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Trevlig läsning!

Nils Mossberg
Enhetschef Arkiv och museer med Eskilskällan

Att hitta djur, särskilt småkryp, i en arkivlokal eller ett  magasin 
för böcker eller museiföremål är bland det värsta vi som job-
bar med bevarande kan tänka oss. Dessbättre är det inte 
ofta det inträffar sådana incidenter i våra lokaler.  Däremot 
vimlar det av information om både djur och växter hos oss. 

 
I detta nummer av Eskilskällan kan du bland annat läsa om 
Eskilstunaortens djurskyddsförening och dess arbete, om 
 Rinmansparkens – stadens näst största park – historia, om 
Parken Zoo och mycket mer hämtat ur den flora och fauna 
som du kan få tillgång till via Eskilskällan!

Eskilskällan är ett samarbete mellan arkiv, bibliotek och 
 museer och består av en  informationsdisk/ forskarexpedition 
på  Eskilstuna stadsbibliotek, tidskriften Eskilskällan och 
webbsidan eskilstuna.se/eskilskallan. På webbsidan kan du 
för närvarande botanisera bland mer än 10 000 foton, drygt 
7 500 föremål och cirka 1 000 dokument av  varierande 
längd (eller 14 000 sidor protokoll). Snart lanserar vi 
( förhoppningsvis!) en förbättrad version av Lokalhistoriska 
dokument –  Dokumentsök – som via ”Sök i samlingar” är 
integrerad med Fotosök och Föremålssök. Detta ska göra det 
möjligt för dig att via en sökning direkt få fram foton, föremål 
och dokument som rör det du är intresserad av. 

Skadedjur på glasplåtsnegativ

Hur kan vi bli bättre? Har du synpunkter eller idéer på hur 
och vad Eskilskällan bör utveckla? Tveka inte att kontakta oss!  
Du når oss på eskilskallan@eskilstuna.se

Tema FLORA & FAUNA

ESKILS
KÄLLAN
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AV  TA G E  S Ö D E R B E R G  O C H  L E N A  R Ö Ö S

Föreningar till skydd för utsatta djur har sin bakgrund i 1800-talets 
 lagstiftning. I Eskilstuna bildades den första djurskyddsföreningen 1944.  

Här  presenteras en del av  föreningens historia med material från dess arkiv. 

 ”Till Er som är Djurvän”

Brevmärke, odaterat. 
Eskilstunaortens Djurskyddsförenings arkiv, Arkiv Sörmland. 

 inspektörsgrupp på sex personer utsågs i föreningen. Var och en 
av deltagarna hade sitt speciella ämnesområde, efter kunskap 
och utbildning. Sten Hedner citeras i Sveriges Djurskydds-
föreningars  Riksförbunds konferensrapport från 1987-1989:  
 

 Världens första djurskyddslag såg dagens ljus i England redan 
1822. I Sverige infördes den första djurskyddsförordningen 
1857 och omfattade då endast husdjur. Den utvidgades 1907 
till att gälla alla djur och avlöstes först 1944 av landets första 
riktiga djurskyddslag. Parallellt med ett offentligt djurskydd 
växte en ideell djurskyddsrörelse fram. 1869 bildades en 
djurskyddsförening i Göteborg, året efter en i Strängnäs. De 
 tidiga djurskyddsföreningarnas verksamheter var till en början 
 koncentrerade på ett par, vitt skilda, områden: fågelskydd och 
vård av arbetsdjur – något som också avspeglas i lagarbetet. 

Då guldsmeden S J Stark blev förste ordförande  
i  Eskilstunaortens Djurskyddsförening när den bildades 1941, 
syntes fortfarande spåren från den tidiga  djurskyddsrörelsen. 
Husdjur i dagens bemärkelse var fortfarande ovanliga, djur 
hölls främst för bruksändamål: hästen som dragdjur, kon 
för sin mjölk och sitt kött, och hunden som vakthund. 
 Föreningens  verksamhet byggde under lång tid på dels ett 
 informationsarbete där medlemmarna delade ut  broschyrer 
och  anvisningar, dels ett  inspektionsarbete utifrån ett 
 rapportsystem där  allmänheten kunde lämna in  upplysningar 
om misstänkta fall av djurplågeri. I vissa fall kunde 
 rapporteringen bli förvillande lik elakt angiveri, så det gällde 
att föreningens  djurskyddsinspektör gick varligt fram. Ibland 
räckte det med en enkel broschyr med skötselråd i brevlådan, 
i värsta fall blev det en polisanmälan om vanvård av djur. 

Brett samarbete
1977 blev Tage Söderberg ordförande. Föreningen hade fram 
till dess i mångt och mycket arbetat efter samma principer 
som vid starten 36 år tidigare. Nu var det dags att anpassa 
 verksamheten efter nya villkor. Medlemsarbetet fokuserades på 
ett mer organiserat samarbete med offentliga aktörer som  polisen 
och den kommunala socialtjänsten, men även  veterinärer, 
 jägare, Parken Zoo, hundklubbar och  fastighetsägare. En 

En av de anmälningar om djurplågeri som  
kom in till föreningen, och en rapport om åtgärd, 1948. 

Eskilstunaortens Djurskyddsförenings arkiv, Arkiv Sörmland. 

Berith och Tage Söderberg. 
Eskilstunaortens Djurskyddsförenings arkiv, Arkiv Sörmland. 

Informationsutskick, odaterat. 
Eskilstunaortens Djurskyddsförenings arkiv, Arkiv Sörmland.

Allt hör ihop. Djurskydd kan inte separeras från andra  delar av 
samhället. Ett sätt att integrera verksamheten med  samhället 
var inspektörsgruppens arbete med  missbrukargrupper i 
 Eskilstuna. Under många år uppmuntrades missbrukare  skaffa 
husdjur, främst hund, som ett sätt att tvingas  organisera sig 
och sina liv. Tyvärr var det få som klarade av det ansvar som 
följde med, så djuren missköttes. Tack vare  regelbundna 
 kontakter och samtal med djurägarna kunde ett antal  hundar 
omplaceras, men lika viktigt var också de  värdefulla  sociala 
kontakter med djurägarna som uppstod i processen. Ett annat 
sätt att nå ut har varit djurskyddsföreningens  föreläsningar och 
bildvisningar för kommunens grundskolor. 

Djuren får nya hem
Det var inte bara tama djur som stod i fokus för  föreningen. 
Fyra av medlemmarna, Tage och Berith Söderberg, Laila 
 Eriksson och Leif Nilsson, hade särskild utbildning och till-
stånd från Naturvårdsverket för att ta hand om skadade, vilda 
djur. Det kunde handla om igelkottar som hamnat inne i 
centrala Eskilstuna och som då placerades ut i rätt biotop, 
eller trafikskadade rovfåglar som man fångade in och tog till 
veterinär. 

Föreningen var med och bildade Sveriges Djurhemsförening 
och byggde tre djurhem för djur som skulle omplaceras: ett i 
Skensta Östergård, ett i Ärla och ett i Skogstorp. En stor del av 
verksamheten har under senare år handlat om omplacering av 
katter. Sedan några år tillbaka är föreningens verksamhet där-
för koncentrerad kring det enda kvarvarande djurhemmet, det 
så kallade katthemmet i Kälby (Skogstorp). Föreningen är nu, 
liksom tidigare, medlem av riksorganisationen  Djurskyddet 
Sverige.
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”Djuren är en del av vår miljö. Om djur och miljö mår dåligt 
– då mår också vi människor dåligt”.
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AV  O S K A R  N I L S S O N

Redan på 1940-talet påbörjades planerna för en djurpark i Eskilstuna.  
1951 kom den första älgkalven till parken. Fem år senare fanns 200 djur i parken   

samtidigt som  publiksiffrorna ständigt slog nya rekord. Här berättas om djurparkens  
framväxt och  utveckling fram till kommunaliseringen 1966. 

Så föddes Parken Zoo 

Sångerskan Towa Carson  
besöker parken 1962. 

Elefanterna Money och Bella i Eskilstuna  Djurpark blev 
 kommunalanställda i  februari 1966 vilket  skapade rubriker. 

Tidningsklipp.  Artikel i Folket 11 februari 1966, Arkiv S örmland.

Programblad 1961, AB Eskilstuna Folkets Hus & 
Park, Arkiv Sörmland.

Eskilstuna Folkets Park invigdes den 3 juli 1898. Trots att 
regnet föll lockades 2000 personer till  arrangemanget, 
som förutom politiska tal innehöll uppträdanden av  olika 
slag. Invigningen innebar att stadens arbetare äntligen 
fick en mötesplats med dansbana, skjutbana, serveringar 
och kiosker.  Arbetarekommunen och flera  fackföreningar 
var delägare i parken. För generationer av Eskilstunabor 
blev danskvällarna på Folkets Park ett begrepp. 1905 var 
 Eskilstuna Folkets Park också först bland  folkparkerna 
med att erbjuda sommarteater. Gästande teatersällskap 
spelade folklustspel vilket lockade tusentals åskådare.  

En djurpark blir till 
Det skulle dröja till 1949 innan idén om att anlägga en djur-
park på området föddes. Folkets Park började då  planera för 
en djurpark som skulle vara öppen för allmänheten under 

hela året. Hjortar, renar, ponnyhästar och fåglar tillhörde 
de djur som skulle få sitt hem i parken. Tanken var att ska-
pa ett Skansen i miniatyr. Den 25 maj 1949  lämnades en 
ansökan in till stadsfullmäktige om ett  engångsanslag om 
75.000 kronor för att anlägga djurparken. En  kommitté 
tillsattes av drätselkammaren för att utreda  frågan. 
 Kommittén föreslog att stadsfullmäktige skulle tillskjuta 
detta belopp och dessutom stå för djurparkens kostnader.  

En hård tidningsdebatt utbröt och förslaget röstades ned med 
23 röster mot 22. Frågan om djurparken var emellertid inte 
avgjord. Två månader senare fick Folkets Park ett anslag och 
i oktober 1951 anlände parkens första djur- en älgkalv som 
påträffats övergiven i Vingåker. Kort därefter kom rådjur, 
dovhjortar och dvärgåsnor till parken. Parkens utveckling och 
expansion gynnades av det starka publikintresset. 
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Stora planer 
Folkparkschefen Eric Andersson spelade en viktig roll för 
parkens utveckling. Han arbetade aktivt för att utöka  antalet 
djurarter i parken och hade stora planer för snabbköp, 
 campingområden, hotell, lekskola och badanläggningar på 
parkområdet. De stora satsningarna under Anderssons tid 
ledde till ett ökat publiktryck. Under denna tid gjorde många 
nya djurarter, till exempel sjölejon, zebror och elefanter,  entré 
i parken. Satsningarna belastade dock parkens ekonomi.

Parken spelade på 1960-talet en viktig roll i stadens 
 marknadsföringsarbete och ansträngningar att locka turister 
till staden. Parken bevakades ofta i pressen, särskilt  intressant 
var djurens födslar om våren, vare sig det gällde björnar, 
 kameler eller  zebror. När Higgins, det andra kamelfölet som 
sett dagens ljus i Sverige, föddes i april 1966 uppmärksam-
mades händelsen i tidningar över hela landet. 

Kommunen tar över 
De ekonomiska problemen ledde till att en kommitté till-
sattes för att utreda frågan om parkens framtid. Kommittén 
ansåg att parken gav stadens invånare så mycket rekreation 
och  förströelse att verksamheten borde betraktas som en 
kommunal angelägenhet. Kommittén menade att ett kom-
munalt övertagande var ofrånkomligt. 1966 övertogs parken 
som då var Sveriges största av Eskilstuna stad. Totalt betalade 
 staden 3,2 miljoner kronor för anläggningen, främst genom 
att överta lån. Genom övertagandet garanterades parkens fort-
satta  utveckling, men parken blev också på ett annat sätt än 
tidigare en kommunal angelägenhet. Därmed inleddes en ny 
epok i parkens historia. 

Parken i Eskilstuna, eller Parken Zoo som den kallas sedan 
1970-talet, är fortfarande ett av Eskilstunas mest populära 
 turistmål. 2012 hade parken 260.000 besökare. Genom åren 
har många arter kommit och gått, bland annat flamingos, 
pandor och vita tigrar. Folkparkschefens planer från 1960- talet 
om lekskola och snabbköp på parkområdet kom inte att 
 förverkligas. Parken spelar dock fortfarande en viktig roll för 
stadens identitet och verksamheten debatteras livligt, kanske 
delvis för att den ägs av medborgarna. 
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AV  B E R T I L  R Ä T T Z É N

Träkol utgjorde en viktig del när råjärn skulle framställas i masugnar. Den var  
därför en förutsättning för en stor del av de svenska järnbruken. Hur det gick till att ta  
fram kol och att det fanns ett organiserat kolningssystem med leveranspliktiga bönder 

är kunskap som i mångt och mycket har försvunnit.

Naturens betydelse för industrin
Kolning och kolningsbönder i södra kommundelen

Åker man vägen söderut från Eskilstuna mot Hälleforsnäs för-
ändras slättlandskapet och övergår till skogsbygd. Vi har nu 
kommit till den så kallade Mälarmården. Här anlades 1659 
Hällefors bruk av Albine Noy, en vallon från Belgien som er-
hållit privilegier för att anlägga ett styckebruk. Kungamakten 
var angelägen att naturtillgångarna utnyttjades, och personer 
med kunskaper uppmuntrades att komma till Sverige. De 
gavs möjligheter att starta bruk och utveckla järnhanteringen 
där det fanns förutsättningar. Det var säkert inte en slump 
att Hälleforsnäs ansågs vara en sådan lämplig plats. Skog för 
framställning av träkol fanns det gott om just här och kol-
ningsrätt fick man på allmänningarna i Floda, Husby-Rekarne 
och Lilla Malma. Tillgång på vattenkraft att driva blästrarna i 
masugnen var det väl försörjt med genom det vattendrag som 
rann genom skogarna, enligt gamla kartor kallat Gnyssleån. 
Slutligen gällde det att finna järnmalm. Undersökningar gjor-
des i anslutning till bruket, dock med klent resultat. Istället 
hämtades malmen från Stav i Sköldinge, från Vifalla i Bie och 
från Göttersta i Floda.

Bruket och kolarbönderna                                                                                                                    
Förteckningen över brukets ägare innehåller många bruks-
patroner och släkter. Intressanta att nämna är släkten Lohe 
på 1700-talet, och under 1800-talet släkten Celsing med 
den mest kända företrädaren Lasse Celsing. Till bruket  hörde 
en rad egendomar; Hällefors, Biby, Hvarsta, Fräkentorp, 
 Smedstorp med flera. På allmänningarna fanns flera mindre 
gårdar med bönder som oftast ägde sina egna jordbruk. De var 
skyldiga att betala skatt till kungens fogdar. När bruket fick 
sina privilegier överfördes rätten att ta ut skatt på bruket som 
i sin tur betalade böndernas skatt. Villkoret var att bönderna 
skulle förse bruket med träkol, och även utföra dagsverken där. 
I och med detta var bönderna hårt knutna till bruket.

Varje gård hade sin kolningsplats, ”kolbotten”, där bonden 
genomförde kolning av den ved som han högg i skogen och 
körde fram till milan. En bestämd mängd kol skulle sedan årli-
gen levereras till brukets lada. Brukets behov av kol var omätt-
ligt och skogarna blev hårt skövlade. Stora hyggen, ”kolfall”, 
togs upp där allt virke omvandlades till kolved. Det påstås till 
exempel att all skog huggits ned och kolats på största delen av 
området Hedroten i Husby-Rekarne.

Utdrag ur tabell med uppgifter om böndernas kolproduktion.
Hällefors Bruks arkiv, Arkiv Sörmland.

Artikelförfattaren i den rekonstruerade kolarkoja han
 och en arbetsgrupp inom Husby-Rekarne hembygds-
förening byggt upp intill Botvidstäppan, Bälgviken.
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Själva kolleveransen skedde under vintern när marken var 
frusen och snötäckt. Kolet var lätt och en häst drog flera 
”ryssar”, uppställda på kälkdon kopplade efter varandra. 
En ”ryss” var det mått man mätte kolleveranserna med och 
bestod i praktiken av en stor korg vars sidor var flätade av 
granrot och mätte 20-50 hektoliter. Kolskrivaren på  bruket 
var en mäktig och betydelsefull person. Han hade stor 
makt på bruket och han planlade också leveranserna av kol 
och kontrollerade mycket noggrant mängd och kvalitet.  

Inget utrymme för misstag                                                                                                                 
Det hände ibland att kolningen misslyckades då bondens mila 
tagit eld, ”slagit”, och kolet brunnit upp. Detta innebar en 
katastrof för bonden som då inte kunde leverera den mängd 

kol han var skyldig. Bonden fick i stället ersätta bruket med 
kontanta medel. Saknade bonden pengar att betala sin skuld 
med försattes han i konkurs och gården övertogs av bruket. 
Bondens lott var i bästa fall att bli arrendator med dagsverks-
skyldighet på bruket. Han blev mer eller mindre livegen.
 
I slutet av 1800-talet minskade gradvis användandet av 
kol på bruket, för att upphöra helt omkring sekelskiftet.  
De  tidigare kolningsbönderna vid Mälarmården sökte i  stället 
sin  försörjning i den växande industrin i Eskilstuna. Tack vare 
järnvägens linjesträckning blev de några av Sveriges  första 
 arbetspendlare – men det är en helt annan historia.
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Kolningen vid Mälarmården – så här gick det till 
Veden till milan höggs av kolarbonden på våren, därefter 
torkade den under sommaren. Gran var bästa   trädslaget, 
därnäst tall. Sämst var ved från lövträd. Veden kvista-
des noga, randbarkades och lades i luftiga ”res” i skogen så 
att torkningsprocessen skulle bli så effektiv som möjligt. 

På hösten restes milan och kolningen genomfördes.  
I  milans botten lades en ”rost” av klenare ved.  Kolningsveden 
restes runt en centrumtrumma med 60 procent lutning. 
Vid milans fot anordnades så kallade ”fotrymningar” där 
 förbränningsluften skulle strömma in. Det var viktigt att täck-
ningen av milan var så tät som möjligt. Först lades ett lager av 
fint granris och därefter täcktes milan med stybb, det vill säga 
en blandning av sand, jord och avfall från tidigare kolning. 

Milan tändes genom att glödande kol och torr ved för-
des ner i centrumtrumman. Genom ”fotrymningarna” 
tillfördes den luft som krävdes för att starta upp proces-
sen. När milan väl hade tänts bildades en kolningszon 
runt trumman som sedan spred sig sakta utåt sidorna. 
Hög värme utvecklades nu och förde ut fukt, i form av 
vattenånga, genom upptagna rökhål. Milan ”svettades”. 

Nu startade kolningsprocessen på allvar. Här krävdes  ständig 
bevakning och tillsyn vilket ställde kolarens skicklighet på 
prov. Inte minst viktigt var att tillföra en lagom mängd luft 
till kolningszonen för att undvika att milan brann upp eller 
slocknade. Allt eftersom kolet blev färdigt gjordes nya rökut-
släpp i nedgående riktning och kolningszonen bredde ut sig. 

AV  F R I D A  S A N D G R E N

Rinmansparken är näst efter Stadsparken den  
största parken i centrala Eskilstuna. Arkiven kan  
berätta mer om  Rinmansparkens brokiga historia.

Rinmansparken

Området där parken ligger i dag var jordbruksmark när Sven 
Rinman levde så varför har den fått hans namn? Varför har den 
överhuvudtaget anlagts och när skedde det?  I denna artikel får 
du följa med på en resa genom parkens historia.

Eskilstuna stad arrenderade 1893 del av den jordbruksmark 
som låg i anslutning till staden. På platsen skulle ett nytt 
 epidemisjukhus byggas. Enligt en epidemistadga från 1875 
skulle alla kommuner upprätta den sortens sjukhus för vård av 
patienter med smittsamma sjukdomar. Det sjukhus som bygg-
des på 1890-talet var en låg träbyggnad, i den nuvarande nord-
västra delen av Rinmansparken, med plats för 24  patienter 
fördelade på fyra rum. 

Fristadsparken
1903 köpte Eskilstuna stad den tomt som  epidemisjukhuset 
låg på, och några andra av kronans tomter runt staden. För att 
reglera användningen av de nya markområdena  upprättades 
en ny stadsplan. I den nya planen fanns två nya parker 
 utsatta. Den ena var en park på Söder. Den andra var sjuk-
hustomten som upptog ett 200 meter brett område väster om 
Tullgatan. Tillsammans med Faktoriängen och parken runt 
 Rothoffsvillan, som inte var tillgängliga för allmänheten, ut-
gjorde den ett grönt stråk från järnvägen upp till ån. Parken 
skulle fungera som en avskiljare mellan den gamla stadsdelen 
och den nya som planerades. 

Arkivet efter Hällefors Bruk förvaras vid Arkiv Sörmland. Här finner du bland annat  
information om kolarbönderna och deras kolproduktion.

Rinmansmonumentet, i parken sedan 1940-talet.  
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Kolladan, eller kolhuset, vid Hällefors Bruk.  
Hit fraktades kolet från skogarna runt omkring.
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Bankdirektör Fredrik Grönberg var den ledamot av 
 drätselkammaren, det organ som förvaltade stadens finanser, 
som hade särskild tillsyn över stadens planteringar. Han fick 
i uppdrag att ge förslag på namn, vägar och trädplanteringar 
till de båda parkerna. Det namn som föreslogs för parken 
vid  epidemisjukhuset var Fristadsparken och den på söder 
 Eskilsparken. Grönbergs förslag antogs av stadsfullmäktige 1906.  
 
Första gången namnet Fristadsparken dyker upp bland 
 drätselkontorets räkenskaper är 1908 då kostnaden 
för underhåll och skötsel för parken belastar konto-
rets  trädplanteringskonto. Det visar att det inte dröjde 
lång tid efter fullmäktiges beslut innan parken anlades.  

Tysk stil
Stadsparker som denna började anläggas i Europa under 
1800-talet. Industrialiseringens baksida var  trångboddhet, 
sjukdomsepidemier och luftföroreningar. Av  hälsoskäl för 
invånarna anlades parker. I Sverige däremot planerades 
 parker främst utifrån en önskan om att försköna städerna.  

Den huvudsakliga trädgårdsstilen för stadsparkerna var den 
tyska stilen. Även Fristadsparken anlades i denna stil. Det 
 typiska för stilen bestod i slingrande, ofta symmetriska, 
 promenadvägar. Mellan vägarna fanns främst gräsmattor med 
träd, buskage och blomgrupper. Det var vanligt att plantera 
olika sorters träd, gärna med ett annorlunda växtsätt, en spe-
ciell bladfärg eller en ovanlig bladform. I dagens Rinmanspark 
kan man se ett stort utbud av trädsorter: cembratall, pelarek, 
hängbjörk, blågran, prydnadsapel, avenbok, ask, alm, bok, 
lind, syren, hästkastanj, lönn, rödek, med mera. De flesta av 
träden kommer från den tid då parken anlades. Det varierade 
beståndet lever kvar i de tilläggsplanteringar som har gjorts. 

En stor del av den sydöstra delen av parken har  försvunnit 
 sedan den anlades. Först drogs Tullgatan om, och på 1950-t alet 
byggdes Tekniska skolans nya lokaler i  parken. Totalt har 
 parkens yta minskat med omkring en  femtedel. Inga andra 
större förändringar har skett i  parken,  förutom den nyligen 
anlagda lekplatsen och dammen. 

Sven Rinman och parken
På 1830-talet hedrades Sven Rinmans minne med ett 
 monument på nuvarande Fristadstorget. Rinman var direktör 
för Eskilstuna fristad vid slutet av 1700-talet, och en av de 
allra främsta i sin bransch som praktisk bergsman och teoretisk 
forskare. När fontänstatyn Arbetets ära och glädje i  början 
av 1940-talet skulle byggas på Fristadstorget, på den plats 
där Rinmans monument stod, flyttades monumentet till sin 
 nuvarande plats i parken. Innan monumentet kom dit fanns 
ingen koppling mellan mannen och parken. 

Tekniska skolan integrerades med Eskilstuna stads 
 övriga  kommunala skolor 1966. Skolan fick då namnet 
 Rinmansskolan. Men det var inte bara skolan som fick ett 
nytt namn med anknytning till Sven Rinman. 1974 bytte 
också Fristadsparken namn till Rinmansparken. Till stadens 
350-årsjubileum 2009 anlades här en temalekpark med fokus 
på teknik och fysik. Inspirationen kom från Rinman.

Parken i början av 1900-talet.  

Det gröna stråket. Utdrag ur 1927 års karta av Dale.
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Fristadsparken omnämns i drätselkammarens  
räkenskaper 1908. 
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Smått och gottSmått och gott

Plåtagave från Låsbolaget
I Eskilstuna stadsmuseums samlingar finns en spännande 
 trädgårdsprydnad. Det är en agave i plåt, eller kaktusattrapp som 
den också kallats. Agave är en utomhusväxt som ofta  sattes vid 
huvudentrén vid förmögnare gårdar. Det är en  medelhavsväxt 
som kräver vinterförvaring, och den blir ofta stor och tung. 
Eftersom den har vassa blad, togs tåliga imitationer fram. 
Trädgårdsprydnaden som mäter cirka en meter i höjd köptes 
in till museet på 1970-talet från tillverkaren Låsfabriks AB.   
Agaven är tillverkad av galvani-
serad järnplåt och består av tre 
olika delar: en platta, en urna 
och så själva växten som består 
av många taggiga blad. Bladen 
är grönmålade med ljusgröna 
kanter. Urnan och plattan är 
svartmålade.

En trädskötare från Hällbybrunn
K W Larssons personarkiv hos Eskilstuna  stadsmuseum  skildrar 
en man med ett stort intresse för träd under  tidigt 1900-tal. 
Han var ordförande i Södermanlands  trädskötareförbund 
och i hans arkiv finns ordentligt  nedskrivna  förteckningar 
över medlemmar och trädgårdsskötare.  Larsson förde 
 också bok över fruktodlarföreningar i Södermanland. 
Han var även kassör i den lokala fruktodlarföreningen i 
 Hällbybrunn, och kassabok och medlemsbok finns bevarade.  
I hans egen slitna anteckningsbok finns nedtecknat i blyerts 
hos vem han arbetat, hur många träd han beskurit samt hur 
mycket han fick betalt.  

Inte så farligt
Följande djurhistoria lär ha sörmländskt ursprung:                                                                                                                                        
Det var på den tiden djuren kunde tala.   
Två harar satt och pratade. Då skällde en hund. – Nu får vi 
akta oss, sa ene haren. Den andre nosade i vädret: – Nej, det 
luktar fina  cigarrer. Då är baron ute. Då är det ingen risk.  
Andra  dagen var det likadant. Men då sade han som vädrade 
i luften: – I dag luktar det dålig tobak. Då är skogvaktaren 
ute. Nu gäller det livet. 

Ur boken Sörmlandshistorier, 1948.

Blomstrande koloniträdgårdar
 

Rädda Pandan!
 

Eskilstunas koloniträdgårdar fick stöd av Stadsfullmäktige vid 
1900-talets början. 1909 hade staden två koloniföreningar: 
Eskilstuna norra och södra koloniträdgårdsföreningar u.p.a. 
(utan personligt ansvar). Koloniföreningen Linnéa bildades 
formellt 1923 av en grupp anställda vid Gevärsfaktoriet. Under 
den första tiden kallades den Marielunds koloniförening och 
Eskilstuna Västra Koloniförening. Föreningen var full av ideell 
aktivitet. Syftet med kolonilotterna var att erbjuda arbetare en 
plats för odling, rekreation och trivsam fritid. De kunde även 
ge ett välbehövligt tillskott under nödår. Förutom Linnéa är 
flera andra koloniföreningar verksamma i dagens Eskilstuna.

Uppmaningen fanns på ett upprop 1986 riktat till alla elever på 
låg- och mellanstadiet i Eskilstuna med omnejd.  Avsändare var 
Parken Zoo, Eskilstuna-Kuriren och Sparbanken Mälardalen. 
Sommaren 1986 fanns några exemplar av den  utrotningshotade 
arten jättepanda att se i Parken Zoo. Det var med anledning av 
detta exklusiva djurparksbesök uppropet gick ut till skolorna.  
Eleverna uppmanades att rita affischer på temat: 
Rädda pandan och andra utrotningshotade djur.  
Av de bidrag som kom in till tävlingen, utlovades att så många 
bilder som möjligt skulle visas i en utställning i  centrala 
 Eskilstuna. För personligt gjorda bidrag utlovades priser från 
tävlingsarrangörerna och pristagarna skulle annonseras i tid-
ningen. I dag finns 146 av dessa affischförslag i Svenskt barn-
bildarkivs samlingar.

Blomsteromslag 
1974 spelade Eskilstunadansbandet Eldorados in sin LP ”I 
min lilla, lilla värld av blommor”. På omslagsfotot ser vi  bandet 
framför Parken Zoos blomsterklocka, som var en dåtida turist-
attraktion. Tio år senare släppte rockgruppen Memento Mori 
från Eskilstuna sin andra LP ”Detta är paradiset”. Omslagets 
blomsterprakt kommer från en rabatt i Rinmansparken. Båda 
skivorna finns arkiverade i Eskilstuna kommuns musikarkiv. 

Medlemmar framför Linnéas sten

Plåtagave
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Etikett till kassabok Skivomslag Eldorados   Skivomslag Memento Mori 

Affischförslag
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