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Lär känna Eskilstunas caféer

Välkommen till ett nytt nummer av Eskilskällans tidskrift! I detta num-
mer får du följa med på en rundvandring bland Eskilstunas caféer under 
förra seklets mitt och du får också lära dig mer om kaffets och caféernas 
ursprung. Vi låter också läsaren upptäcka en annan tids cafékultur, där 
musiken spelade en helt annan roll för caféernas attraktionskraft än idag.

Eskilskällan är ett samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer 
och består av en forskarexpedition på Eskilstuna stadsbibliotek, 
tidskriften Eskilskällan och webbsidan eskilstuna.se/eskilskallan  

I augusti utökades webbplatsen med en särskild avdelning för sko
lor, kallad ”Skolkällan”. Vi hoppas att denna satsning blir en viktig 
resurs i under visningen framöver. Skolkällan kommer successivt 
att utökas med historiskt material inom olika teman. 

Sedan första september är Susanne Nickel verksamhetsansvarig 
för Eskilskällan. Susanne är historiker och har en gedigen musei
bakgrund från Tyskland. Jag är mycket glad att Susanne börjat 
hos oss! Susanne kommer bland annat att arbeta med att utveckla 
Eskilskällan och hon och jag tar gärna emot förslag från er läsare 
om hur vi kan göra Eskilskällan ännu bättre!

Ni når oss via eskilskallan@eskilstuna.se

 

Trevlig läsning!

Nils Mossberg
Enhetschef Arkiv och museer med Eskilskällan
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AV  S U S A N N E  C A S S É

Idag dricker vi svenskar nästan mest kaffe i världen, men det har inte alltid varit så. 
Efter att det första kaffet lastades av i Sverige tog det cirka tvåhundra år till dess att  

kaffedrickandet hade slagit igenom i alla samhällsklasser. Vid det laget hade Sverige vid 
fyra tillfällen infört kaffeförbud och de första borgerliga kaffehusen hade ersatts av caféer. 

Från kaffe till café
Själva ordet kaffe tros komma av ordet ”quhwa” som betyder 
att motverka sömn. Det var också kaffets uppiggande egenskap 
som gjorde att det kom att spridas över världen. Forskare tror 
att kaffeplantan började användas i Etiopien för tvåtusen år 
sedan. Till Sverige kom kaffet för första gången i slutet av 
1600talet. Det fick ingen genomslagskraft den gången. Under 
1700talet ökade kaffet i popularitet bland de högre klasserna. 
De gick också på lokal för att dricka kaffe i så kallade kaffehus. 
För borgarna var kaffehusen en slags fristäder där de kunde 
diskutera politik och även dricka alkoholhaltiga drycker. Vid 

Kaffet rostades över öppen eld eller i ugnen. Man kunde använda en långpanna, stekpanna eller en speciell  
kafferost. Under rostningen var det viktigt att röra om bland bönorna så att de inte blev brända.  
Kafferosten som visas på bilden är tillverkad av Gottfrid Carlsson Nickelfabriks AB i Eskilstuna. 

1800talets början fick kaffehusen dåligt rykte och konkur
rerades ut av en ny form av inrättningar, schweizerier och 
konditorier. Ordet café börjar användas i det svenska språket 
någon gång under 1830talet. Både män och kvinnor besökte 
caféer för en kopp kaffe med dopp, men männen var länge 
överrepresenterade som gäster.

Förbud
Kaffets intåg i Sverige var inte problemfritt. 1756 fick bonde
ståndet igenom ett första kaffeförbud i Sverige som hämnd för 
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 Först på 1920talet blev det vanligt för gemene man att gå 
på café. Innan dess beredde de lägre klasserna kaffet hemma 
i det egna köket. Hela kaffebönor köptes in, rostades, maldes 
och kokades. Kaffe var en dyr vara och ofta blandades det ut 
med olika surrogat, som cikoria, bränt vete eller rostade och 
malda fikon.
 I Eskilstuna stadsmuseums föremålssamlingar finns många 
föremål som vittnar om kaffedrickandet. Flera föremål är ock
så tillverkade av företag i Eskilstuna. Bilderna här visar några 
exempel från samlingen.

att bönderna inte fick rätt till fri brännvinsbränning. Detta 
upphävdes några år senare, men Sverige har efter det haft ytter
ligare tre kaffeförbud. Det sista upphävdes 1822. 
 I slutet av 1800talet begränsades möjligheten till inköp 
av sprit av statliga förordningar och tillstånd. Samtidigt växte 
nykterhetsrörelsen fram och kaffet ersatte spriten som uppig
gare och hungerstillare. Nu började även arbetarklassen dricka 
kaffe och man kan säga att kaffet blev vår nya folkdryck. 
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De rostade kaffebönorna lades i skålen på kaffekvarnen.  
Därefter vevade man för hand och det malda kaffet hamnade  

i lådan längst ner. Kaffekvarnen på bilden är tillverkad av  
Eskilstuna Stålindustri. 

I Stadsmuseets samlingar finns flera kaffeserviser med koppar, 
fat, sockerskålar och gräddsnipor. Kaffet som kokades hemma 

blev ofta beskt och ibland surt. Socker och en skvätt grädde  
förbättrade smaken avsevärt. Koppen på bilden är tillverkad av 

en av de största porslinstillverkarna i Sverige, Rörstrand.  
Koppen hör till serien ”Hilda”.
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Kaffekannor och kaffepannor finns i många olika utföranden och storlekar. Kannorna på bilderna är tillverkade av från vänster:  
AB O H Lagerstedt, Rudolf Zibell och Lundberg & Lindberg, samtliga verksamma i Eskilstuna. 
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AV  B E N G T  B J U R S H A G E N  O C H  S U S A N N E  C A S S É

Bland personalen hos Danielssons finbageri, vid Strandgatan i Eskilstuna,  
fanns systrarna Ruth och Eivor. I en personlig intervju berättar de  

egna minnen av livet kring bageriet.

De bakade åt halva stan

Livsmedlet socker nämns i Sverige för första gången 1326. 
Länge var det en dyr lyxvara som enbart användes av de bättre 
bemedlade i samhället. Under den tid i Sverige då hantverks
yrken var underställda skrån fanns det ett skrå för bagare och 
så kallade sockerbagare. Dessa sockerbagare hade tillstånd att 
tillverka karameller, konfekt, glass, krokaner, tårtor och bakel
ser, men bedrev ingen egen försäljning över disk. Det blev de 
senare uppkomna konditoriernas roll, där man både bakade 
själva och serverade i egna lokaler (till skillnad från caféer som 
enbart bedriver försäljning av inköpta bakverk). 
 Nedan följer delar av två intervjuer som Bengt Bjurshagen 
gjort med sin mor Ruth Persson och moster Eivor Anders
son. Båda damerna arbetade en gång i tiden vid Danielssons 
finbageri i Eskilstuna. Intervjuerna berättar om en tid då små 
familjeföretag även blev som familjer för sina anställda, och 
om en tid före de stora varuhusens intåg med förändringen att 
allt gick att handla under samma tak.

Mor Ruths berättelse
Bengt: Minns du Ruth hur det såg ut?
Ruth: Ja det var en större låda vid Strandgatan 18 lite grand på 
sned, jag tror det var 1943 när jag började hos Lydia Daniels
sons finbageri, hos Ivar och hans trillingsystrar.  
 Från klockan fyra till framåt dagen knegade de äldre medan 
de yngre fick sovmorgon till klockan 6. De äldre bestod av 
konditor Ivar Wrengler, hans fru Ester och trillingsystrarna, 
Britta, Karin och Greta. Förutom familjen arbetade först en, 
sedan två av oss systrar Hagström där. Därtill kom ett par 
yngre i åldern runt tjugo år. Greta arbetade mindre i bageriet, 
men ordnade å andra sidan lunch åt samtliga anställda när 
det var så dags.

 Under en period i början av 1940talet arbetade min syster 
Viola Hagström på bageriet med allehanda sysslor. Efter henne 
kom jag och lite senare kom min syster Eivor, så vi arbetade 
parallellt under några år. Min anställningstid blev cirka fem år. 
Sedan gick jag in och arbetade på lördagarna som extrahjälp i 
bageriet under några år under 1960talet.
 Våra arbetsuppgifter bestod av bakning. På måndagarna 
handlade det mycket om kakor som skulle spritsas, som 
strassburgare och sandstjärnor. Bland bakverk som finns att 
njuta av än idag kan nämnas vaniljhjärtan, napoleonbakelse, 
mockabakelse, semlor, bananbakelse, pariservåfflor, prinsess
bakelser samt naturligtvis franska och långfranska. Ett speciellt 
bakverk då var smördegskakor med kanel och socker på. De 
kallades ungherrar. Semlor hade redan på den tiden en stry
kande åtgång, speciellt till de militärer och hemvärnsmän som 
bevakade staden. 
 Bland kunder kan nämnas Brödcentralen, Norra järnvägs
gatans (Nyfors) mjölkaffär samt Ostrans mjölkaffär (Kloster
gatan/Carlavägen). Det fanns också ett antal bättre bemedlade 
familjer som beställde hemleverans av bageriets varor varje 
vecka. Ut och hemleveranser utfördes varje dag av den yngre 
personalen på en två eller trehjulig ”schascykel”.
 I övrigt blev det mycket försäljning till Bolinder Munk
tells anställda samt till ett flertal olika militära organisationer 
som under krigsåren 1939–1945 bevakade olika positioner i 
Eskilstuna centrum för att inte sabotage och liknande skulle 
kunna förekomma.
 Bageriets historia är mindre bekant men det startades tro
ligen under 1930talet och togs sedan över av familjen Wreng
ler före 1943. Bageriet fanns sedan kvar in på 1960talet. För 
yngre kan nämnas att det var detta bageri som levererade 
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Familjeföretaget Danielssons hembageri på Strandgatan 18.

många så kallade skolbullar, åttor med vaniljkräm för 25 öre, 
och krämkakor för 45 öre i början på 1960talet.

Moster Eivors berättelse
Eivor: Jag började arbeta på bageriet efter ett tips av min syster 
Ruth att de kunde anställa ytterligare en yngre person. Jag var 
omkring 15 år då. Det hände att jag cyklade till arbetet från 
Stora Sundby men sen blev det buss ända tills jag och min 
syster flyttade in på KFUK, Ruddammsgatan 13. Någon tid 
senare flyttade vi till Lohegatan 37 och hyrde rum där. Lönen 
var 35 kronor i månaden. Eftersom en större del av lönen 
försvann när hyran hade betalats blev det inte mycket över till 
att köpa till exempel kläder utan det blev till att köpa tyg och 
försöka sy själv. 

 Vid ett tillfälle kom det fram att jag inte hade någon egen 
cykel och då blev jag uppmanad av en av trillingsystrarna att 
gå och titta ut en cykel för att sedan få hjälp med att köpa en. 
Jag fann en önskad cykel på Ridax cykelaffär på Kungsgatan 
21, samma lokal som Ekströms cykelaffär. Pengarna fick jag 
låna av trillingsystrarna som visste att handla kontant är mest 
ekonomiskt. Lånet betalades sen tillbaka med fem kronor per 
månad. Det var en bra investering.
 Karin var den som skötte butiken. Greta lagade maten åt all 
personal. Britta var lite av chefen bland systrarna. Arbetet på 
bageriet tyckte vi var mycket strävsamt men det fanns mycket 
att lära och vi blev mycket väl omhuldade av familjen på olika 
sätt, till exempel ställde de upp och arrangerade bröllopet då 
min syster Ruth skulle gifta sig. 

Fo
to

: M
od

el
lv

er
ks

ta
de

n,
 E

sk
ils

tu
na

 s
ta

ds
ar

ki
v



8

AV  S T E F A N  W I S T R A N D

Från 1910-talet och framåt fanns det flera caféer i Eskilstuna som bjöd på levande 
musik. Många av de lokala musikerna som spelade där var också verksamma som 
musiker på stadens biografer innan ljudfilmens genombrott i slutet av 1920-talet.

Cafémusik

Café Olympia hade adressen Köpmangatan 13, i vars hus 
en affär för babykläder finns i dag. Det var ett mycket fint 
konditori och gästerna kunde sitta i trädgården ut mot ån. 
Mestadels spelade utländska musiktrios där, men även en och 
annan Eskilstunarorkester. Brinkska kapellet var en av dem. 
Orkestern utgjordes av bröderna Brink: kapellmästare Jakob, 
violin, Simon, cello, Filip, kontrabas och Petrus, flöjt, samt 

Astrid Jansson, piano. Astrid kom som sjuttonåring 1923 med 
i kapellet och blev kvar tills det upplöstes 25 år senare. Klassisk 
musik, underhållningsmusik och dåtida schlagers stod på re
pertoaren. På efterfrågan spelades alla möjliga låtar. Andra en
sembler som förekom på Olympia under 1920talet var duon 
Sandblad/Bertini och trion Flinström/Karlsson/Billgren samt 
Enar Erikssons stråkkapell.

Brinkska kapellet cirka 1920-talet.
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Musik året om
Mittemot Gästis i hörnet av Köpmangatan/Djurgårdsvägen 
låg Café Ideal. Det hade också en liten trädgård man kunde 
sitta i, som var ”illuminerad” det vill säga hade belysning. Ideal 
hade även musik under vintern på sin övervåning. På nedre 
botten fanns ett damrum och ytterligare tre rum. Från mitten 
av 1910talet och flera år in i början av 1920talet spelade 
violinisten Carl Backler (Karl Bäcklund, 1886–1970) här 
med musiksällskapet Harmoni, eller med eget kapell. I mitten 
av 1920talet skulle han tillsammans med dragspelaren Sven 

Hjulström komma att resa till Berlin för att spela in de första 
skivorna någonsin med modern dansmusik av några musiker 
från Eskilstuna. Inspelningarna resulterade i fyra 78varvare 
för ansedda skivbolaget His Master’s Voice. Ibland arrang
erades även konsertkvällar på Ideal och i en annons i Eskils
tunaKuriren från augusti 1923 kan vi läsa att sångarna Ester 
Hansson och Harald Blomgren framträdde med Josef Söder
holz som ackompanjatör på piano. Sommaren 1927 var Enar 
Erikssons stråkkapell engagerat. Orkestrarna spelade onsdagar, 
fredagar, lördagar och söndagar klockan 19.30 till 22.30.

Vid åkanten i bildens mitt syns Café Olympias uteservering. Till höger ”Stockholmshuset”. 
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Sextett utanför paviljongen på Café Ideal. Från vänster: Samuel 
Lindholm, Thure Karlsson, Greta Marké (piano), Nils Hellström, 
Harald Karlsson och Ruben Östman. 

Musiksällskapet Harmoni (1910-talet). Från vänster: Axel Karls-
son, Carl Backler, Gustav Lilja, Fredrik Östergren, dirigenten Fred-
rik Westerholm, C M Olsson, Axel Lindström och Axel Klingberg.
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Idylliskt 
Café Mimer låg i hörnet Kriebsensgatan/Smedjegatan och 
 ägdes av fru Jansson. I annonser kallade sig caféet ”stadens 
mest idylliska trädgård”. Musikkvällar förekom på onsdagar, 
fre dagar och söndagar. Sommaren 1930 framträdde David 
Pelz’ Trio där. I en tidstypisk annons i EskilstunaKuriren från 
den 14 juni 1933 står det:

I Café Mimers trädgård
börjar i afton musik för säsongen. 

För densamma svarar två så välkända namn som 
violinisten Einar Pettersson och pianisten Gösta Lindman. 

Den idylliska trädgården står nu i sin fagraste försommarskrud. 
Och innehavarinnan hoppas, att musikaftnarna skola

bliva lika uppskattade som föregående somrar.

Tydligen blev Petterssons och Lindmans musik uppskattad, 
för de fortsatte att spela på Mimer även somrarna 1934 och 
1935. Mimer lades ned 1938 och en av de sista att spela där var 
duon Erik Nygren och Edit Larsson, violin respektive piano.

Rapps Café fanns i Torshälla på Storgatan 32. Där fanns ingen 
levande musik, men väl grammofonskivor, som det kostade 
fem öre att spela. Det gick att köpa en halv kaffe. ”En halv 
kaffe och KSSvalsen (Kungliga Segelsällskapets vals)” löd be
ställningen. 

Villkoret för att kunna avnjuta musiken på caféerna var oftast 
att man beställde någon slags enkel förtäring.

Rapps Café i Torshälla. 
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Cafékulturen har varit starkt förankrad i Eskilstuna genom åren. Caféerna har  
profilerat sig och lockat till sig skilda åldersgrupper och olika föreningar.  

Konditorinostalgi

I 1877 års adresskalender finns inga caféer omnämnda, men 
däremot utvärdshusen Djurgården och Sommarro, där ”mat 
och spirituosa af alla slag” serverades. 1902 finns två större 
caféer listade. Det är Café Framtiden och Café Svea. 
 Café Framtiden grundades redan 1895 då det uppkommit 
ett behov av nykterhetsrestauranger, som motvikt till krogarna, 
dit ung domen kunde gå. 1935 gick caféet i konkurs, och man 
hänvisade till konkurrensen från flera nya caféer, biografer, 
radio och dans. 
 I de arkiverade telefonkatalogerna ser vi att antalet caféer 
varierat med åren. 1945 finns 32 stycken listade i kommunen, 
medan det 1959 finns 16, och 1968 endast åtta. Antalet kon
ditorier är under samma år 22, för att öka till 41, och sedan 
minska marginellt till 35 stycken 1968. 
 I den här artikeln följer ett smakprov på en del av de 
konditorier och caféer som var verksamma i staden under 
1930–1970talen. Stadsmuseet tar gärna emot ytterligare 
 foton på konditorier och caféer från Eskilstuna med omnejd. 
I artikeln rymdes bara ett fåtal, men vi har även upptäckt att 
dokumentation om flera caféer saknas. Har du ett nyare eller 
äldre foto av ditt favoritcafé i Eskilstuna som du vill dela med 
dig, är vi tacksamma mottagare.

AV  C E C I L I A  A H L Q V I S T

Rapps Café i Torshälla. Café Framtiden.
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Café Framtiden
Rademachergatan 12, kvarteret Vinkelhaken. 

Byggnaden uppfördes 1895 och revs 1952. 
I EskilstunaKurirens dåvarande fastighet låg det mycket po
pulära Café Framtiden en trappa upp. Där bedrev Eskils tuna
godtemplarna caférörelse under åren 1896–1935. På söndags
eftermiddagarna erbjöds dans och musikunderhållning. 
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Lindströms konditori
Kungsgatan 1, kvarteret Vittnet. 

Skandiahuset byggdes 1895 efter en ritning av arkitekt 
Valfrid Karlsson.

Lindströms hade försäljning och servering av konditorivaror. 
Allt bakades i det lilla gula trähuset på gården. Eskilstuna sim
sällskap och Eskilstuna bandysällskap hade sina möten här. 
Caféet hade en sommarveranda mot ån vid Rådhusbron, vilket 
tilltalade många ungdomar. Annars var lokalerna mer anpassa
de för en äldre publik. Lindströms övertogs senare av Jersenius.  

Willfors konditori
Kriebsensgatan 8, kvarteret Vampyren.  

Öppnades 1937 av konditorn Erik Willfors. Konditoriet låg 
granne med Grandbiografen. Butiksförsäljning av konditori
varor erbjöds på gatuplan, bageri fanns i källaren och caféet låg 
en trappa upp. Caféet hade bordsservering och lockade med 
Eskilstunas första jukebox. Det spelades även levande musik 
på ”Willan”. 

Lindströms konditori.
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Sarakonditoriet
Nybrogatan 5, kvarteret Vinkelhaken. 

Sarakonditoriet låg mittemot Willfors konditori på Nybrogatan. 
De hade försäljning av konditorivaror, men också bordsserve
ring av kaffe och mat som tillagades i Stadshotellets kök. 
 Under 1940talet pryddes caféet av en tyrolerinspirerad in
redning och det fanns ett vattenfall i lokalen. På 1960talet 
hade man istället Picassografik på väggarna. Caféet ansågs vara 
ett av de finare i staden.

Sarakonditoriet.
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Nybrogatan 2, kvarteret Vagnmakaren. 
Filial med försäljning av bröd och konditorivaror. 
Granne med Skandiabiografen. 

Willfors konditori, filial.

Willfors konditori. 
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Gunnings konditori
Kungsgatan 4, kvarteret Vårblomman.

1942 var innehavaren S. Håkansson, Kurt Gunnings efter
trädare. 
 Gunnings hade försäljning och bordsservering av konditori
varor. Serveringen låg bakom affären i en ganska trång lokal. 
Det fanns dessutom bageri och konditori med egen tillverk
ning på baksidan. 

Café Gillet
Nygatan 13/Nybrogatan 11, kvarteret Vakteln.

Caféet hade sin storhetstid på 1930talet då det ägdes av 
 Lovisa Granlund. Caféet hette på den tiden Kafé Nutiden. 1940 
övertog Lovisas syster Margit Johansson rörelsen och hade fyra 
anställda serveringsflickor.  Helga Karlsson övertog verksamhe

Konsum kondis.
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Gunnings konditori.
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Strandkaféet.
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Café Gillet. Till vänster Helga Karlsson, sista innehavaren, och 
bredvid hennes syster, Margit Johansson.

Strandkaféet
Careliigatan 3, kvarteret Vårblomman.

Kaféet låg ovanpå Saluhallen som byggdes på 1930talet. Det 
fick flytta från de ursprungliga lokalerna när stadshotellet 
byggdes. 
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ten 1957 efter sin syster Margit. Caféet levererade också kaffe
korgar. Det kunde bli uppemot 30 korgar under en dag, till 
olika industrier i staden. Café Gillet var känt för sina rågsikts
smörgåsar med skinka, leverpastej, eller ägg och ansjovis. 
 Caféet stängde 1973 och huset revs samma år. 

Konsum kondis
Drottninggatan 5/Kungsgatan 32, kvarteret Vestalen. 

Caféet låg en trappa upp. Här fanns bordsservering av kaffe, 
konditorivaror och även smörgåsar. Senare serverades också 
mat. Många lastbilschaufförer och arbetare från Munktells var 
stamkunder. 
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Smått och gott

Sök i samlingar!
Eskilskällans mycket populära webbdatabas Fotosök har ut
ökats med cirka 7500 museiföremål från Eskilstuna stads
museum och ytterligare 1500 foton från museets och Eskils tuna 
stadsarkivs fotosamlingar. I samband med det har tjänsten bytt 

På café i barnens värld 

La Fontaine
I början av 1960talet öppnades baren La Fontaine i det då 
nybyggda huset på Careliigatan 9. Den var ett modernt inslag 
bland Eskilstunas caféer och försökte efterlikna en amerikansk 
glassbar med en stor bardisk och några bord och stolar. Där 
serverades förutom glass också kaffe, läsk och lättare maträtter. 
Stället blev genast flitigt frekventerat av ungdomar från det 
närbelägna Högre Allmänna Läroverket (i dag S:t Eskils gym
nasium). I romanen ”Delvis beatniks” av före detta läroverks
eleven Anders Lundström är La Fontaine något av ett centrum 
för huvudpersonens umgängeskrets: ”Här kunde vi […] sitta 
i timmar mellan tiden från att skolan var slut för dagen och 
fram till dess vi måste ta oss hem för att äta middag.” I samma 
lokal ryms i dag en thairestaurang.

Hos Svenskt barnbildarkiv finns ca 650 000 bilder, gjorda av 
barn och ungdomar mellan 0 och 19 år, som visar barns re
flektioner kring sin omvärld och samtid.
 Här finns två bilder av flickor som är ca 10 år gamla. Båda 
bilderna visar caféer. Den ena bilden gjordes år 1954. På den 
syns tre damer, klädda i kappor och hattar, som står utanför ett 

Utanför ett café på 50-talet.  

café. På väg ut från caféet kommer en pojke med mörka kläder 
och mössa. Det går inte att se in i caféet, eftersom gardinerna 
för fönstret är fördragna. De som sitter innanför kanske inte 
vill synas utåt? Den andra bilden gjordes år 1990. Den visar 
insidan av caféet. Där inne finns både vuxna och barn. Vid 
borden sitter vuxna som dricker kaffe och vid kassan väntar 
barnen på att få glass. 
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Inne på ett café på 90-talet.
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namn till Sök i samlingar. 
Den nya webbdatabasen 
har en samsöksfunktion 
vilket betyder att du kan 
söka i både föremålssam
lingen och fotosamlingen 
samtidigt. 
 Sök i samlingar finns på 
eskilstuna.se/eskilskallan  
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Hildas mandelstänger
I Ester Björlins personarkiv hos Eskilstuna stadsmuseum finns 
en mängd spännande handlingar, bland annat hennes syster 
Hildas receptbok från 1890talet. Den innehåller recept på 
pepparkakor, mandelstänger och cognacskransar. Ester Björ
lins testamentariska gåva innehåller även ett flertal fotoalbum, 
korrespondens, gästböcker, och föremål. Stadsmuseet har 
drygt 250 personarkiv, alla sökbara under Sök i våra förteck-
ningar på eskilstuna.se/eskilskallan  

Kafferast

KondisNisse

”KondisNisse” hette egentligen Otto Nilsson (1870–1934) 
och etablerade sig som konditor 1902 på Fristadstorget 7. Han 
var en herre med pondus, som var van vid att domdera med 
folk och inte tyckte om att bli motsagd. I Eskilstunas adress
kalender stod: ”Otto Nilssons Konditori, Rinmans torg 1, 
Eskilstuna – Rikstelefon 240 – rekommenderar sig i allmän
hetens benägna hågkomst med allt hvad till ett första klassens 
Konditori hörer. Specialité: Krokaner, Bakelseuppsättningar 
och finare Efterrätter”. (Fristadstorget hette Rinmans torg vid 
den tiden.) I övrigt berättas att ”KondisNisse” var lite av en 
spindel i nätet när det gällde fakta om folks liv och leverne 
i Eskilstuna med omnejd. Han stora specialintresse var att 
samla på autografer av dåtidens kändisar. Dessa samlade han 
i sin så kallade ”Gyllene Bok”. Vid ett tillfälle kom skådespe Karikatyrteckning av Kondis-Nisse.

Kafferast – Öja. 

På Stora Sundby slott hade man fått en ny förman, som skulle 
rationalisera arbetet och ”sätta fart på folket”, vilket han ansåg 
hade slöat till under hans mildare företrädare. Bland annat 
retade sig den nya förmannen på alla de kaffepauser varmed 
arbetet avbröts. Han bestämde helt enkelt att kaffepauserna 
skulle bort, vilket givetvis föll i mycket dålig jordmån. Gamle 
lantarbetaren M. hörde till dem som höll gammal god ord
ning och inte gillade aldrig så rationalistiska rättares nya på
fund, och en dag hittade rättaren honom förnöjsamt parkerad 
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laren Gösta Ekman den 
äldre (1890–1938) in i 
butiken på en spontan 
visit. ”KondisNisse” tit
tade på sin gäst och ut
brast: ”Fy fan så du ser 
ut Gösta – men så där 
är det att resa omkring i 
en sminklåda i hela sitt 
liv!”.

i hägnet av en hässja, 
förtärande medhavd 
matsäck.
 Förmannen ställde 
sig framför M. och 
skrek:
 – Va fn menar M., 
vet han inte att kaffe
rasterna är borttagna!
 – M. sävligt: Ja 
dricker mjelk. Fo
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: P
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