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I historieskrivningen har kvinnor varit förvånansvärt osynliga. Den 15 januari 2015 redovisade  
Dagens Nyheter resultatet av sin granskning av skolböcker i historia för högstadiet. I dessa är endast 
13 av 100 porträtterade personer kvinnor. Eskilstunas lokalhistoriska litteratur domineras också av 

män. För att ge en rättvisande bild av historien måste den traditionella historieskrivningen
kompletteras med kvinnor.

I detta nummer av tidskriften Eskilskällan uppmärksammar 
vi kvinnor som på olika sätt spelat en roll i Eskilstunas histo-
ria. Artiklarna har tidigare varit publicerade i tidningen Folket 
där Eskilskällan regelbundet medverkat med lokalhistoriska 
artiklar. Sanna Nyholt skriver om drottning Hedvig Eleono-
ra, Elin Eriksson om författaren Amanda Kerfstedt och Ce-
cilia Marnetoft om Eskilstunas två första fotografer, Amanda 
Zetherström och Hanna Gråberg. Dessutom berättar Helena 
Karlsson om damfotbollens historia i Eskilstuna. Intressant i 
dessa tider när Eskilstuna United är ett av landets mest fram-
gångsrika damfotbollslag. 

Jag är oerhört glad för att vi lördagen den 19 september kan 
inviga det ”nya” Eskilskällanrummet i Stadsbiblioteket. Det 
nya rummet har en starkare lokalhistorisk profil än tidigare 
med skannat arkivmaterial, kartor, tidningsmaterial och foto-
grafier på väggarna samt en monter med föremål och origi-
nalhandlingar. I det nya rummet blir det enklare för dig som 
besökare att själv söka information. Släktforskarrummet flyt-
tas också upp som en egen del av Eskilskällan. I det nya rum-
met lyfts kvinnors historia fram tydligare än tidigare. Ett stort 
tack till Cecilia Marnetoft, som lett arbetet med rummet, Frida 
Alfthan, som designat det, och alla andra som arbetat med det!

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

Lördag den 19 september mellan kl. 12 och 15 invigs nya 
Eskilskällan i Stadsbiblioteket. Personal från Eskilskällan 
finns på plats och visar utbudet och möjligheterna i det 
nya fysiska rummet. Stadsantikvarie Anna Götzlinger som
precis skrivit en bok om Fristadens historia håller ett före-
drag kl. 13 och en timme senare berättar Kenneth Engvall, 
känd lantmätare och föreläsare, om det hundraårsjubile-
rande sparbankshusets historia.

Trevlig läsning!
Nils Mossberg 

Enhetschef  Arkiv och museer med Eskilskällan 



AV  S A N N A  N Y H O LT

Hedvig Eleonora

Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp, drottning av Sverige, är ihågkommen för att bygga kungliga 
slott, ägna sig åt att köpa in konst och anställa arkitekter och konstnärer till alla sina kulturella 

projekt. Hon styrde samtidigt över en stor och komplicerad verksamhet mellan åren 1660 och 1715. 
Hedvig Eleonora utgör ett intressant fall där en kvinna ensam hade hand om en rörelse

med flera tusen anställda under 1600- och 1700-talen. 
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– riksänkedrottningen som styrde 
över Eskilstuna slott och stad 

Hedvig Eleonora 1636-1715, drottning av Sverige.

Vid 1500-talets mitt startade bygget av det nya kungliga slottet 
i Eskilstuna. Den som beställde bygget var Gustav Vasa. 
Slottet byggdes på samma plats där Johanniterklostret tidi-
gare låg och området kring nuvarande Slottsskolan. Det var 
dock först under Karl IX:s tid som slottet får den pampiga 
form som vi ser på Erik Dahlbergs gravyr ur Suecia Antiqua et 
hodierna. Efter Karl X:s död får Riksänkedrottningen Hedvig 
Eleonora ta över styret av Eskilstuna slott. I Hedvig Eleono-
ras bevarade livgedings dokument kallas denna slottsbyggnad 
för Eskilstuna slott eller bara slottet. Därför används uttrycket 
Eskilstuna slott i texten nedan. Slottet kallas ibland också för 
Eskilstuna Hus.

Hedvig Eleonora föddes 1636 i Tyskland som dotter till 
Fredrik III av Holstein-Gottorp och Maria Elisabeth av 
Sachsen och gifte sig med den svenske kungen Karl X Gustav 
1654. Bara sex år senare blev hon änka och kallas därefter för 
riksänkedrottning.

I samband med giftermålet blev Hedvig Eleonora tilldelad 
ett livgeding från vilket hon hade rätt att uppbära inkomster.
Hennes ursprungliga livgeding innefattade Eskilstuna, Grips-
holm och Svartsjö. 

 Konstnär: D
avid von Krafft.
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Under hennes tid som drottning lades fler områden och stä-
der till och hela livgedinget kom då att bestå av Eskilstuna 
slott, Eskilstuna stad, Torshälla stad, Gripsholms län, Marie-
freds stad, Strängnäs stad, Strömsholms län, Drottningholms 
stat, Räfsnäs stat, Ulriksdals stat, Svartsjö län, Vadstena län 
och Skänninge stad. Utöver detta hade riksänkedrottningen 
eget hovstall, eget hov, hovkansli, hovkontor, guvernements-
kansli, guvernementskontor, revisionskontor, borgrätt och liv-
gedingets hauptmansdöme.

Hon uppbar också inkomster från tullar, räntor på spannmål 
och koppar och även ett arrende från tobakskompaniet. Det 
går alltså inte att ta miste på att livgedinget var en stor och 
komplicerad verksamhet.

Klarade en kvinna av att styra hela denna verksamhet och 
hur gick det i så fall till? Av källmaterialet att döma styr riks-
änkedrottningen över Eskilstuna på samma vis som hon styrde 
över resten av sitt livgeding. Hon tar själv de viktiga besluten i 
både stora och mindre frågor. Exempel på ett sådant beslut är 
fallet då hon beslutar att Erik Dryselius Lagerqvist får gården 
Hunsta till sitt förfogande. Hunsta är det som vi idag kallar för 
Lagersbergs säteri.

Samma år vid mitten av 1600-talet blev Lagerqvist utnämnd 
till vice lagman i livgedinget. Han arbetade också som härads-
hövding och borgmästare i Eskilstuna. En intressant detalj i 
detta fall är att Lagerqvist och hans hustru Maria Elofsdotter 
döpte ett av sina tolv barn 1663 till Hedvig Eleonora, antag-
ligen efter riksänkedrottningen.

Trots att Hedvig Eleonora var av kunglig börd så var det 
ovanligt att en kvinna under 1600- och 1700-talen styrde över 
en så pass stor geografisk yta och över så pass många anställda 
utan inblandning av en manlig släkting. Hon tycks också ha 
utfört sitt arbete väl då livgedingets ekonomi var god. Idag 
skulle Hedvig Eleonora kunna kallas för en skicklig affärskvin-
na med sinne för företagande och konst.

Det finns fortfarande mycket att upptäcka i Hedvig Eleono-
ras livgedings arkiv och arkivet går att finna på riksarkivet och 
slottsarkivet. Det bevarade arkivet uppgår till 1.140 volymer 
och är till stor del outforskat.

Passa också på att besöka Stadsmuseets utställning Slottet 
som försvann. Där finns fler berättelser om personer med an-
knytning till slottet och stenar som prydde slottet.
Utställningen visas på museets andra våning tills vidare.

Arx Eskilstuna ur Suecia antiqua et hodierna, tryckt 1670-1674

Konstnär: Eric D
ahlberg, Kungliga Biblioteket.



AV  E L I N  E R I K S S O N

Amanda Kerfstedt 

Den 5 juni 2015 var det 180 år sedan författaren Amanda Kerfstedt föddes. Hennes böcker tar 
oss rakt in i det sena 1800-talets könsrollsdebatt. Frågor som på ett sätt är aktuella än idag, fast i 

annan kostym och med andra synsätt till grund. Hennes författarskap var en del i kampen mot
kvinnans underordning och för ett jämlikt samhälle.   
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– angelägen feminist i 
1800-talskostym

Den 5 juni 2015 var det 180 år sedan författaren Amanda 
Kerfstedt föddes. I en barndomsskildring skriver hon att borg-
mästaren styrde den lilla staden Eskilstuna med patriarkalisk 
järnhand under 50 års tid. Som trettonåring fick hon över-
ta hushållet då modern blev sängliggande och senare avled. 
Amanda gifte sig men blev nästan genast änka och flyttade till 
Uppsala där hon påbörjade sin författarkarriär. Efternamnet 
Kerfstedt tillkom vid ett andra giftermål.

Präglad av sin uppväxt debatterade Amanda Kerfstedt 
främst de borgerliga kvinnornas situation. Under andra hälf-
ten av 1800-talet krympte deras värld då en starkare skilje-
linje skapades mellan offentligt och privat. Mannen skulle 
sköta kontakterna med omvärlden och dra in pengar medan 
kvinnan skapade ett kärleksfullt hem där han kunde vila ut. 
Ideal som krävde en viss ekonomisk standard och framför allt 
praktiserades av övre medelklassen. Anmärkningsvärt många 
av dessa kvinnor blev långvarigt sjuka och sängliggande. Diag-
noserna ”svaga nerver” och ”hysteri” ansågs starkt kopplade 
till den kvinnliga anatomin. Framför allt till livmodern, som på 
latin heter hysteria. Ibland rekommenderade läkarkåren bort-
tagning av livmodern för att bota de psykiska besvären. Många 
och däribland Kerfstedt, menade att sjukligheten berodde på 
kvinnans instängdhet och brist på makt över sitt eget liv. 

Hon propagerade för gifta kvinnors äganderätt och rätt att 
yrkesarbeta, samt att samhället borde ställa lika höga krav på 
mannens moral och fysiska trohet som på hustruns. Otrohets-
novellen Synd var ett av de första inläggen i den sedlighets 
debatt som skulle storma i 1880-talets kulturliv och föra fram 
tidigare tabubelagda frågor om den officiellt sanktionerade 
dubbelmoralen. Det kan idag kännas uddlöst att vilja förbättra 
kvinnans situation inom bibehållna yttre ramar. Det är ändå 
begripligt, sett utifrån en tid där gamla och nya föreställningar 
korsades och nya djärva tankar om kvinnans roll ofta slog
huvudet i stelbenta normer. Romanen Carl Bergs utbildning 
från 1882 diskuterar den trånga mansrollen. Huvudpersonen 
är blyg, duktig i skolan och tycker illa om sport och gymnastik. 

Fadern skickar sin ”misslyckade” son på internatskola där 
han ska fostras till man. Amanda Kerfstedt hävdar här att inte 
enbart mod och fysisk styrka bör uppmuntras hos pojkar och 
män. Än mer kontroversiell var mansskildringen i romanen 
Reflexer; den första svenska litterära skildringen av en trans-
vestit. Kritikerna var försiktigt välvilliga men förvirrade. Alter-
nativa sexuella normer hade börjat diskuteras offentligt, men 
det sågs som ett mycket djärvt grepp av en respekterad förfat-
tare. Karaktären Walter skildras som en rättfärdig man, plågad 
av sin hemlighet. 
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I stadsmuseets arkiv finns Hallström-Moréns släktarkiv, med bland annat foton. Här ett 
visitkortsfoto av Amanda Kerfstedt, född Hallström, som ung.  

Foto: okänd, Eskilstuna stadsm
useum

I arkivet finns också Amanda Kerfstedts beskrivning av sin barndoms
Eskilstuna. De många breven i samlingen är mestadels

till systern Elin från olika släktningar och vänner. 

H
allström

-M
oréns släktarkiv, Eskilstuna stadsm

useum

Släktmöte familjen Hallström. Amanda Kerfstedt sittande längst till vänster. 

Foto: Knut Brydolf, Eskilstuna stadsm
useum

År 1901 var det dock inte aktuellt att framhålla Walters 
livsstil som ett möjligt livsval. Fenomenet förklaras med en 
händelse i barndomen och med en kvinnas hjälp ska han bli 
”botad”. Ändå är romanen på ett sätt hoppfull. Walter lyckas 
”komma ut” för sin nya hustru Fanny, utan att bli övergiven. 
Själv är Fanny lycklig över Walters löfte att hon kan behålla sitt 
yrke även efter bröllopet. Det feministiska förlaget Rosenlarv 
återutgav Reflexer 2010.



AV  C E C I L I A  M A R N E T O F T

Amanda och Hanna

Fotokonsten fick sitt stora genombrott under 1860-talet. Från att ha varit få förunnat blev det nu 
enklare och billigare att bli fotograferad. Många lockades tidigt till det nya yrket, men få kunde hålla 
sig kvar. Ökad konkurrens och ekonomisk nedgång under 1860-talet medförde att många fotografer 
slogs ut. De fotografer som tidigt etablerade sig i Eskilstuna, och som behöll sin starka position under 

hela 1860- och 70-talet, var kvinnor. I Stadsmuseets fotosamlingar finns spår efter dessa. 
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– Eskilstunas första fotografer

Den första fotografen som upprättade en fast ateljé i Eskils-
tuna var Carl Söderberg 1863. I Stadskällargården, dåvaran-
de Köpmangatan 21, blev han emellertid inte långvarig utan 
firman gick omkull redan året därpå. Istället tog den 35-åriga 
Amanda Zetherström över ateljén i december 1864 och blev 
under sina år i staden mycket populär.

Amanda föddes på Östermalm i Stockholm 1829 som dotter 
till kronobageriföreståndaren och senare fältkamrer Adolph 
Ulrik Zetherström och hans maka Eva. Amanda växte upp 
med en syster och fyra bröder. 1845 dog fadern och Amanda 
bodde kvar med sin mor fram till 1864 då hon flyttade till 
Eskilstuna. Hon bosatte sig på gården 35 där brodern Gustaf  
redan flyttat in året innan. Under några år arbetade även han i 
ateljén. Familjebanden tycks ha varit starka då likaså brodern 
Walfrid, tobaksfabrikör, var verksam i Eskilstuna.

Många kvinnor hade från början en släktrelation inom
branschen. Vägen till yrket gick ofta via anställning som biträ-
de, kopist eller retuschör. 1864 års näringsfrihet innebar att fler 
kvinnor etablerade sig som småföretagare. Ogifta kvinnor från 
medelklassen förväntades försörja sig själva och vissa yrken 
ansågs mer lämpliga än andra. Fotografyrket var respektabelt 
och passande. Från 1863 var ogifta kvinnor myndiga. Många 
kvinnliga fotografer förblev ogifta, eller upphörde med sin 
verksamhet när de gifte sig. 

Stadens stora donator Jeanette Zetterberg (-1867), med 
mopsen Codeau, lät sig fotograferas i Zetherströms ateljé. 

Fotografiska ”carte de visit” blev mycket populära inom bor-
garklassen. Bland Zetherströms kunder fanns även patroner, 

disponenter, grevinnor och läkare. 

Foto: A
m

anda Zetherström
, Eskilstuna stadsm

useum
 



Vy över Eskilstuna signerad Hanna Gråberg. Här ses Västra skolan i fonden, vars huvud-
byggnad uppfördes 1863 och med flyglarna som tillkom 1872-74. Västra skolan revs 1938 

och på platsen byggdes Fristadsskolan. I förgrunden komministergården och Kyrkogatan. 

Foto:H
anna G

råberg, Eskilstuna stadsm
useum
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Prosten Ulric Lundgren (-1870) med fru Kristina uppträder som om 
de just ska avlägg en visit. De tidiga visitkorten kan skifta något i 

storlek, är ojämnt skurna och monterade på tunn kartong i gulbrun 
ton. Från att ha varit anonyma bilder börjar fotograferna trycka sitt 

namn på kartongen. 

Bertha Stawelius (till höger) och Alma Nylén sittandes med ett 
fotoalbum för visitkort. En stor samlarmarknad uppstod tidigt och 

album blev populära. Visitkorten standardiserades i storlek 6 x 9 
cm och kvalitén förbättrades. Rundade hörn och den röda linjen är 

typiskt för1870-talet.   

Foto: H
anna G

råberg, Eskilstuna stadsm
use-

Foto: A
m

anda Zetherström
, Eskilstuna stadsm

useum
 

Amanda var verksam i Eskilstuna i 14 år, utan ha haft någon 
egentlig konkurrens förrän de sista åren. 1878 flyttade hon till 
Härnösand, dit fabrikörsbrodern redan begett sig. Inget tyder 
på att hon ska ha fortsatt som fotograf. I Härnösand blev hon 
inte kvar särskilt länge, utan redan 1880 finns hon folkbokförd 
hos sin syster i Västerås, där hon levde resten av sitt liv. 1896 
dog Amanda av en hjärnblödning.

Zetherströms främsta konkurrent var Hanna Gråberg. 1872 
hade Hanna etablerat sig på gård 106, Kungsgatan 3. I 1877 
års kalender finns endast Amanda och Hanna upptagna som 
fotografer i Eskilstuna.

Johanna ”Hanna” Sofia Gråberg föddes 1841 i Västerås. 
Hennes far var trumslagarkorpral Johan Gråberg och modern 
Christina Petersson. En två år yngre bror fanns också i fa-
miljen. Hanna blev faderslös redan som femåring. Bouppteck-
ningen efter fadern skildrar inget förmöget hem, utan allt han 
lämnade efter sig var skulder. I juli 1872 flyttade Hanna till 
Eskilstuna. 31 år gammal påbörjade hon sin yrkesbana som 
fotograf  i staden. I utflyttningslängden från Västerås står hon 
noterad som trumslagardotter, men däremot som fotograf  i 
inflyttningslängden till Eskilstuna. Det tyder på en vilja att ses 
som en seriös yrkesutövare.  

Hanna lämnade Eskilstuna 1890, efter att ha fotograferat 
staden och dess invånare i nästan 20 år, och flyttade även hon 
till Härnösand. Hon fortsatte däremot som aktiv fotograf  i 
många år framöver. Hon arbetade också i Uppsala, Stockholm 
och Norrtälje. I Norrtälje var Gråberg verksam fram till hon 
var 79 år gammal. I januari 1925 dog Hanna i Stockholm. Hon 
förblev, liksom Amanda, ogift hela sitt liv. 



AV  H E L E N A  K A R L S S O N

”En sak är säker:
även damer kan lira boll”

Svensk damfotboll har under senare år skördat framgångar, internationellt såväl som lokalt
– inte minst i Eskilstuna med lag i högsta serien och engagerad hemmapublik.

Idag är damfotbollen väl etablerad sport, om än förvånansvärt ung.
När genombrottet äntligen kom i slutet av 1960-talet, hörde Eskilstuna till pionjärerna.

Fotboll har spelats i Sverige sedan slutet av 1800-talet. De
första herrlagen startade på 1890-talet och 1924 hade herrall-
svenskan premiär. För damfotbollen skulle det dröja betydligt 
längre att bli accepterad. Den första matchen ägde visserligen 
rum redan 1918, men attityden mot damfotbollen var länge 
nedvärderande och något mer organiserat spel var svårt att få 
igång. Den fotboll som förvisso spelades var mestadels välgö-
renhetsmatcher av jippokaraktär, inte sällan där yngre kvinnor 
ställdes mot ”gubblag” i syfte att roa och indirekt visa hur fel 
det var att kvinnor spelade fotboll. Detta avskräckte dock inte 
kvinnorna. Trots det dröjde det ända till 1960-talet innan dam-
fotboll på allvar etablerades som idrott. De första att anordna 
seriespel och regelbundna träningar var universiteten, ett ini-
tiativ som snart spred sig. 1968 blev ett märkesår för sporten. 
Det året startade för första gången damfotbollsserier på ett 
antal platser i Sverige – däribland Eskilstuna.

I Eskilstuna var det ungdomsstyrelsen som tog initiativet ef-
ter en idé från en ungdomskonferens i Stockholm. I april 1968 
drog serien igång med fem lag från fritidsgårdarna i bland 
annat Nyfors och Fröslunda. Det gjorde Eskilstuna till första 
stad i Mälardalen att arrangera tävlingsmässig damfotboll. 

Målchans för Sparbankens korplagsdamer.
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Foto: okänd. Eskilstuna sparbanks arkiv, A
rkiv Sörm

land 

Premiären blev en succé både publikmässigt och på planen. 
Eskilstuna-Kuriren konstaterade förtjust att ”även om det – ännu 
så länge är kanske säkrast att tillägga – är lite si och så med bollkänsla 
och kunnande finns det ingenting som säger att den här sporten skall vara 
enbart förbehållen det manliga könet”. Nej, damfotbollen var min-
sann här för att stanna. Redan till hösten var fritidsgårdarnas 
damfotbollsserie igång igen.



Intresset spred sig. 1969 startade även Eskilstuna korpora-
tionsidrottsklubb damfotboll. Gensvaret blev stort. Till näst-
kommande säsong hade tio damlag anmält sig. Bland dem 
fanns förutom företagslag från bland annat BM, SHS och 
Sparbanken också två idrottsföreningar, Verdandi och BK 
Sport.

I BK Sport togs möjligheten till korpspel för damer emot 
med stor entusiasm. Våren 1970 tog föreningen därför initiativ 
till ett upprop till andra klubbar för att få igång mer organiserat 
spel. I brevet konstaterades att kvinnor också vill spela fotboll 
och att ”den tid är förbi, då damsektionens uppgift i föreningen uteslu-
tande bestod av pyssel och knåp hemma och i klubblokalen etc. – allt 
till gagn för herrar fotbollsspelare”. Och visst fanns intresse. I maj 
1971 kunde den första ”riktiga” sörmländska damfotbollsse-
rien kicka igång, administrerad av Södermanlands Fotbollsför-
bund.

Inför premiären 1971 hade intresset för damfotboll fullkom-
ligen exploderat. Med 40 000 aktiva damspelare i Sverige var 
sporten en av de snabbast växande. I Sörmland kunde hela 25 
damlag räknas in, vilket räckte till tre serier. Många fotbolls-
föreningar, särskilt bland småklubbarna, hade storsatsat på 
damerna inför premiären. De aktiva var inte sällan handbolls-
spelare, som genom fotbollen kunde hålla igång kondition och 
bollkänsla under sommarhalvåret. Flera var också så kallade 
”fotbollsänkor”, alltså flickvänner och fruar till manliga spe-
lare i samma klubb. Andra spelade helt enkelt för att det var 
så roligt.

Sedan damfotbollen på allvar intog Sverige under sent 1960-
tal, har alltså bara knappt 50 år gått. Inte överraskande är det 
dock idag en sport med många utövare och stor framtidstro – 
för som Folket konstaterade i maj 1970: ”En sak är säker: även 
damer kan lira boll.”

En av de första klubbarna med damfotboll på programmet var BK Sport. 
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Foto okänd, 1970-tal. BK Sports arkiv, Eskilstuna stadsarkiv 
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