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Bolinder-Munktellstråket passerar parker och 
platser med spännande historia från olika tidsskikt, 
alla med betydelse för den stad Eskilstuna är idag. 

Följ de gula stolparna. De markerar spårets riktning 
precis som järnvägens linjestolpar gjorde förr. 
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Bolinder-Munktellstråket
Längs den streckade linjen på kartan kan du gå eller cykla 
i spåren av en nedlagd järnväg. Järnvägen tillhörde Norra 
Södermanlands Järnväg och gick mellan Norra Hamn och 
Södra Station via Norra Station.

Den användes från slutet av 1800-talet till 1979. 1931 lades 
persontrafiken ned men godstrafiken fortsatte ända till slutet. 
Rälsen revs upp 1983 men sträckningen finns kvar än idag. 
Du ser den svängda linjen tydligt i Eskilstunas karta.B
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Kvarteret Nordmannen

Industrikvarteren får nytt liv
När du läser det här står du i Eskilstunas stadsdel Norr inte långt från Munktellstaden och 
precis bredvid kvarteret Nätet. Här pågår en förvandling från industrier till bostadskvarter 
med trivsamma platser och mer liv och rörelse. Vidare mot Västergatan blir nästa anhalt 
platsen där Norra Station låg. Det var en av de tre järnvägsstationer som fanns i Eskilstuna 
förr. Idag finns här en mindre parkanläggning som ger en historisk koppling till den gamla 
järnvägsstationen. På din väg dit kan du ana dragningen av järnvägsspåret där rälsens 
träslipers på några ställen återuppstått intill gångbanan.

Järnvägens dragning gick förr rakt över nuvarande Västergatan och Sundbyvägen.  
För att komma vidare längs stråket kan du, efter övergången vid Västergatan, välja mellan 
två alternativ. Du kan antingen gå mot Sundbyvägen utmed ett kuperat gångstråk över 
Kapellbacken eller längs Gränsgatan.

Här är du

Biologisk mångfald
I ytan framför dig och längre bort mellan järnvägsspåren finns en anlagd torrmarksäng.  
Där finns växter som påminner om de som trivs i torra miljöer längs järnvägsspår. De små  
holkarna är insektshotell som ska ge plats åt fjärilar och andra insekter som har svårt att 
hitta landningsplatser i staden. Ris och grenar finns kvar i området för att ge mat och 
husrum åt insekter. Det främjar den biologiska mångfalden i staden.
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Mjölkört, mjölke, rallarros  
(Epilobium angustifolium), kärt barn  

har många namn. Örten trivs bäst på  
sandiga och torra marker som hyggen, 

vägkanter och banvallar. Den finns i hela 
Sverige och blommar i juli- augusti  

med rosaröda blommor.

Minipark ”Norra Station”
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Här är du

Slottsbacken
Eskilstuna Hus - det försvunna slottet
Den första byggnationen, av vad som senare kom att få 
namnet Eskilstuna slott, kallades från början Eskilstuna Hus. 
Det byggdes öster om Eskilstunaån i mitten av 1500-talet. På 
platsen låg tidigare Johanniterklostret som Gustav Vasa lät 
riva. Slottet fick sin slutgiltiga form kring 1620. Slottsmurarna 
sträckte sig över nuvarande Klostergatan, Slottsgatan, 
Uttermarksgatan, Kyrkogårdsgatan och Alfeltsgatan. 
Borggårdens mitt låg ungefär där Slottsskolan ligger idag. En 
brand förstörde byggnaden 1680 och den återställdes aldrig. 

Tegel från slottsruinen användes vid byggandet av 
Stockholms slott.  Därefter användes stenen vid olika 
kyrkobyggen i Eskilstunatrakten och också privata gårdar 
använde material från slottsruinen.

Oxbacken blir Slottsbacken
Platsen där du nu befinner dig hette Oxbacken fram till slutet 
på 1800-talet. Här hölls kreatursmarknaden i Eskilstuna. 
Genom införandet av näringsfriheten 1884 släpptes handeln 
fri i städerna och på landsbygden och marknadsplatserna 
hade därmed spelat ut sin roll. Oxmarknaden i Eskilstuna 
slutade år 1870.

Namnbytet till Slottsbacken skedde för att hedra minnet av 
slottet som en gång låg här. Även Oxgatan bytte namn till 
Slottsgatan.

Humle (Humulus lupulus) odlades i slottets 
humlegård och användes till att framställa öl.

Slottsbacken har fått sitt namn efter slottet  Eskilstuna Hus. 
Slottet var byggt i 4 längor som omslöt en borggård. 

Byggnaden omgavs i sin tur av en stor trädgård. 

Bild ovan: Kommerskollegiums arkiv, Riksarkivet Marieberg (detalj). 
Bild till höger: ”Slåtet Eskilstuna emot Trädgården” 

av Erik Dahlberg, Kungliga Biblioteket.

Slottsträdgården
Trädgården som tillhörde Eskilstuna Hus var en storslagen 
barockanläggning, närmare 250 meter lång och 150 meter 
bred. Växterna i trädgården omgavs troligen  
av buxbomshäckar. Här odlades också  
kryddor, grönsaker, frukt och bär. 

Adam Alfelt var trädgårdsmästare vid  
slottet under mitten av 1600-talet.  
Han ansvarade för skötsel av den stora 
slottsträdgården och slottets humlegård. 
Alfeltsgatan är uppkallad efter  
trädgårdsmästaren.

Bolinder-Munktellstråket
Längs den streckade linjen på kartan kan du gå eller cykla 
i spåren av en nedlagd järnväg. Järnvägen tillhörde Norra 
Södermanlands Järnväg och gick mellan Norra Hamn och 
Södra Station via Norra Station.
   

Den användes från slutet av 1800-talet till 1979. 1931 lades 
persontrafiken ned men godstrafiken fortsatte ända till slutet. 
Rälsen revs upp 1983 men sträckningen finns kvar än idag. 
Du ser den svängda linjen tydligt i Eskilstunas karta.



© Eskilstuna kommun, © Lantmäteriet MS2006/1416

Bolinder-Munktellstråket passerar parker och 
platser med spännande historia från olika tidsskikt, 
alla med betydelse för den stad Eskilstuna är idag. 

Följ de gula stolparna. De markerar spårets riktning 
precis som järnvägens linjestolpar gjorde förr. 

B
o

lin
d

er
-M

u
n

kt
el

ls
tr

åk
et

Här är du

Klosterkyrkogården
En viktig plats för  
Eskilstunas utveckling
Klosterkyrkogården har fått sitt namn efter 
klostret som byggdes här under medeltiden. 
Klostret hade stor betydelse i den tidiga 
utvecklingen av Eskilstuna stad. 

Den första stadslika bebyggelsen växte 
fram mellan Fors Kyrka och klosterområdet. 
Köpmangatan var först med stadslik 
bebyggelse i Eskilstuna.

Johanniterklostret
Klostret i Eskilstuna grundades av Johanniterorden, världens äldsta nu existerande 
riddarorden, till minne av den helige Eskil. Klostret uppfördes runt år 1180 och stod kvar i 
cirka 400 år. 

Munkarna tog med sig vetenskap inom bland annat jordbruk, medicinal- och örtlära, sjukvård 
och bokliga studier när de etablerade sina kloster i Sverige. Till exempel kommer kunskapen 
om det så kallade rotationsjordbruket från munkarna, det vill säga när bönderna skiftar mellan 
olika grödor på åkrarna för att inte utarma jorden. 

Efter beslutet om den stora kyrkoreduktionen, som togs 
i Västerås riksdag år 1527, lät Gustav Vasa riva många  
av Sveriges kloster. Även Johanniterklostret revs under  
denna tidsperiod för att ge plats och byggmaterial åt  
slottet Eskilstuna Hus.

Klosterträdgårdar
Vid svenska kloster fanns ofta en klosterträdgård där 
det odlades örter och andra växter i medicinskt syfte.  
Bland de vanligast odlade växterna hittar vi till exempel 
rosmarin, ros och akleja.

En anledning till att örter och kryddor blev så populära under  
medeltiden var just föreställningen att de var hälsobringande. 
Dill användes till exempel som läkeväxt mot hicka och  
illamående. Lavendel, kryddnejlikor, och kardemumma  
omnämns ofta som medel mot magont och gulsot.

Kyrkogården
Sommaren 1834 invigdes Klosterkyrkogården 
som begravningsplats. Här ligger bland andra 
Johan Theofron Munktell, grundare av Munktells 
Mekaniska Verkstad, begraven. Hans gravplats 
hittar du i kvarter 201. 

Bild: Illustration ur boken
Gamla staden i Eskilstuna, 

del 1 (2007), av Bengt Lundblad.

Porträtt av Theofron Munktell 
ur boken Svenska industriens män (1875) Akleja (Aquilegia vulgaris)
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Här är du

Arkitektur från  
1900-talets början
Stora delar av området där du nu 
befinner dig är byggt under 1920- 
och 1930-talet. Originalritningar visar 
att många hus hade bland annat 
jungfrukammare för tjänstefolk, vilket 
talar om att dessa kvarter hade en 
hög status. Vissa hus är ursprungligen 
byggda som flerfamiljshus och andra 
som enfamiljshus.

Under den första halvan av 1900-talet 
var husen uppbyggda på ett lite 
annorlunda sätt än idag. Bland 
annat fanns det serveringsrum, 
jungfrukammare och herrum. 
Planritningen till höger är en 
originalritning av ett av husen i 
området. Den visar exempel på hur 
rumsindelningen i ett hus kunde se ut 
vid den här tidsperioden.

Arkitekten Emil Befwe har ritat en del 
av husen här. Han har också ritat till 
exempel Stadshuset, Slottsskolan, 
Stockholmshuset och Värjan. Emil 
Befwe var stadsarkitekt i Eskilstuna 
under perioden 1902-1926.

Grönremsan som separerar Jören Vävares gata och S:t Johannesgatan är  
en rest från industritiden som påminner oss om att järnvägen en gång gick här.  

Bilden visar industrispåret år 1983. Foto: Rolf Hjalmarsson, Eskilstuna stadsmuseum.

Jören Vävare
Jören Vävares gata är döpt efter den holländske vävaren Jören van der Heijde.  
Han anställdes av Carl IX år 1604 för att tillverka textilier till slottet Eskilstuna 
Hus. Jören använde sig mycket av guld- och silvertråd i tillverkningen av sina 
vävar. Han var faktiskt den siste guldvävaren i Sverige under lång tid. Han dog 
omkring 1615. Dessvärre finns inga av hans verk bevarade, då alla befaras ha 
förstörts i slottsbranden år 1680. Slottet kan du läsa mer om vid Slottsbacken 
längs BM-stråket.

Planritning av byggnadsingenjör Carl Leth, 1929. 
Källa: Eskilstuna stad, Byggnadsnämndens arkiv, Eskilstuna stadsarkiv.

Djurgårdsvägen
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Här är du

Södra station
En av flera järnvägsstationer i Eskilstuna
Här låg en av Eskilstunas tre järnvägsstationer en gång i tiden. 
Nu finns inget kvar av Södra station men förr fanns både  
stationshus, godsmagasin, kiosk och en bod för dressiner.  
Eskilstuna fick sin första järnväg 1876 och då anlades  
Centralstationen som nu är den enda kvarvarande stationen.  
När Eskilstuna fick järnvägsförbindelse mellan Södertälje och  
Mälarbaden 1895 anlades Södra station där du står nu.

Biologisk mångfald
I ytan framför dig mellan de gamla och de nuvarande spåren finns en anlagd 
torrmarksäng. Den påminner om de växter som trivs i de torra miljöerna längs 
järnvägsspår. De små holkarna är insektshotell som ska ge plats åt fjärilar och 
andra insekter som har svårt att hitta landningsplatser i staden. I träden sitter nya 
fågelholkar, även de för att främja biologisk mångfald i staden.

Södra station under 1900-talet
På det här fotot av Södra station från 1901 syns det gamla stationshuset som revs 
på 1930-talet. Det ersattes då av ett nytt som i sin tur revs i slutet av 1970-talet.  
I bakgrunden syns Fors kyrka. 

Järnvägsräls med så kallade slipers av trä. Idag består de oftast av betong. Längs ängen 
här vid Södra station har järnvägens gamla träslipers återuppstått intill gångbanan.

Smörblomma (Ranunculus acris) är en av många örter som trivs 
i torra och näringsfattiga ängsmarker. Torrängen utgör en viktig 
livsmiljö för fjärilar, humlor, fåglar och andra djur.

Foto: AB Foto, Eskilstuna Stadsmuseum.
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Här är du

Fors kyrka
Kyrkan som ligger på din vänstra sida är en av Eskilstunas äldsta byggnader och platsen i sig 
har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Den romanska stenkyrkan som står här 
idag uppfördes under 1000-talet men den har byggts till mycket sedan dess. Före den fanns 
troligen en träkyrka, som i sin tur byggdes på en hednisk gravplats från vikingatiden.

Fors kyrkopark
Det som idag är park har under lång tid använts som begravningsplats. Vid utgrävningar har 
man funnit gravar från 1000-talet fram till 1800-talet. I samband med att andra kyrkogårdar 
anlades i staden revs muren som omgärdade begravningsplatsen och den gjordes om till  
park år 1868.

På fotot från början av 1910- talet syns ett tågsätt passera på Norra 
Södermanlands Järnväg (Nr-SlJ) och på den 111 meter långa bron. 
Bron är ersatt av dagens betongbro där Svealandsbanan går fram. 
Du kan fortfarande se fundament av den gamla brons landfästen.

Legenden om Eskil
Eskil Den Helige, också känd som Sankt Eskil, var en engelsk munk som under senare 
halvan av 1000-talet kom hit till platsen som då kallades Tuna. Han kom med uppdraget att 
sprida den kristna läran i det då hednatroende Svea rike. Troligen var det Eskil som lät bygga 
föregångaren till dagens Fors kyrka. 

Sven Lundqvists bronsskulptur 
i kyrkoparken föreställer munken Eskil 
som troligen kom hit via Eskilstunaån. 

Foto: Eskilstuna kommun.

Fors kyrka och park
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