
tillverkade korkskruvar och fickknivar, och den förste att rap
portera om branden i verkligheten hette Danielsson. Fredrik 
Lindholm skrev romanen under pseudonym, men lämnade 
ändå Eskilstuna strax efter publiceringen. 
 Förre bibliotekarien vid Svenska Deckarbiblioteket, Thomas 
Böös ordnade år 2008, i samarbete med BrorErik Ohlsson 
(Lokalhistoriska sällskapet i Sörmland) och rektor Arne Lind
bom, en nyutgivning av romanen. Nyutgåvan har utökats med 
fotografier från tiden samt Thomas Böös kommentarer.

Brandförsvaret vid Drottninggatan-Hamngatan.
Foto: Eskilstuna stadsmuseums arkiv
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Blixtnedslag, gnistor ur skorstenen, barn som leker med elden, någon som  
är oförsiktig med elden i spisen och tända ljus – det finns många orsaker  
till eldsvådor. Hur ska man ha råd och möjlighet att ersätta det som har  

brunnit när olyckan har varit framme och hus och hem förstörts av lågorna?

För säkerhets skull

Brandruin i Snopptorp.
Foto: Ateljé Forslund, Eskilstuna stadsmuseum

Vid slutet av 1700talet inrättades en statlig brandförsäkrings
fond, Allmänna brandförsäkringsfonden, där man kunde för
säkra fastigheter både på landsbygden och i städerna.  Fonden 
innebar bland annat att byggnader och anläggningar som inte 
tidigare hade rätt till stöd kunde försäkras. Det var offentliga 
byggnader såsom kyrkor, tingshus och skolor samt större herr
gårdar, bruk och industrier. Tidigare hade det inte heller varit 
möjligt att försäkra byggnader i städer, utom i Stockholm, som 
från år 1746 hade sitt eget försäkringsbolag.
 Man upptäckte snart att de största försäkringsbeloppen be
talades ut vid stora stadsbränder och beslutade att dela fonden 

i en stadsfond och en lantfond. Ur dessa fonder bildades två 
självständiga försäkringsbolag år 1828. 
 Det ena fick namnet Städernas Allmänna Brandstodsbolag. 
Där kunde byggnader i städer och senare även andra större 
tätorter försäkras. 
 Landsbygdens byggnader försäkrades i Allmänna brandför-
säkringsverket för byggnader å landet. I Sörmland bildades ett 
regionalt brandförsäkringsbolag år 1846 med namnet i Ny-
köpings Läns Brandstodsbolag. Där kunde man försäkra både 
byggnader och det som fanns i byggnaderna.
 Lokala brandstodskommittéer bildades både i städerna och 
i socknarna på landsbygden. Deras uppgift var bland annat att 
värdera de försäkrade fastigheterna.

Försäkringsbreven berättar
Försäkringsbreven innehåller mycket spännande information. 
Mest detaljer hittar man i Städernas Allmänna Brandstods
bolags försäkringsbrev. Där står hur stor tomten var, hur 
många hus som fanns på tomten, hur stora de var och vad 
de var byggda av. Man kan också få reda på sådant som hur 
många kakelugnar det fanns i bostadshuset och om väggarna 
var målade eller tapetserade, hur många uthus det fanns på 
tomten och vad de användes till.
 Försäkringsbreven från Nyköpings Läns Brandstodsbolag 
innehåller färdiga blanketter. Det verkar ha gjort informatio
nen mer kortfattad. Där kan man läsa vilka hus som har fun
nits på gården och vad de var byggda av. Det står också hur 
många våningar och hur många rum som fanns i huset.
På blanketterna för ”lösören” har man tagit upp värdet på 
foder, spannmål och rotfrukter som förvarades under tak; 

AV  A N N A  G Ö T Z L I N G E R
Eskilstuna stadsmuseum
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kreatur och redskap men också kläder, sängkläder, möbler 
och silver. Ibland har inte blanketten räckt till för det man 
ville ta upp. Gården Hagby har till exempel lagt till sin nya 
lokomobil (flyttbar motor, oftast en ångmaskin, som användes 
för att driva till exempel tröskverk och sågverk) på en egen rad. 
Den var försäkrad till 5500 riksdaler, nära tjugo gånger mer 
än bostadshuset på ett torp.

Hitta mer i arkiven
Försäkringsbreven från Städernas Allmänna Brandstodsbolag 
förvaras på Stockholms stadsarkiv. Kopior av försäkringsbrev 
för Eskilstuna fristad finns i Eskilstuna stadsmuseums arkiv.

Brand på Rademachergatan 45 den 2 april 1961.
Foto: Eskilstuna-Kuriren, Eskilstuna stadsmuseums arkiv

 I Eskilstuna stadsarkiv finns en del material från brandstods
kommittéerna för Fors och Klosters socknar som tillhörde 
Brandstodsbolaget i Nyköpings län. Här finns en lista på för
säkrade byggnader i de båda socknarna från åren 1847 till 
1861. Dessutom finns försäkringsbrev från Fors socken för 
byggnader från åren mellan 1849 och 1875 och för lösöre från 
år 1853 till 1879.
 På Företagens arkiv i Sörmland finns arkivhandlingar från 
Nyköpings läns brandstodsbolag. Förutom brandstodsbolagets 
arkiv finns arkivmaterial också från brandstodskommittéerna i 
Gillberga, Lista, Stenkvista och Torshälla. Det mesta av mate
rialet härrör från senare delen av 1800talet.
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AV  M A R G A R E TA  L I N D É N

Strängnäs, den 15 oktober 1798

Bästa Kusin! 
Jag vet inte riktigt var jag ska börja. Det har hänt så mycket sedan vi sist träffades.  

Det kändes i alla fall spännande att få flytta till Torshälla. Mor var glad för här hade 
hon växt upp och hade många vänner. I huset mitt emot bodde Stina Cajsa. Hon blev 

snart min bästa vän. Jag skrev bodde, för hennes hus finns inte kvar längre och inte 
heller vårt. Nu undrar Du nog vad som hänt. Jag ska försöka berätta från början. 

Torshälla brinner!

Branden 1798. Bild av: Sandra A, klass 1G, Gökstensskolan i Torshälla. Ur samlingen ”Torshälla brinner”, Svenskt barnbildarkiv.
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Vi hade precis firat Mickelsmäss och alla var glada för att 
sommaren och hösten hade varit bra och alla hade fyllt sina 
bodar med mat för vintern. Vi var lediga några dagar från 
skolan och flera kamrater skulle resa bort med sina föräldrar 
och gå på marknad. Vi frågade Far om inte vi också kun
de få åka på marknad, men han sa bara att han inte hade 
tid just då och tur var väl det med tanke på vad som hände. 
 Det fina brittsommarvädret försvann som genom ett troll
slag och det blåste upp till storm. Båtarna i hamnen kunde 
inte segla vidare. Ingen hade lust att gå ut. Det tjöt och pep 
överallt i huset. Då bankade det på dörren och någon ropa
de att borgmästaren genast ville prata med rådmannen. Far 
hade blivit rådman nästan med detsamma som vi flyttat hit. 
 När han kom tillbaka undrade Mor om det var något  viktigt 
borgmästaren hade att säga eftersom det var så bråttom. Stor
men är svårare än vanligt så han ville utfärda eldningsför
bud genast, svarade Far. Vi har hissat stormvarningsflaggan 
på Rådhuset och nu går budet runt i stan att alla eldar ska 
släckas så ingen olycka inträffar. Mästersmeden Torsin blev 
inte glad för han hade arbete som skulle vara färdigt idag. 
Men hans drängar desto gladare för de fick ju en fridag. Jag 
är glad, fortsatte Far, att jag inte har nattvakten denna natt! 
 Det kändes skönt och tryggt att ha Far hemma. Men mitt 
i natten vaknade vi av att kyrkklockan klämtade. Far rusa
de upp ur sängen och slog upp dörren  och kände att det 
luktade rök. Han såg ett svagt eldsken någonstans bortom 
bron. Han ropade åt Mor att se till att alla kom i kläderna 
och ta fram alla brandredskap och kanske bereda sig på att få 
lämna huset. Sedan var Far försvunnen. Han hade sprungit 
upp till torget för att få veta mer. Nu hördes det röster över
allt och folk kom springande med hinkar och brandredskap. 
Någon ropade att det brinner hos Beata Charlotta på gården 
nr 15. Hos Beata Charlotta, tänkte jag, men hon är ju inte 
hemma. Hon reste bort i morse. Hur kan det brinna där? 
 Mor skickade iväg drängen och pigan med ämbar för att 
hjälpa till att släcka. Själv började hon, för säkerhets skull som 
hon sa, plocka ihop Fars alla viktiga papper och våra kläder 
och husgeråd och allt möjligt annat och la det nära dörren. 
Snart låg röken som ett tungt täcke över hela stan och man 
märkte knappast att det blivit morgon. Hela natten hade män
niskor burit och dragit och släpat saker förbi vårt hus för att 
rädda vad som räddas kunde. Så kom vår dräng inspringande 
och ropade att jag spänner hästen för flakvagnen så får ni lasta 
på så mycket som ryms på den. Sen får vi köra ut det till 
Lisselängen. Kanske hinner vi köra två vändor. Det har kom

mit hjälp från Eskilstuna så Rådman skickade hem mig. Nu 
kom också vår piga hem för att ta hand om lillebror. Vi band 
våra två kor efter vagnen och grisen fick småpojkarna för
söka mota efter. Grisen var så rädd att den skrek i högan sky. 
 Ute på ängen hade varje familj lagt upp sina saker i  högar 
och bundit djuren. Jag visste inte att det fanns så många 
kor i vår stad. Vi barn fick stanna kvar på ängen medan 
Mor och drängen försökte ta sig tillbaka till vårt hus för att 
hämta mer. Han berättade att branden nått ända upp mot 
kyrkan och närmade sig kvarnen. Sedan berättade han något 
som nästan fick oss att skratta mitt upp i allt elände. Några 
sjömän från en av båtarna hade slängt ett segel över taket 
på Lill Jans krog och öste vatten över den och ropade: –Vi 
måste ju ha någonstans där vi kan äta när det här är över! 
 Elden åt sig fram bit för bit och när det började skym
ma fanns det inget kvar för elden att förtära. Stormen hade 
 lugnat sig något. Du må tro att det såg hemskt ut. Istället för 
hus var det bara svarta skorstenar som reste sig upp bland 
sönderbrända stockar. Nu kom Far ut till oss på ängen och 
berättade att av alla 100 gårdarna i vår lilla stad så var det 
kanske 2030 som hade klarat sig. Jag grät så jag skakade i 
hela kroppen. Då kände jag någon som la sina armar om mig 
och kramade mig hårt. Det var Stina Cajsa. Hon viskade till 
mig att vi ska vara glada att ingen av oss har blivit skadad.   
 Nu gick rådmännen runt till alla familjer och hörde efter 
hur det gått för dem och om de hade någonstans där de kunde 
få sova. Om inte så var fallet så kunde man över natten få ta 
sin tillflykt till kyrkan som var oskadd eller till kvarnen eller 
den lilla krogen. Man hörde sig för om någon saknades, men 
det verkade som om både människor och djur hade klarat sig. 
Man ordnade också med vakter på ängen för att hålla tjuvar 
och löst folk borta. Vi kröp ihop i ett hörn i kyrkan den natten.  
 Far såg vi knappast inte förrän nästa morgon. Då berättade 
han att vi skulle få åka till Strängnäs där det fanns ett hus som 
stod tomt och där vi kunde få bo till vidare. Jag var ledsen över 
att behöva skiljas från Stina Cajsa, som blivit min allra bästa 
vän. Far var tvungen att stanna kvar i Torshälla och hjälpa 
till att röja upp efter branden och hjälpa alla människor som 
blivit hemlösa. 
 
Nu vet Du hur vi haft det.
 
Många kära hälsningar  
från Din Kusin 
Hedda
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Branden Fakta
På natten den 9 oktober 1798 utbröt brand i ett brygghus på gård nr 15 i Torshälla.  

Av stadens 100 fastigheter brann 56 gårdar ner totalt och 16 blev mycket svårt brandskadade.  
Inga människor omkom och även djuren lyckades man rädda. Stadens två stenbyggnader,  
kyrkan och kvarnen klarade sig liksom de mindre bemedlades gårdar i stadens södra del.  

Även Lill Jans krog undgick att brännas ner.

Rådman Henrik Collijn, ögonvittne till branden, har beskrivit förloppet.  
Han är Rådmannen i brevet som är skrivet av hans 14åriga dotter Hedda. De bodde på gård nr 29. 

Stina Cajsa, 14 år, är dotter till änkan Stina Sofia Söderqvist på gård nr 87.  
Brevet är påhittat med hjälp av fakta från Collijns berättelse

Ett hus som brinner vid Torshällabranden 1798.  
Bild av: Rosanna Larsson, klass 3A, Krusgårdsskolan i Torshälla. Ur samlingen ”Torshälla brinner”, Svenskt barnbildarkiv
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Smått och gott

Soteld och barns lek med tändstickor

När staden sover… 
1700talets Eskilstuna var likt andra städer med trähus ständigt 
utsatt för brandrisk. Noac Noacson, mannen som gett nam
net åt Noachsgatan i stadsdelen Norr, tjänstgjorde som stadens 
tornväktare. I uppgiften ingick att varje hel timma under nat

ten blåsa i ett horn, en ljudsignal 
som betydde att allt var som det 
skulle, samt att klämta i kyrk
klockan vid eldfara. 
 När Sparbanken i Eskils
tuna på 1910talet utformade 
sin  fasad med en bild för varje 
bokstav i namnet Sparbank, 
hamnade Nattvakten som 
 motiv för bokstaven N. Uthug
gen i ytter väggen syns en man 
med ett horn, ständigt redo att 
väcka Eskilstunaborna ur sin 
sömn så fort elden hotade att 
ödelägga.

I museets dolda vrår 
I stadsmuseets magasin göm
mer sig själva hjärtat i vår 
verksamhet  samlingarna. 
Där finns en hel del spår av 
eld, bildligt talat. 
 Gamla mörksuggor, som 
järn spisarna nedlåtande kal  
 lades i början, vackra 1700 
talskakel ugnar,  attiraljer till  
järnsmedernas  arbete vid 
 ässjan, vedeldade bykgrytor 
till stortvätten och inte minst en samling brandskyddsred
skap. Handsprutor och brandkvastar har sällskap av sådana här 
 vagnar, som både rullades fram och pumpades manuellt.
 Under nästa år börjar stadsmuseet med en ny typ av före
målsutställning, som vi kallar Eskilstunamagasinet. Målet är att 
visa upp många föremål ur samlingarna; som ett slags öppet 
magasin. Det allra första vi plockar fram i ljuset är ett stort 
antal knivar ur vår knivsamling.

I Eskilstuna stadsarkiv finns många handlingar från stadens 
brandförsvar. Bland annat ett par böcker med utrycknings
journaler. Där kan man följa brandkårens faktiska arbete 
192441 och 194755. Varje utryckning är antecknad, till
sammans med dess orsak och hur släckningen gick till. Man 
får också veta hur larmet kommit in. Redan under 20talet 
meddelades de flesta av larmen genom telefon, varav några 
med hjälp av de allmänna brandskåp som fanns utplacerade i 
staden och innehöll larmtelefoner. Somliga larm kom i stället 
fram med ett, troligtvis ganska så andfått, bud. 

 Den vanligaste brandorsaken var soteld 
eller gnistor från skorstenen. Anmärk
ningsvärt ofta misstänktes också ”barns 
lek med tändstickor” ha startat olika 
bränder. I de flesta fall var det mindre 
eldsvådor som kunde släckas med den 
handpumpade så kallade pytssprutan och ibland räckte det till 
och med att använda lite snö. 
 Välkommen att kontakta våra arkiv för att ta del av dessa 
eller andra spännande handlingar!

Nattvakten på  
Sparbankens fasad.

Brandredskap,  
Eskilstuna stadsmuseum
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Pytsspruta från 
Eskilstuna  Assurans 

Sprutfabrik.

Vid halvsextiden på kvällen 19 maj 1924, meddelas via telefonen i Brandskåp 39 att det brinner 
i ett kök på Eleonoragatan 2. Brandkåren är på plats efter bara en minut och 26 sekunders körtid. 
På plats i gård nummer 312 konstateras att en brädvägg tagit eld, på grund av överhettning från 
köksspisen. Elden släcks med en pytsspruta.
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Nästa nummer av Eskilskällan utkommer 20 april.
Temat för vårnumret är VATTEN.

Vill du vara med och skriva? Kontakta oss gärna med en artikelidé.
e-post: eskilskallan@eskilstuna.se  •  telefon: 016-710 19 80

Eskilskällans redaktion förbehåller sig rätten att välja vilka artiklar som publiceras, 
samt att i samråd med skribenten företa eventuella ändringar och kortande av texten. 


