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Vi ser gärna en aktiv dialog  
om hela vår Mälarstrand

N
ytt år och nya tag! Och en stark förhoppning om att vaccinet 
mot covid-19 ska ge oss tillbaka möjligheten att träffas och 
umgås på ett mer naturligt sätt. Även om vi också framöver 
måste tvätta händerna med både tvål och sprit. Jag hoppas 
också att vi ska komma igång med medborgardialoger igen  

– efter nästan ett års uppehåll. Det får bli digitalt till att börja med senare  
i vår men på sikt räknar jag med att vi ska kunna träffas igen – på riktigt.

Under året startar vi arbetet med att rusta upp hamnen. Ett första 
steg har redan tagits genom att de sjunkna och ”kvarglömda” båtarna  
nu plockas bort från ån och hamnområdet. "Äntligen!" säger många 
Torshällabor,  inklusive undertecknad. Jag vet dock att det är en 
omständlig, juridisk procedur.

Under vintern kommer vi alla att ha möjlighet att lämna synpunkter 
på förslaget till översiktsplan som nu ska finnas ute för samråd. Jag skulle 
uppskatta om ni har möjlighet att titta på den och gärna lämna synpunkter 
– till mig eller någon av mina kollegor i nämnden. Det går också bra att höra 
av sig direkt till stadsbyggnadsförvaltningen. Tillsammans ser vi till att skapa 
möjligheter att bygga nya bostäder både centralt i Torshälla 
och i Mälarnära områden. Vi ser gärna en aktiv dialog 
om hela vår Mälarstrand, inte bara inom Torshällas 
område. Kvicksund skall utvecklas, så även Sundby-
holm. Låt oss då tillsammans utveckla hela området!

Till sist hoppas jag att vi kan se fram emot en vår  
och så försommar där vi kan ses och träffas både lokalt 
i Torshälla men även i en större geografi.

Skriver böcker för de minsta

O
m du besöker biblioteket 
och letar efter barnlitteratur 
med lokal koppling kan Nina 
Statheus bilderböcker vara 
ett hett tips. Nina  debuterade 

2019 med Lugn & Fin på spökjakt. Förra året 
kom uppföljaren Lugn & Fin på skattjakt, om 
ett äventyr som utspelar sig på ett badhus. 

Böckerna om syskonen Lugn och Fin  
har stora härliga illustrationer signerade 
Kajsa Hallström och vänder sig till barn  
från 3 år. 

Nina Statheus är född och uppvuxen  
i Torshälla – då hette hon Katarina Staf.  
Hemstad sedan tio år tillbaka är Ny  kö ping 
där hon jobbar som barn biblio teks pedagog 
på stadsbiblioteket. 

Inför sommaren 2020 tog Nina tjänst-
ledigt och flyttade med sin familj till 
Tyskland, bland annat för att utveckla sitt 
skrivande. Pandemin har dock förändrat 
tillvaron en hel del. 

Text: Jacob Hansson 
Foto: Idus förlag

Litteratur

Nina Statheus från Torshälla skriver barnböcker med inspiration bland annat från Munktellbadet. 
Efter ett år med pandemi hoppas hon på en vår då hon får möta sina unga läsare igen.

– Ja, det blev inte riktigt som vi trott. 
Men det är en spännande och utvecklande 
tid ändå. Mycket tid till eftertanke och arbete 
hemma, säger Nina. 

Pandemin kräver också lite nya arbetssätt. 
Restriktionerna begränsar inte skrivandet i 
sig. Däremot arbetet som följer, att nå ut till 
läsarna när signeringar och klassbesök får 
vänta och biblioteken inte kan bedriva sin 
vanliga verksamhet. Då får man vara påhittigt 
och ställa om. 

– Under hösten har jag skapat en hem sida 
och bland annat spelat in sång och musik  
till trailers, säger Nina.

– Man får även tänka om och göra digitala 
författarbesök och högläsningar och planera 
in hur vi kan nå ut med ny litteratur till barn.

Nina hoppas få till samarbete med Munk-
tellbadet i Eskilstuna då det, tillsammans  
med Hjortensbergsbadet i Nyköping, 
 inspi rerat henne till den senaste boken. 

– Det blir väl tidigast till sportlovet  
med tanke på det rådande läget.

MANUSSTOPP / UTGIVNING

11 jan  
8 mar
10 maj
16 aug
18 okt   

10 feb 
6 apr
9 juni
15 sep 
17 nov

KONTAKT
Torshälla runt

Serviceförvaltningen,  
Kommunikation

Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

torshallarunt@eskilstuna.se

Tanja Matila har skrivit 
två böcker för barn; 
Veterinär Vims: Valarnas 
hjälte (2017) och Veteri-
när Vims: Pluttifanternas 
hjälte (2018).

Fler författare 
från Torshälla

Följ oss gärna på Facebook
@torshallarunt
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Notiser & nytt

Hallå där...

Hur föddes idén?
Våren 2020 visade vi mycket av vår samling 
i livestreamade visningar. Under hösten 
bestämde vi oss för en digital konstvandring 
genom Torshälla, dels för att visa konsten för 
dem som aldrig varit här, dels för att ge dem 
som bor i staden information om vad som 
finns runt omkring i det offentliga rummet.  
Och att uppmuntra till att ta sig ut och upp leva 
all konst som finns. 
 
Hur många verk har du hunnit med?
Alla 19 kommunala offentliga konstverk som 
finns i Torshälla har fått en visning. Från 
21 augusti till 25 december publicerade vi 
en visning i veckan på våra sociala medier, 
Instagram och Facebook.
 
Är det något verk som överraskade dig?
Damen med hunden av Sven Lundqvist, 
utanför Torshälla bibliotek har varit en doldis 
för mig så den var det extra kul att lära sig mer 
om. Och bara en liten bit ifrån den skulpturen 
står Yin-yang av Arne Jones. Två konstnärer 
som levde och verkade under samma tid och 
som finns representerade på många olika 
platser runt om i Sverige med offentlig konst 
men med helt olika syn på konstens roll. 

Blir det någon fortsättning 2021?
Vi kommer göra nedslag i vår samling och 
visa våra tillfälliga utställningar på olika sätt. 
Vi kommer också att erbjuda privatpersoner 
att boka digitala visningar för en sluten grupp, 
där kan man boka det man är intresserad av 
att se. Alla visningar av den offentliga konsten 
ligger kvar på våra sociala medier om man är 
intresserad av att se dem.

n Torshälla har arrangerat 
med   borgardialoger i över två 
decennier. Precis som så mycket 
annat har även dessa stoppats av 
pandemin. Men nu finns planer 
på digitala dialoger. Dessa kan 
också innebära en ökad tillgäng-
lighet för alla de som av olika 
anledningar haft svårt att närvara 
vid de fysiska mötena. Tidigast 
i mars kan den första digitala 
medborgar dialogen komma  
att arrangeras.

Digitala dialoger 
möjlighet i vår

Klart  för blippning  
– i mitten av bussen

Nytt system för att boka 
båtplats äntligen i hamn
Kommunen har 
sjösatt (!) ett nytt 
bokningssystem 
för dig som be-
höver båtplats. 
Systemet hante-
rar Torshälla och 
Camping viken, 
Sundbyholm 
(77 platser som 
inte tillhör den 
stora marinan). Bokningssystemet 
är tillgängligt via eskilstuna.se. Där 
skriver du in dina personuppgifter 
tillsammans med båttyp och storlek 
på båten. Då får du reda på vilka 
platser som finns tillgängliga och 
kan direkt boka och betala med kort 
eller swish. Den som bokar plats 
kommer också att erbjudas förtur  
till plats nästkommande säsong. 

Båt ägare har 
upp manats att  
ta upp sina båtar, 
eftersom det  
i vår kommer 
att ske under-
hållsarbete och 
ombygg nation  
av gångstråket 
från Kvarnen  
till Gästhamnen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har 
också jobbat intensivt för att identi-
fiera båtägare och få kontakt med 
så många som möjligt. 

De båtar som inte tagits om 
hand räknas nu som övergivna; de 
plockas upp, transporteras till en 
uppställnings plats och kommer  
så småningom att anmälas som 
hittegods alternativt sjöfynd.

Tuffa tider på grund av pandemin?

Notiser & nytt

n Nu kan du återigen blippa 
din biljett eller resekort när du 
ska åka buss. Framdörrarna på 
bussarna har varit stängda för 
påstigning sedan mars förra året. 
Då har det heller inte varit möj-
ligt att scanna biljetten framme 
hos föraren. Sörmlands trafiken 
har nu flyttat validatorerna till 
mitten av bussarna. Tänk på att 
biljetterna inte längre aktiveras 
automatiskt, utan blir giltig först 
när du scannat den i validatorn.

...Hanna Svensson, museipedagog  
på Ebelingmuseet..!

I höst och vinter har du genomfört digitala 
konstvandringar i museets sociala medier.

Du vet väl att  

du som privatperson  

gratis kan hämta grus  

för halkbekämpning  

vid Torsharg

2021

Solceller på taket – en strålande idé

På stadsutveckling.eskilstuna.se hittar 
du Utvecklingsplan Torshälla 2030 
med strategier för hur vi tillsammans 
ska fortsätta att utveckla Torshälla stad 
och stadsliv på både lång och kort sikt.

Följ utvecklingen!Nästa steg i arbetet 

med Torshargs IP  

är att färdigställa 

löpar banor  

och tennisbanor.  

Det sker när vädret 

tillåter, förhoppningsvis 

tidig vår. Det måste 

nämligen vara plus-

grader och torrt när 

toppbeläggningen  

ska läggas på.

Arbetet fortsätter med att utveckla Torshälla hamn 
och hamn området. I vår kommer bland annat 
gångstråket mellan Kvarnen och Gästhamnen  
att byggas om.

Du vet väl att solceller är en strålande ide och 
bra för både för ekonomin och för miljön. Och 
det vare sig du är privatperson, bor i bostads-
rättsförening eller driver företag. 

Om du vill veta mer om hur det fungerar, 
vilka regelverk som gäller och vad ni ska tänka 
på, kontakta då Eskilstuna kommuns energi-

coacher så bokar de in ett möte med er.  
Jani Törmänen, 016-710 30 23  
eller Anders Olsson, 070-682 90 16

Läs mer om vår energi- och klimatrådgivning 
på: foretag.eskilstuna.se/energi

n I väggarna till ett gammalt 
hus på landet hittade vi en 
tidnings annons. Där kan man läsa 
att Olof Hillbergs Teater sällskap 
kommer till Torshälla Teater 
 torsdag 3 januari. 
n Komedin "När nämndemans-
moras Ida skulle bortgiftas"  
ut spe las på en gård i Väster götland  
och handlar om en mor och dotter 
som trånar efter  samma man.  
Vi antar att föremålet för  kärleken 
spelas av Arvid Kindahl som också 
nämns i annonsen.
n Torshälla teater var inrymd  
i Folkets Hus som låg i  korsningen 
Munkgränd-Lilla  Gatan, Där fanns 
även en biograf och café. Bygg-
naden revs 1962.

TRIANGELDRAMA  
PÅ TAPETEN

FÅTT PROBLEM  
PÅ KÖPET?
n Kontakta kommunens 
 kon  sument vägledare  Christine 
Fransholm och Laila-Marit 
 Sandberg när du till exempel 
behöver information inför köp  
av varor eller tjänster eller 
 reklamation vid fel på varor  
eller tjänster som du har köpt.
n Du når dem på 016-710 13 
66 måndagar 9.00–11.00, eller 
dygnet runt via vår e-tjänst  
på eskilstuna.se/konsument

Coronapandemin med alla restrik-
tioner har slagit hårt mot många 
 företag. En del har tvingats 
permittera, andra har till  
och med försatts i konkurs. 

Är du en av dem som  söker 
nytt jobb eller som kanske 
behöver vidare utbildning för att 
dina chans er på arbetsmarknaden 
ska öka? 

Ta kontakt med Kompetens gallerian 
på Alva Myrdals gata i Eskils tuna. 

Det är en mötesplats för dig 
som  behöver vägledning kring 
jobb och studier. Kompetens-
gallerian är stängd för fysiska 

besök åt min stone februari ut. 
Men du kan alltid ringa 016-710 

10 30 eller mejla kompetens-
gallerian@eskilstuna.se
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Vägen är smal, krokig och går genom ödslig skog i någon 
kilometer. Plötsligt öppnar sig landskapet i en sluttning ner 
mot Väsbyvikens vatten, kantad med mjuka kullar och lövträd.  
De moderna villorna högst upp har utsikt mot Stavtorps 
bondgård, 1920-talets barnkoloni och modern marina, croquet- 
och tennisplaner. Nere vid vattnet ligger ännu några av de 
hemsnickrade sommarstugorna kvar.

Från lantlig idyll 
till stadsnära 
villaparadis

D
et är gråsur december  
och vi söker skydd med 
kaffe  kopparna på soldat-
torpets veranda för 
co rona intervju med Bosse 

och Birgitta, två av tre barn Eklund från 
Stavtorps gård. Tillsammans har de 153 
års minnen av modern i historia i Solvik.

Soldattorpet som ligger uppe på 
kullen är själva ursprunget till namnet 
Solvik. Runt den ligger ett antal små 
röda stugor av skiftande ålder och 
en fotbollsplan. Här byggde KFUM en 
dagkoloni för pojkar redan 1922 med 
torpet som centrum. 

Bussarna kom på morgonen, sedan 
var det bad, lek och idrott hela dagarna. 
I köket arbetade kokerskorna som fick 
ha sina familjer boende på Solvik mot 

att de eldade i vedspisen och lagade 
mat även på de hetaste sommardagar. 
Nästa sommar när Eskilstuna kommun 
kör bussen med dagkollo barn till Solvik 
är färderna inne på hundrade året.

– Barnen från kollot kom och köpte 
mjölk och lämnade skulor hos oss på 
Stavtorp. Vi gick dit för att köpa godis 
och glass, minns Bosse Eklund, som 
också kommer ihåg hur han hämtade 
dasstunnorna och tömde på Stavtorps 
gödselhög.

– En gång drog hästen vagnen över 
en stubbe och den välte ut lasset mitt 
på kollogården. Det var ingen kul dag.
Men mest lekte vi med sommar gäster-
nas barn, vi kunde vara 30 ungar på 
gårdsplanen hemma, minns Birgitta 
Eklund-Nilsson.

Text: Anna Jerdén
Foto: Per Groth och (arkivbild) 
Harald Bäckstrand

Välkommen till Solvik!

SYSKON I SOLVIK | Bosse Eklund, 78, 
och Birgitta Eklund-Nilsson, 75,  

har vuxit upp på gården Stavtorp  
och sett Solvik förändras. 
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Stavtorps gård har anor sedan 
1300-talet. En gammal fornborg finns 
kvar nere vid sjöstranden. Farfar Ivar 
Eklund med fru Mia köpte gården 1926. 
De kom från Uddevalla där Bosse och 
Birgittas farmor dött i TBC och lämnat 
maken med tre små barn. De hamnade 
på barnhem, men farfar gifte om sig 
med barnhemsföreståndaren och de 
flyttade norrut till Stavtorp. Gården 
hade kor, hönor, grisar och kalkoner. 
Ganska snart började Eklunds också 
hyra ut till sommargäster från Torshälla 
och Eskilstuna.

– Hyran var tio öre per kvadratmeter. 
En tomt på 1 000 kvadrat kostade alltså 
en hundralapp per år, minns Bosse.
Familjerna snickrade egna enkla stugor 
med utedass och bodde hela sommaren 
vid mälarviken. 

Papporna cyklade till jobbet i stan och 
mammorna köpte mjölk och ägg från 
gården. Affär fanns tre kilometer bort  
i Nyby. Barnen badade och lekte  
och busade.

– Vi lekte ”burken” och sparkade 
sönder farfars fönster flera gånger. Vi 
hade logdans på gården och det fanns 
en festplats. Varje midsommar tågade 
vi med Sigge Fredriksson som fanbärare 
till midsommarstången vid Solvik. Vi 
hade dragkamp, spelade fotboll och 
det var en fantastisk sammanhållning, 
berättar Bosse och Birgitta enstämmigt.

Det var goda tider. Sonen Lage och 
Helfrid med tre barn tog över gården.

Redan 1955 kunde Lage på Stavtorp 
köpa sin första bil för det årets höst-
skörd. Då hörde området till Hällby 

kommun och barnen gick i Roxnäs 
skola tillsammans med alla finska barn 
med föräldrar som värvats till Nyby 
bruk.

– Vi var i stort sett självförsörjande. 
Vi odlade potatis och rotfrukter, bytte 
vår mjölk mot ost och smör, fisk fanns 
det gott om. Vi åt ofta gädda och 
mamma sålde ägg i affären i Nyby där 
vi handlade det vi behövde, berättar 
Birgitta.

– Varje skyltsöndag pulsade vi i snö 
och mörker in till Torshälla för att titta. 
I Torshälla fanns alla sorts affärer, bank 
och doktor.

Åren gick. Birgitta gav sig ut i världen 
redan som 19-åring och har inte 
åter vänt förrän som pensionär. Bosse 
tog över gården och hade kvar korna 

ända till 2008. Då hade han också 
köpt granngården, Lövstavret, för att 
ha egen mark till sina hereford djur. 
Där hyrde han också ut 60 tomter till 
sommargäster.

Omärkligt skedde en förändring. 
Människor fick mer pengar. Taxerings-
värdet på marken steg och det blev 
dyrare att hyra. Bilar och charterresor 
lockade till längre utflykter än till Väsby-
viken. Den allra största förändringen 
kom när vatten och avlopp drogs ut  
till området. 

Till slut sålde Eklunds både gården 
och tomterna och reserverade bara 
varsin tomt där Birgitta nu har byggt 
”Lilla Stavtorp” så nära att hon kan se 
över till den gamla vita gården där hon 
växte upp.

– Postadressen numera är Solvik, 
men jag tycker nog fortfarande att det 
ska vara Stavtorp, säger Birgitta halvt  
på skämt.

Det är lätt att se förändringen. Bred vid 
gamla, slitna och enkla stugor reser sig 
den ena moderna villan efter den andra. 
Sommaridyllen har förvandlats.

Det är bara några kilometer till Tors-
hälla centrum. Ett bolag lockar till köp 
med milsvid utsikt, grönska, båtmarina 
och ”crouquetplan”. Ett perfekt läge att 
pendla och samtidigt ha Sörmlands 
bästa inom synhåll. 

Byggen pågår överallt. Det står nog 
inte på innan den gamla grusvägen 
asfalterats och fått busshållplatser 
och Torshälla växt ihop med Solviks 
sommarparadis.

FAMILJEN EKLUND | Birgitta och Bosse med mamma  Helfrid  
och pappa Lage på Stavtorps gård år 1948.

INBLICK | "Här stod kokerskorna och eldade i vedspisen 
för att steka pann kakor till kollobarnen", minns Bosse 
 Eklund och kikar in i det gamla soldattorpet Solvik.

KOLLOKIDS | Bild ur broschyr till 
insamling för friluftsgården i Solvik. 
KFUM:s arkiv, Eskilstuna stadsarkiv. 

Välkommen till Solvik!

MINNESVÄRT | – Det var inte kul 
när dasslasset välte mitt på gårds-
planen, berättar Bosse Eklund för 
syster Birgitta.

STUGBY | Röda stugor 
överallt. Solvik har byggts 
ut under hundra år och 
tar fortfarande emot 
dagkollobarn och ibland 
övernattningar.



1110

Ta cykeln  
till reservaten

Torshälla har tre naturreservat dit du  
kan promenera eller cykla. Störst är  

Skäret på cirka 78 hektar i Mälarbaden 
Ekbacken i sydvästra  delarna av Tors-
hälla bjuder på totalt 6 hektar med ekar 

och – vid säsong – även  lilje kon valj, 
troll sländor och näktergal. Minst men 

mest central är Gökstenen  
med sina 1,6 hektar intill  

Gökstensskolan.

Håll dig aktiv 
under pandemin!

Det har snart gått ett år och pandemin fortsätter att ställa  
till det runt om i världen. Skärpta restriktioner och nya råd  
gör att vi är tvungna att anpassa vår vardag ytterligare ett tag 
framöver. Kalendariet utgår men vi ger dig tips på aktiviteter  
som funkar även med eller på distans. 

Bli en grävling i arkiven!

På eskilstuna.se/eskilskallan finns lokal -
historiska  dokument, fotografier, kartor 
och föremål med anknytning till Torshälla. 
Materialet kan laddas ned till den egna 
 datorn. I Eskilskällan kan du även söka 
bland Georg Nyströms bilder; fina miljöer 
och port rätt bilder från förr fram till 40-talet. 

Bli en grävling  
i kommunens samlingar

Torshälla har anor från medel -
tiden; här finns spår från  flera 
tusen år till baka. Med sök tjänsten 
Fornsök kan du få information om 
alla  kända registrerade fornläm-
ningar  och övriga kulturhistoriska 
 lämningar i Sverige. Fornsök hittar 
du på Riksantikvarie ämbetets 
hem sida raa.se

Sök digitalt efter 
fornlämningar

Alla dessa stråk 
och leder

Upptäck alla fina och varierade pro me nad-
stråk.  Åstråket går från Skjulsta i söder till 
Torshälla vid Mälaren via Eskilstuna centrum. 
Här kan du både gå och cykla och njuta av 
djur och natur. 

Gyllenhielmska leden startar i Årby och 
passerar Glömstaåsen, Torshälla kanal och 
Kråke torp innan den fortsätter bort till Sund-
byholm. Leden är 36 kilometer och samman-
bunden med Fogdöns pilgrimsled som är 
cirka 80 kilometer.

SPF Seniorerna arrangerar
kulturvandring om Torshälla förr  
och nu. Samling vid Kofältet varje 
tisdag 10.00. Aktiviteten sker med 
corona avstånd och tillåter max  

8 personer i varje grupp.  
Ingen kostnad. Läs mer på  
spfseniorerna.se/torshalla

Vandra  
till kulturen...

Upptäck konsten i Torshälla 
– bland annat alla färgglada 
elskåp! Kartor och mer info 

finns på eskilstuna.se/ 
ebelingmuseet

Vet du  
var skåpet  

ska stå?

...eller ta en tur helt på egen hand. Ladda ned  
Kulturvandring Torshälla till din smarta telefon  

via eskilstuna.se/kulturvandring. Gör sedan  
en ljudtur till fem intressanta platser  

i kulturstaden Torshälla!
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De satte FÄRG på 
Dansbandssverige 
Det är tidigt 1970-tal. Ett pannrum på Krukmakargatan i Torshälla har 

förvandlats till replokal. Fyra Torshällakillar jammar låtar från Creedence 

Clearwater Revival och i trappan till pannrummet samlas ungdomar för 

att lyssna. Bandet ska senare få namnet GUL å BLÅ  och bli ett av landets 

populäraste dansband.

H
åkan Karlsson och Tommy 
Pettersson är två av de 
jammande ung domarna 
i pannrummet på Kruk-
makargatan. I dag är de 

stiliga herrar med grånat hår som ser 
tillbaka på tiden i Gul å Blå med både 
glädje och nyanserad reflektion. 

– Den första spelningen var på 
Gipperts i Torshälla. Alla i bandet var 
väldigt nervösa, en sådan nervositet 
som gör att man tappar låttexter. Men 
allt gick bra!

En annan tidig spelning var vid 
kiosken Galejan vid gamla bensin mack-
en som låg strax före Holmenbron. 
Det var skol avslutning och många 
ungdomar rörde sig från Gökstensskolan 
ned mot Ängsholmen. 

– Kioskägaren räknade såklart med att 
bandet skulle locka till sig ungdomar, få 
dem att stanna och köpa godis innan de 
gick vidare, säger Tommy och skrattar. 

– Vi fick 200 kronor att dela på och 
gratis korv hela kvällen. Det fanns även 
gott om ungdomsgårdar vid den här 
tiden och vi spelade flitigt på dem.

Gul å Blå har haft många olika 
konstellationer genom åren. Totalt 
har över femton personer någon 
gång med verkat i bandet. Tommy 
Pettersson och Håkan Karlsson var 
med från starten. Stefan Ahlin och 
Zygmunt ”Zigga” Rogosz var också 
med tidigt. Johnny Andersson bodde 
på Drejargatan, bara några steg från 

Han minns när de turades om att köra 
hem från Malmö på natten för att 
sedan släppa av Tommy vid jobbet på 
morgonen. 

Bandet köpte egen turnébuss med 
kök. Den stod parkerad i Torshälla så 
de flesta i bandet hade gångavstånd till 
bussen inför turnéer. 

Spelningar som inte krävde turné buss 
var de på Holmberget. Där  arrangera des 
på somrarna Kvällskvittret med en kon-
ferencier och där varje band fick spela 
2–3 låtar. Tommy och Håkan minns det 
som trevliga tillställningar.

Gul å Blå spelade låtar som alla  
i bandet tyckte var bra, musik från 
1960-talet och sådant som många 
tyckte om att dansa till. De som 
lyssnade var oftast i samma ålder  
som dem själva

– Det blev ett framgångskoncept 
att spela de stora odödliga låtarna, 
konstaterar Håkan.

Utöver covers har Gul å Blå haft 
många egna låtar på repertoaren. 
Det är främst Tommy som har skrivit 
bandets egen musik. Låten Min stad,  
till exempel, handlar om Torshälla. 

Tommy minns en dag när han satt 
hemma och jammade. Han hade hittat 
en cd-skiva med Torshällabilder som 
han fått av en kompis.

– Jag ville skriva om något annat 
än bara kärlek och svek som alla låtar 
annars handlar om. Text och musik 
kom till samtidigt, det gick hand  
i hand! 

Min stad blev en promenad genom 
Torshälla, från Vallbyvägen förbi Saga-
biografen och de barn som stod i kö  
för att få se matinén. 

Promenaden fortsätter förbi Suckens 
ungdomsgård vid Järnhandlarhuset, 
genom den gamla delen av Torshälla 
och avslutas vid den nya delen: Östra 
torget – eller "cementtorget" som 
Tommy säger. 

På samma sätt som medlemmar  
i Gul å Blå tillkommit vid olika tid-
punkter har också en del slutat. Håkan 
gjorde sin sista spelning år 2000 och 
Tommy slutade år 2005. Men det har 
blivit några reunions bland annat en 
spelning på Ölkultur 2018. 

På frågan om det kan bli fler spel-
ningar kväver både Tommy och Håkan 
en suck och ler. 

– Spellusten finns kvar men det är ett 
stort jobb att planera och dra igång en 
spelning. Framtiden får utvisa.

"Passerar biografen  

där jag såg varje  matiné

Kunde vänta ifrån  

klockan ett fast  

den började vid tre"

Kruk makargatan. Han kom in i bandet 
kring 1975. Christer Lennartsson 
bodde också i närheten. Lite senare 
anslöt Lillian Klingenberg som bodde 
på Trädgårdsgatan. Det är med andra 
ord ett riktigt Torshällaband, så lokalt 
förankrat som det överhuvudtaget  
kan bli.

Från början hett de Grave. Men som 
dansband passade det sig inte riktigt. 
Alla i bandet var överens om namnbyte, 
många förslag bollades runt och det 
blev till slut Gul å Blå med ett å. 

1980-talet var en intensiv period. 
Torshällabandet skrev kontrakt med 
Baldakinens dansrestauranger och 
turnerade till spelningar runt om i 
Sverige, samtidigt som de jobbade 
heltid. 

Det var några slitsamma år som 
periodvis tog på krafterna.

– Som mest hade vi uppåt sexton 
spelningar i månaden, berättar Håkan. 

"Den första  

spelningen var  

på Gipperts i Torshälla.  

Alla i bandet var  

väldigt nervösa"

Musiknostalgi

Text: Marie Brigantini Foto: Marie Brigantini och Arkiv/Gul å Blå MER LÄSNING | Vill du veta med om dansbandet från Torshälla så 
finns boken Från Pannrummet till Folkparkerna eller från ”Grave” till 
GUL å BLÅ – Torshällas stoltheter. Utgiven på Vaktel förlag (2018).

BLICKAR TILLBAKA | Håkan Karlsson 
och Tommy Pettersson ser med glädje 
tillbaka på tiden med Gul å Blå.
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I oktober lyftes Tors bockar upp från sin sten i ån för att genomgå ett omfattande underhåll. 
Under arbetets gång fann man i skulpturen en tidskapsel med föremål och dokument från förr.

T
ors Bockar är en av Torshällas 
mest kända symboler. Allan 
Ebelings gjutjärnsskulptur av 
åsk guden står mitt i  Tors hällaån 
nedanför Holmberget och 

invigdes 1960. Under ett omfattande 
underhållsarbete i höstas fann man en 
blybehållare inuti kroppen på Tor. Den hade 
placerats där som en tidskapsel i samband 
med invigningen. Kapseln innehöll bland 
annat ett invigningstal och ett maskinskrivet 
brev från Tore Hellberg som var kommunal-
borgmästare i Torshälla.

Hellberg skriver att konstnären själv 
tänkt att verket skulle placeras på den sten 
som fanns i ån mitt för stadsparken. Under 
de år som gick, från idé till att verket var 
klart, hade "diskussionernas vågor gått 
höga om lämpligaste placeringsplatsen, 
och många olika förslag hade framkommit. 
Eftervärlden kanske bäst kan bedöma den 
frågan."

I tidskapseln låg även tidningsartiklar 
från Folket och Eskilstuna-Kuriren och ett 
fotografi på verket tillsammans med bland 
andra konstnären själv och invigningstalare.

 – Tyvärr fick vi inte någon personlig 
hälsning från Allan Ebeling, men vi har 
ett roligt och fint dokument att bevara för 
framtiden, säger Marie Andersson som är 
intendent på Ebelingmuseet. 

Innehållet från tidskapseln finns nu 
bevarat i en monter utställd på Ebeling-
museet, för den som vill ta en närmare titt.

Strax innan jul var det dags för Tor och 
bockarna att återvända till Torshällaån, då 
med ny och lite större tidskapsel "inopere-
rad" i kroppen.

– I den nya kapseln finns kopior på de 
gamla dokumenten tillsammans med dags-
tidningar och dokument om Ebeling museet, 
säger Marie Andersson.

Även Eskilstuna Allsmide, som restaurerat 
Tors bockar och till verkat den nya kapseln, 
har lagt i dokumentation från sitt arbete.

Text: Jacob Hansson
Foto: Ove Georgenson

Ebelings 
tidskapsel

En hälsning från 1960-talet

Sörmlandstrafikens nya 
skyltar ger dig realtid...

Årets första utställ-

ning på Ebeling-

museet öppnar 

20/2. Då visas Åsa 

Schagerströms 

originalbilder  

till boken Urmodern 

vars innehåll är  

i bro derat format.  

Pågår till 2 maj.

Minns du 
jubileumsåret?

2017 var ett härligt år fyllt av konst, musik, föreläsningar, 

olika kulturprojekt – och kalas! Vi rekommenderar alla 

som vill blicka tillbaka och minnas jubileumsåret att kolla 

in någon av alla filmer som producerades under 2017   

– på Youtube.com eller på Torshälla runts Facebook sida. 

Här finns invigningen i februari och avrundningen på 

nyår, Konstrundan 2017, Torshälla marknad och kultur-

festival och Jubileums loppet i Krusgårds parken. 

Och mycket mycket mer... 

Sörmlandstrafikens nya informations skärmar har 
börjat komma på plats på Östra torget. Realtids-
skärmarna talar om för dig som resenär hur lång 
tid som återstår innan bussen anländer till hållplat-
sen. De ska också informera om större  störningar 
i trafiken. Vid hållplatsläge A, B och C är skärmar na 
batteri drivna och inbyggda i befintliga pyloner.  
I vinter får även läge D en pylon och Östra torget 
får en skärm som visar samlad information om 
avgångar från Östra torget. 

Appen Eskilstuna direkt har hittills laddats ned  

till närmare 8 900 enheter. Med den har du alltid nära 

till kommunens service och tjänster. Du kan lämna 

 synpunkter och förslag, ha koll på skolmaten och på 

lediga jobb inom Eskils tuna kommun. En felanmälan 

kan du enkelt göra direkt på plats genom att ta en bild 

på felet och ange platsens koordinater. I vinter kommer 

appen att utvecklas både i funktion och utseende för att 

bli ännu bättre och anpassas till kommunens nya webb-

plats som är tänkt att lanseras på senvåren. Appen finns 

kostnadsfritt på App Store eller Google Play. 

Notiser & nytt

16

Känd armbryterska 
gästar Earth Hour
Armbryterskan från Ensamheten, 
Heidi Andersson har blivit världs-
mästarinna i armbrytning elva (!) 
gånger. Nu har hon lagt elitidrotten 
åt sidan och fokuserar på att bli en 
planetskötare i världsklass. Heidi 
försöker i konkret handling vara 
den förändring hon själv vill se  
i världen. Tillsammans med sin 
man Björn Ferry, olympisk mästare 
i skidskytte, har hon målsättningen 
att vara fossilfri till år 2025. Heidi 
medverkar digitalt när Eskilstuna 
kommun uppmäksammar Earth 
Hour 27 mars. Läs mer på eskils-
tuna.se/earthhour

Aktuell information om pandemin  
på eskilstuna.se/corona

Med tjänsten PressReader har du 
tillgång till över 7 000 tidningar 
och tidskrifter – från hela världen 
och på en mängd olika språk. Allt 

är gratis och tillgängligt 
för dig som har lånekort 
på biblioteket i Torshälla 
(eller Eskilstuna). Du kan 
läsa tidningarna på din 
dator, mobil eller surf-

platta genom appen med samma 
namn. Appen är gratis och finns 
där du brukar ladda ner appar.  
På bibliotekets webb www.biblio-
tek.eskilstuna.se kan du läsa mer 
om hur PressReader fungerar. 

På Brogatan 13 har Kommun-

fastighet byggt om kontors-

lokalerna på våning 2 och 3  

till bostäder. Totalt blir det 16 

lägen heter för seniorer 65+ 

som beräknas kunna flytta in 

till sommaren 2021. 

Nära till service 
och tjänster

GRATIS LÄSNING  

FRÅN HELA VÄRLDEN



Liten stad. Stor potential.
I Torshälla finns stora möjligheter till  utveckling. 
Här går det till exempel att  bygga över 800 nya 
bostäder, skapa nya grönområden, förbättra 
 samhällsservicen och mycket mer. 

Förslaget på ny översiktsplan för hur framtidens 
Eskilstuna med sina två städer och landsbygd 
ska se ut i framtiden är nu klart. Översiktsplanen 
ger vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden samt den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. 

Fram till 31 mars 2021 kan du ta del av  förslaget 
och lämna syn punkter – på eskilstuna.se/framtid. 
Har du inte tillgång till egen dator så finns dator 
att låna på Torshälla bibliotek. Tänk på att endast 
ett begränsat antal besökare kan vistas i lokalen 
samtidigt.

Du som vill lämna syn punkter ska göra det  
skriftligen senast 31 mars 2021 via webb, e-post  
eller brev. Ange diarienummer KSKF/2019:166

Var med  
och tyck till om  Översiktsplan  

2030!

webbsida eskilstuna.se/framtid e-post kommunstyrelsen@eskilstuna.se

brev Eskilstuna kommun, Kommunstyrelsen, 631 86 Eskilstuna

Ange diarienummer KSKF/2019:166

Din röst är viktig! 
Vi gör framtidens Eskilstuna – tillsammans 


