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Orostider
Detta nummer handlar om orostider. Temat är valt då det är 100 år 

 sedan 1:a världskriget bröt ut. Med tanke på vad som händer i Syrien, 
Irak, Ukraina och den eviga och till synes olösliga konflikten  mellan   

Israel och Palestina känns temat skrämmande aktuellt. Jag vet inte om 
likheterna mellan 1914 och 2014 är särskilt stora, men vi kan vara säkra 

på att de tragiska händelserna i vår omvärld, nu som då, kommer att 
påverka Eskilstuna. Hur vet vi dock aldrig riktig förrän efteråt.

Oro för framtiden. 

Oro är inte alltid kopplad till krig. Oro kan upp-
levas i många olika situationer och på många olika 
plan. I detta nummer kan du läsa om lokala kraval-
ler på 1930-talet,  industrins påverkan på miljön, ett 
lokalt initiativ för världsfred och turbulensen kring 
arbetet för kvinnlig rösträtt. Olika  anledningar till 
oro som på olika sett gett  resultat, fått konsekvenser. 

Inför hösten finns en rad nyheter för dig som 
användare av Eskilskällan. Under ”Sök i samlingar” 
på vår webbsida finns nu ”Dokumentsök” där det är 
möjligt att söka i 14 000 sidor kommunala proto-
koll, sprängfyllda med  lokalhistorisk information. 
Vi fyller även på ”Fotosök” och ”Föremålssök” med 
ytterligare foton och föremål. Lagom till jul släpper 
vi också en första dvd i en tänkt  serie med äldre 
eskilstunafilmer till försäljning. Premiärdvd:n om 
Nyfors, med Sven Strömberg som  speaker, kan bli 
årets julklapp!

Till sist: missa inte Arkivens Dag lördagen den 8 
november! Årets tema är detsamma som för denna 
tidskrift: Orostider. Mer information kommer att 
 finnas på www.eskilstuna.se, www.arkivensdag.nu 
och i Eskilskällan.

Trevlig läsning!

Nils Mossberg
Chef för arkiv och museer
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AV  B E AT R I C E  T J Ä R N B E R G

En giftig historia
Industrins historiska miljöpåverkan

Eskilstuna har en lång industritradition som bidragit till kommunens utveckling.  
Idag ser vi baksidan av industriutvecklingen med förorenade områden som följd.  
Deponering av avfall och utfyllnad med förorenade massor har skett under lång  

tid och dessa områden kan idag innebära problem som vi måste hantera.

Varje län, kommun och stad har sin verksamhetshistorik. Eskils-
tunas utveckling som stad har präglats av den metallhantering 
som lokaliserades hit på 1600-talet, samt upp rättandet av en 
fristad för hantverkare i slutet av 1700-talet. De småskaliga 
smedernas verksamhet växte med tiden till ett flertal metall-
industrier från slutet av 1800-talet och framåt. Verkstäderna 
och industrierna förlades till de kvarter som idag utgör Eskils-
tuna centrum, Tunafors och senare till utkanterna av staden. 
Andra världskriget bidrog till en markant ökning av produk-
tionen och var en bidragande orsak till att antalet mekaniska 
verkstäder och metallgjuterier i Eskilstuna fördubblades mellan 
1942 och 1949. Några av dessa verksamheter etablerade sig i 
Vilsta och i väst längs med Kungsgatan. Flera företag utveckla-
des till stora och framgångsrika verksamheter med tillverkning 
av lås, separatorer, hammare, kedjor, knivar med mera.

Utvecklingen innebar också att avfallsmängden inklusive 
avloppsvatten till Eskilstunaån ökade kraftigt och fram till 
1969, då Miljöskyddslagen fick laga kraft, fanns ingen riktig 
kontroll över detta. På 1960-talet började effekterna av den 
otillräckliga avfallshanteringen märkas av på olika sätt och 
medvetenheten om människans påverkan på miljön ökade. 
Den nya lagen innebar bland annat att krav ställdes på installa-
tion av reningsverk i fabrikerna. 1960- och 70-talets syn på 
stadsutveckling fick till följd att industriella verksamheter och 
vissa äldre byggnader flyttades ut från centrum eller revs. Ingen 
systematisk sanering av dessa fastigheter utfördes. Kvar blev 

en del öppna ytor som omvandlades till parkeringar och ett 
antal av de större industribyggnaderna som kunde utnyttjas 
till ”renare” verksamheter. 

I Eskilstuna kommun har Länsstyrelsen Södermanland 
registrerat över 600 objekt som förorenade och potentiellt 
förorenade områden. Dessa verksamheter kan ha orsakat 
föro reningar såsom till exempel oljeprodukter, metaller, PCB, 
lösnings medel och cyanider i mark, byggnader, vatten, anlägg-
ningar och sediment. 

Exempel
Objekt som efter undersökningar har konstaterats innebära en 
fara för människors hälsa eller miljön ska åtgärdas av de an-
svariga enligt kapitel 10 i Miljöbalken (1998:808).  Ett sådant 
objekt återfinns väster om centrum på Kungsgatan 69, fastig-
heten Valnöten 11. Här har flera företag verkat sedan 1938 
och bland annat bedrivit verktygstillverkning samt ytbehand-
ling av metaller. Grundvattnet är förorenat och bör saneras 
om det betraktas som skyddsvärt i detta område. Kostnaden 
för undersökningar och sanering bekostas med statliga medel 
då ingen ansvarig verksamhetsutövare har kunnat utses. De 
åtgärder som rekommenderas beräknas kosta cirka 26 miljoner 
kronor.

Två andra områden som påverkats av Eskilstunas industri-
ella verksamhet är Tunafors bruk och Trumtorp. På Tunafors 
bruk bedrev Eskilstuna Jernmanufaktur AB olika typer av 
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metallbearbetning samt ytbehandling mellan 1873 och 1970. 
Mark, byggnader och sediment i vattenkanalerna visade sig 
vid förundersökningar vara allvarligt förorenade. Saneringen 
genomfördes som ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, 
Länsstyrelsen och Skanska. Trumtorps skjutbana användes 
från tidigt 1900-tal fram till 1968 vid provskjutning av va-
pen från Eskilstuna gevärsfaktori. Analys av halten bly i bär 
från området visade därefter på förhöjda värden. Saneringen 
av området kostade totalt 32 miljoner kronor. Nu planeras 
området för bostäder och ytterligare saneringsåtgärder kan bli 
nödvändiga.

Framtiden
Förorenade områden är ett komplext arbetsområde som invol-
verar många olika aktörer och kompetenser. Inom kommunen 
påverkas till exempel stadsplanering och vid markarbeten kan 
föroreningar påträffas. Kommunen bedriver miljötillsyn över 
förorenade områden och har tagit fram ett handlingsprogram 
som just nu revideras för att förbättra och effektivisera detta 
arbete.

Skjutbanan vid Trumtorp, Odlaren.
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Eskilstuna kommun har som mål att kommunen år 2020 är 
så fri från skadliga ämnen och metaller att människors hälsa 
eller den biologiska mångfalden inte hotas.

Tunafors fabriker.
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AV  S T E F A N  N Y Z E L L

Skötsamhet och egensinne
– en berättelse om marknads kravallerna  

i Eskilstuna 1937

År 1937 var det som brukligt höstmarknad i Eskilstuna första helgen  
i oktober. På tivoliplatsen samlades mängder av stadens invånare för  
folknöjen av allehanda slag, som uppträdanden, dans och karuseller.

Första sidan i Tidningen Folket dagen efter kravallerna, måndagen den 4 oktober 1937.
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Myndigheterna i den socialdemokratiskt 
styrda staden oroade sig samtligt för det syn-
bart ökande fylleriet. Efter en inledande fre-
dag med flera fylleriförseelser gick polisen ut 
med bud skapet i stadens tidningar – höger-
tidningen Sörmlandsposten, den liberala 
 Eskilstuna-Kuriren och den socialdemo-
kratiska tidningen Folket – att ordnings-
makten hade för avsikt att göra allt i sin makt 
att stävja supandet på tivoliplatsen. Detta var 
en tid då alkoholpolitiken var hög aktuell. 
Endast ett drygt decennium innan hade en 
folkomröstning med nöd och näppe sagt nej 
till ett allmänt rusdrycksförbud. Istället hade 
mellankrigstiden blivit den restriktiva alko-
holpolitikens tidevarv i Sverige. Vem som 
kunde uthandla alkohol var strikt reglerat 
genom motbokssystemet. Politiskt var det 
socialdemokratiska partiet vid makten. Den 
socialdemokratiskt präglade arbetarkultur 
som talade om skötsamhet och nykterhet 
var en viktig del i den välfärdsmodell som 
 under namnet folkhemmet hade lanserats 
vid denna tid. Denna skötsamma arbetar-
kultur hade samtidigt avigsidan att den inte 
riktigt talade till den mer folkliga sidan av 
arbetarkulturen, den mer bråkigt egensin-
niga där supen fortfarande var en lika helig 
del som brödet på bordet. 

Höstmarknaden 1937
Det var i detta Sverige som de socialdemokratiska makthavar-
na, nykterhetsnämndens ledamöter och stadens polis agerade 
för att stävja alkoholförtäringen under höstmarknaden 1937. 
Under lördagskvällen omhändertog polisen ett flertal personer. 
När ett bråk sedan uppstod vid en karusell, där en berusad ung 
grovarbetare vägrade kliva av, ingrep polisen återigen. Detta 
omhändertagande, där ett flertal poliser med våld förde bort 
en vilt skrikande och kämpande ung man, skapade liksom 
en svallvåg genom tivolibesökarnas led. Ett flertal personer 
ingrep för att befria ynglingen från polisen. De senare svarade 
i sin tur med att dra sina sablar varpå det hela på mycket 
kort tid ledde fram till våldsamma konfrontationer. Polisen 
lyckades till slut köra den omhändertagna mannen till polis-
stationen, som vid denna tid fanns i stadshusets västra sida. På 
tivoliplatsen fortsatte samtidigt våldsamheterna genom att en 
stor skara besökare satte sig i rörelse, från slakthusområdet där 

 tivolit var beläget, längs med Stadsparken via Munktellstorget, 
över Nybron och fram till Fristadstorget. De poliser som fanns 
kvar på platsen tvingades retirera inför den hotfulla folksam-
lingens framryckning. Flera människor skadades, både civila 
och poliser. På Fristadstorget samlades slutligen många tusen 
upprörda personer som högljutt krävde att alla fyllerister inne 
i polisens häkteslokaler omedelbart skulle släppas fria. En del 
av folksamlingen försökte också med våld tränga sig in i polis-
stationen och befria dessa. Detta försök slogs snart tillbaka av 
poliser som därefter bildade en avspärrning framför stadshuset. 
Polisen höll sina ställningar under kvällen och försökte agera 
för att lugnet åter skulle lägga sig. 

Konflikten kulminerar
Bland folksamlingarna spreds rykten om polisens påstådda 
övervåld, de sades att såväl kvinnor som barn kallblodigt hade 
blivit huggna med sablar under vägen från tivoliplatsen till 

Utdrag ur 1927 års karta av Dale.
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Fristadstorget. Ryktena fick än större spridning eftersom det 
hela tiden ankom allt fler människor från Folkets Park och 
andra nöjesplatser, som efter att ha hört ryktena om polis-
brutaliteten anslöt sig på torget. Slutligen blev en polisman 
som rört sig omkring bland folksamlingarna för att mana till 
lugn och besinning omringad av en skara som började knuffa 
honom fram och tillbaka mellan sig. Samtidigt stämde flera 
av dessa högljutt upp Internationalen. I det läget banade flera 
andra poliser anförd av stadens polismästare sig in i leden av 
människor för att komma den utsatte polismannen till und-
sättning. Polismästaren hamnade då själv i en utsatt situation 
och ramlade omkull i trängseln. Han fick liggandes ta emot 
både sparkar och slag innan han kunde räddas. Därmed var 
måttet rågat för polismästaren som beordrade polischock över 
torget. Inom kort hade ett trettiotal poliser med dragna sab-
lar rensat torget från människor och den resterande natten 
bevaka de polispatruller torget med angränsande gator. Flera 
personer greps i samband med polisingripandet och det hela 
ledde slutligen till en omfattande rättegång i stadens rådhus-
rätt där flera personer dömdes till relativt hårda straff. 

Efterspel
Stadens etablissemang hade i efterhand svårt att förhålla sig 
till det inträffade. Hur hade något sådant kunnat inträffa i 
 deras skötsamma arbetarstad? Stadens tre tidningar – trots 
olika  politisk färg – var rörande ense om att det inte kunde 
ha varit den egna präktiga arbetarbefolknings fel. Nej, snarare 
berodde det på främlingar från den intilliggande landsbygden 
som lockats in till staden och spenderat sin inkomst på billiga 
nöjen och alkoholförtäring. Det senare argumentet framstod 
som något ihåligt när alla så när som en av de som ställdes till 
svars för det inträffade var arbetare – varav en kvinna – från 
staden. Det som inträffade i Eskilstuna denna höstmarknad 
1937 kan  sägas ha varit ett uttryck för att det folkhem som 
på sikt byggde välfärdsstaten Sverige inte var utan inre mot-
sättningar – varav en var den skötsamma arbetarkulturens 
disciplinering av den mer folkligt förankrade egensinniga 
 arbetarkulturen.

Fristadstorget omkring skiftet mellan 1930- och 1940-tal.
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AV  L E N A  R Ö Ö S

”Den rättvända världen” 
- en lösning för världsfred

Allt börjar och slutar med Alfred Edling - bondsonen från Uppsala tillika järnhandels-
biträdet som tog folkskollärarexamen och blev verksam som redaktör och författare.

Edling var rättvisesträvaren som kom att bli en av initiativ-
tagarna till Sveriges allmänna rösträttsförbund, bildat 1890. 
En annan hjärtefråga var egnahemsrörelsen som i Edling fick 
en närmast fanatisk förkämpe. Och så var det Eskilstunarörel-

sen. Ett numera bortglömt upprop för världsfred, men i slutet 
av första världskriget ivrigt påhejat av tiotusentals krigströtta 
medborgare, både i Sverige och utomlands. Mycket tack vare 
en envis Alfred Edling. 

Eskilstuna-Kuriren 20 september 1918. 
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Samling för fred
Året var 1917. Sedan krigsutbrottet 1914 hade tidningarna 
varit fyllda av rapporter om ett skoningslöst krig och den 
efter längtade freden kändes allt mer avlägsen. Inte ens Sverige 
förskonades helt. Matvarubristen blev allt mer påtaglig och 
ransoneringen var hård. Runt om i landet höjdes röster för fred 
och stormöten hölls i både Orsa kyrka och Kung Karls kyrka i 
Kungsör. Mötet i Kungsör kom att bli startskottet för Edlings 
engagemang i frågan. Med hjälp av en grupp inflytelse rika per-
soner i Södermanland bildade Edling organisationen Eskils-
tunarörelsen, som skulle verka för en lösning i fredsfrågan på 
internationell nivå.

Varför skulle då världen lyssna på Sverige? I en av sina första 
pamfletter menade Eskilstunarörelsen – uppfylld av dåtidens 
nationalistiska tongångar – att Sverige hade ”ålderns rätt att 
tala, ty det är en av jordens äldsta stater”. Här påpekades – 
märkligt nog – också landets framgångar i forna krig, likaså 
att Sverige var ”fredsvännen Alfred Nobels fädernesland”.  Vi 
kunde både krig och fred, och vi var neutrala, menade Edling 
och Eskilstunarörelsen.

I rörelsens namn bedrev Edling en riklig brevväxling med 
kända och inflytelserika personer för att erhålla rekommenda-
tioner för saken. I arkivet har rester av korrespondensen be-
varats. Här hittar vi namn såsom Selma Lagerlöf, Anders de 
Wahl, Hjalmar Branting, Fanny Alving och Storbritanniens 
premiärminister Lloyd George, med flera. Parallellt med  detta 
arbete, och säkerligen med god draghjälp av det, samlades 
under skrifter in från boende i främst Rekarnebygden. Det skul-
le komma att bli hela 10 000 namnunderskrifter innan man år 
1918 gick ut med uppropet i ett flertal tidningar på riksnivå. 

 
En lösning för fred

Hur såg då Eskilstunarörelsens lösning ut? I boken ”Den 
rättvända världen”, utgiven 1921, beskriver Edling hur rörel-
sen anser att fred ska kunna uppnås. Det handlar främst om 
en tro på en inneboende vilja till fred hos folken. Ge folken 
själv bestämmanderätt och de kommer att välja skiljedom, inte 
krig, menade man.

Rörelsen ville också använda sig av kung Gustav V för att 
påverka ledare för både kyrka och stat i övriga länder. Hur 
kungen ställde sig till denna offentliga vädjan, förtäljer inte 
historien. Däremot vet vi att Edlings kontakter med ärke-
biskop Nathan Söderblom bar frukt. Vid ett möte med ärke-
biskopen hade denne nämnt en gemensam kyrklig aktion för 
fred tillsammans med ärkebiskopen av Canterbury. I samband 
med detta hade han sagt ”Jag skulle vilja ge mitt liv, om jag 
kunde göra något mot detta”. Ett citat som Edling sedan kom 

Alfred Edling (1865-1951) vid Fjäderfäutställningen 
på Strömsholmen i Eskilstuna, 1907. 

att använda flitigt i Eskilstunarörelsens kampanj och som över-
tygade många att skriva under dess upprop.

Egnahemsrörelsens betydelse
En betydande del av ”Den rättvända världen” handlar om till-
gången till mat, en fråga som varje svensk kunde känna igen 
sig i. Genom att låta folket bygga och odla på frilöst mark 
skulle befolkningen bli skuldfri och självförsörjande. Detta 
var egnahemsrörelsens budskap, som här fick en framträdande 
roll i Eskilstunarörelsens plan. Det blev också det ämne som 
kom att engagera Alfred Edling långt efter det att Eskilstuna-
rörelsens verksamhet klingat av, något som för övrigt verkar 
ha skett ungefär samtidigt som utgivningen av ”Den rättvända 
världen”. Kriget var över och nu fanns annat att rikta upp-
märksamheten mot.

Reaktioner och resultat
”En liberal av utpräglat radikal typ”. Så beskrivs Alfred Edling 
av Victor Lundberg i boken ”Historieforskning på nya vägar”. 
Eskilstunarörelsens upprop, och hur det bemöttes, var direkt 
avhängigt av Edlings intensiva arbete. Samtidens reaktioner 
varierade. Mängder av sympatier för saken strömmade in till 
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Edling i brevform och många av landets tidningar uppmanade 
till påskrift av uppropet. Därutöver finner man andra, för-
siktigt ifrågasättande kommentarer. Vännen Anders Larsson-
Kilian, redaktör för tidningen Odlaren, skrev: ”Käre vän. Jag 
kan inte annat än beundra Edert varma hjärta och Eder stora 
ihärdighet att dock vilja försöka något, om det också synes bra 
hopplöst, och jag skall gå med på aktionen om också min tro 
på den är rätt svag. Det är väl ändå vår plikt att något göra.”

Eskilstunarörelsen kom att bli en relativt kortvarig företeelse 
utan någon direkt praktisk betydelse. Trots detta nådde bud-
skapet många i en tid då mänskligheten behövde ljusglimtar 
i tillvaron och stärkte säkerligen den allmänna opinionen för 
fred. Kan man dra någon lärdom av verksamheten så får det 
väl bli den att empati och medmänsklighet kan nå långt, och 
kanske hålla ännu längre, om de inte vilar på en enda persons 
insatser.

Brev från Hjalmar Branting.
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AV  C E C I L I A  M A R N E T O F T

”Må kvinnorna begagna den rätt och 
fylla den plikt, som nu är deras.”

Citatet kommer från Fredrika Bremerförbundet och återges i 
Eskilstuna-Kuriren 1921, det år då kvinnor för första gången fick rösta i 

riksdagsvalet, som sista nordiska land. Vägen dit hade varit lång och snårig.

Sveriges allmänna rösträttsförbund bildades 1890 och drev 
frågan om rösträtt som en medborgerlig rättighet. Att med-
borgaren i praktiken var en man vittnar Eskilstuna lokal-
förenings medlemsförteckning om. Av de 600 medlemmar 
som omnämns 1894 är det svårt att hitta ett enda kvinno-
namn. I Torshälla rösträttsförenings arkiv finns en diskussion 
från 1891. Enligt en herr Wester har föreningen gått för långt 
på det ”radikala området” som rösträtt för kvinnor innebär. 
”Ty qvinnan har ej samma skyldigheter hvarför hon ej bör 
hafva samma rättigheter”. Motargumenten löd att rösträtt för 
kvinnan är det enda sättet att ”få henne intresserad av de all-
männa angelägenheterna”. 

Den förhärskade ideologin var emellertid att män och kvin-
nor var olika. Staten sågs som en man, uppburen av män. 
Mannen ”bar sin börda” till staten i form av värnplikt och 
skatteplikt vilket kvalificerade honom som fullvärdig med-
borgare. En kvinna hade ett tillskrivet ointresse för politik 
samt visade omognad och brist på engagemang. Genuskon-
struktionen kring det kvinnliga som irrationellt, passivt och 
känslosamt passade inte in i politiken. 

1903 grundades Landsföreningen för Kvinnans Politiska 
Rösträtt (LKPR) den största icke-partibundna kvinnoorga-
nisationen Sverige haft. LKPR drevs främst av liberala medel-
klasskvinnor, men i de 300 lokalföreningarna med 17 000 
medlemmar fanns det kvinnor med olika politisk tillhörig-
het. Lokalföreningen i Torshälla bildades 1909 med lärarin-
nan  Frida Grönberg som ordförande. Samma år genom fördes 
allmän rösträtt för män. Föreningen hade som mest 25 med-
lemmar, vilka arbetade med upplysningsverksamhet samt väl-

görenhet. En större lokalförening verkade även i Eskilstuna, 
däremot finns inte något arkiv sparat efter dem. I tidskriften 
Rösträtt för kvinnor omnämns Eskilstuna i ett nummer från 
1912 med ordförande fröken Hallman, och det noteras att 
medlemsantalet är dryga 100 stycken. 

Debatten
I lokalpressen har vi möjlighet att se vilka åsikter som florerade 
kring den kvinnliga rösträtten. Nedslag har gjorts i lokaltid-
ningarna åren 1911-1912 och 1921. 1911 ägde den stora in-
ternationella rösträttskongressen i Stockholm rum och 1912 
inlämnades den första propositionen om kvinnlig rösträtt. 
1921 fick svenska kvinnor delta i riksdagsval för första gången.  

Den politiska gruppering som förde upp rösträttsfrågan i 
riksdagen var liberalerna. Enligt statsminister Karl Staaff skulle 
männens rösträtt gå först, vilket var viktigt för fosterlandets 
lugna utveckling. Socialdemokraterna höll en mer splittrad 
inställning till kvinnorösträtten, även om många stod bakom 
kravet. Högerpartiet hade motstånd mot kvinnlig rösträtt in-
skrivet i sitt program från och med 1911. 

I Eskilstuna-Kuriren skildras i artikeln ”Kvinnoröst-
rätten samhällsgagnelig” det resultat rösträtten har gett 
i  Australien och att kvinnor har visat sig ”lika förutseende 
och omdömesgilla som män”. De har inte enbart sett till frå-
gor som rör kvinnor och barn, utan även andra områden.  
I Tidningen Folket ges en känga till högerväldet som ”med 
alla medel motarbetat varje försök att bereda kvinnan politiskt 
medinflytande”. Den socialdemokratiska skribenten påpekar 
att kvinnan äger ett stort indirekt inflytande, ”blott hon förstår 
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att använda sig därav”. Hon behöver intressera sig för sina 
livsfrågor och hon kan uppmuntra männen att rösta på partiet.  
I Sörmlandsposten skriver samhällsdebattören Teodor 
 Holmberg. Trots sin konservativa hållning var han uttalat för 
kvinnlig rösträtt. I artikeln betonar han vikten av att avvakta. 
”Tiden kan ju användas till träning af yrkestalare med större 
mogenhet i uppfattningen och mera sans i framställnings-
formen […].” Holmberg nämner risken med alltför många 
kvinnor, vilket kan leda till ett nedbrytande av den manliga 
kraften och självkänslan. Just denna oro över att både man-
ligheten och kvinnligheten utmanas är för tiden typisk. De 
ledande kvinnorna inom rörelsen kom att odla egenskaper 
som tidigare ansetts förbehållna män; intellekt, ledarskap och 
maktanspråk, vilket var stötande för många. Saken diskutera-
des både i Sverige och i utlandet och nidbilder spreds där kvin-
norna framstod som slarviga, fula och manhaftiga. Många av 
de engagerade rösträttskvinnorna höll sig just därför överdrivet 
kvinnliga och välklädda. 

Rösträtt, och sedan?
Att kvinnorna inte skulle utnyttja sin nyfunna rätt är en oro 
som märks i samtliga tidningar. Kvinnorna behövde upplysas 

Möte Föreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1921. Ellen Key i talarstolen inför lokal föreningarna, däribland Eskilstuna. 
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och undervisas. Här hade tidningarna en viktig funktion att 
fylla. Tilltalet skiljer sig åt något mellan tidningarna, även om 
alla poängterar vikten av att ta sitt ansvar. 

Liberala Eskilstuna-Kuriren betonar de frisinnades ban-
brytande arbete för kvinnorna, vilket ska uppskattas och åter-
gäldas. I Tidningen Folket märks den riktade upplysnings-
verksamheten mot arbetarkvinnorna. En viss oro över att de 
ska svika lyser igenom och därför understryks skyldigheten 
gentemot partiet. I Sörmlandsposten citeras högerledaren 
Lindman att rösträtten för många kvinnor nog upplevs med 
oro och bävan. ”Det förehåller sig nog också så, att ganska 
många kvinnor stå skäligen likgiltiga inför rösträtten […].” 
Det tidiga motståndet mot kvinnlig rösträtt förklarar artikel-
författaren Boberg med att de försökte skona kvinnorna från 
de politiska striderna, vilka kunde bli råa och brutala, och som 
inte lämpade sig för deras nerver. 

Landsföreningen för Kvinnans Politiska rösträtt upp löstes 
i och med införandet av allmän rösträtt. I årsberättelsen 
1918/1919 från lokalföreningen i Torshälla förevigas, män-
nens oro till trots, medlemmarnas önskan för framtiden: ”Vi 
vilja icke förslappas […], vi vilja humanisera världen, vi vilja 
nå idealen.”



Smått och gott

Flygets Dag i Ekeby. 
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Rädd för att bli mobbad.

Av
 A

m
el

i L
in

da
hl

, 1
2 

år
. S

ve
ns

kt
 b

ar
nb

ild
ar

ki
v.

14

Arga leken
Det var 1950-tal och andra världskriget hade avlösts av ett 
nytt sorts krig, eller snarare oro för ett nytt krig. Likt barnens 
”arga leken” stirrade öst och väst på varandra i en tyst duell. 
Man utestängde och rustade. För vad visste ingen säkert, än 
mindre när och hur, men hotet kändes påtagligt och oron som 
följde därpå likaså. Det ”kalla kriget” påverkade även Sverige 
och kom att hålla befolkningen försvarsberedd under lång tid. 
Många var de arrangemang som genomfördes för försvarets 
fromma och här skyddes inga medel i informationsarbetet. 
Det övades strid i stridsvagnar, fälldes napalmbomber och vid 
ett tillfälle minerades ett område vid Ekeby flygfält med tids-
inställda sprängladdningar. Det gällde att vara redo för vad 
som kunde komma.

Kapprustning 
Det tidiga 1980-talet präglades av kapprustningen kring 
 robotar och missiler mellan de båda stormakterna USA 
och Sovjet. Oron kring detta skildras av ungdomarna i 
 Eskilstunagruppen Slagna Hjältar i låten ”Nånting är på väg”. 
Den är utgiven på en egenproducerad skiva 1982 på det lokala 
skivbolaget Pipaluck. Första versen: ”Orosmolnen hopar sig, 
över våran värld, och alla starka män, slipar sina svärd”.

Skoltiden – en orostid? 
För många barn kan åren i skolan upplevas som en orolig 
tid. I Kamratpostens teckningstävling från 1979 uppmana-
des  barnen beskriva i bild vad man var rädd för och vad som 
kändes otryggt i skolan eller på vägen dit. Barnens teckningar 
skildrar allt ifrån rädsla för att bli mobbad till stränga lärare 
och oro över framtiden. Samlingen innehåller 1 176 bilder och 
texter och finns i Svenskt barnbildarkivs samlingar.



Smått och gott

Hungerdemonstrationen 1917.
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Hela skor var ingen självklarhet i 1800-talets fattig-Sverige. 
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Gasmask.
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Brist på mat  
i krigets skugga 

Krigsutbrottet sommaren 1914 fick konse-
kvenser också i Eskilstuna. Det som drabbade 
människor hårdast var livsmedelsbristen. 
Situationen har beskrivits som panikartad. 
Matpriserna steg kraftigt och folk hamstrade 
i butikerna som snart tömdes på varor. Efter 
en tid inrättades livsmedelsnämnder för att 
skapa ordning. Ransoneringskort delades ut 
och nämnderna tog hand om försäljning av 
vissa matvaror, till exempel kött. På Norr, där 
Klosters kyrka nu står, sattes potatis. Proble-
men med matbrist kvarstod under hela kri-
get. I april 1917 anordnades en stor hunger-
demonstration vid Fristadstorget som samlade 
tusentals demonstranter.

Somliga går i trasiga skor
Eskilstuna Fruntimmersförening bildades på 1850-talet för att 
hjälpa till där inte samhället förmådde. Välbeställda borgar-
kvinnor samlade in medel och delade ut gåvor till de fattigaste. 
Barn fick kängor och kläder för att säkerställa att de kunde ta 
sig till skolan utan att skämmas. Äldre fick ved till uppvärm-
ning av deras bostäder. I Fruntimmersföreningens protokolls-
böcker på Stadsarkivet listas namnen på de fattiga vars oro 
lindrades genom kvinnornas försorg.

Ur museets samlingar
Den här svenska gasmasken, M31, finns i Eskilstuna Stads-
museums föremålssamlingar. En gasmask, eller skyddsmask 
som det numera  oftast kallas, är ett ansiktsskydd som ska rena 
inandnings luften. I krigstid skyddar de mot kemisk krigs-
föring. Huvuddelen av masken är tillverkad i grovt bomullstyg 
och ögonöppningarna är glasförsedda. På insidan står stämplat 
”17 AUG 1936”.
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