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Förord 

År 2021 är det 100 år sedan kvinnor i Sverige för första gången fick gå och rösta  
i riksdagsval och även själva kunde bli valda till riksdagen. Det var ett  

stort steg för demokratin och i årets nummer av Eskilskällan har vi  
tittat lite extra på Eskilstuna under 1920-talet.  

När 1920-talet inleds har flickor inte samma tillgång 
till högre studier som pojkar, mer om det kan du läsa i 
Paulina Elias artikel Flickor på läroverket. Även Samuel 
Mets har tittat på skolvärlden i sin artikel Att studera 
på läroverket 1920 och Viktor Berg har fördjupat sig i 
idrottshistoria i artikeln IFK Eskilstunas resa till SM-guldet 
1921. Elias, Mets och Berg har alla deltagit i projektet 
Platsens författare som vill uppmuntra skrivande hos unga. 

Men det byggs också under 1920-talet. Egnahems-
området Grangärdet kommer till under denna tid och 
Eskilstunas kanske pampigaste byggnad, Klosters kyrka 
uppförs med sina 1.4 miljoner tegelstenar och nästan lika 
många kronor i byggkostnad. Snett mittemot kyrkan på 
andra sidan ån byggs ett kulturhus med både teater och 
bibliotek och några stenkast bort byggs, som kronprins 
Gustaf Adolf utryckte det vid invigningen: ”en vacker 
arena som jag hoppas skall skänka glädje, kroppslig hälsa och 
spänstighet”, det vill säga Tunavallen. Hälsa och spänstig-
het var för övrigt viktiga delar i det nya kroppsidealet och 

modernismen och ’maskinåldern’ avspeglade sig i konsten, 
frisyrerna och klädmodet. 

När vi förflyttar oss tillbaka till 2021 hoppas jag att vi 
kan se slutet på pandemin. Redan nu planeras evenemang 
som vi hoppas kunna genomföra under förutsättning att 
restriktionerna inte skärps igen. Föreningen Eskilskällans 
vänner planerar att genomföra flera föreläsningar under 
hösten och står också som projektägare för ett spännan-
de projekt om Gyllenhielm och Ribbing i Sundbyholm.  
Lördagen den 13 november planerar vi att genomföra 
Arkivens dag på stadsmuseet med flera föreläsningar.  
Kl. 13 föreläser stadsantikvarie Anna Götzlinger om några 
av de spännande byggnader som uppfördes i stan på 
1920-talet och kl. 14 berättar Birgitta Wistrand, tidigare 
ordförande i Fredrika Bremerförbundet, om Elin Wägners 
20-tal. På stadsmuseet finns också en helt ny utställning 
om 1920-talet där du som inte fått nog av Eskilstuna 
under denna tid kan möta ännu fler Eskilstunabor genom 
samlingar och arkiv. Välkomna! 

Åsa Egeld,  
chef för Eskilstuna stadsarkiv och Eskilstuna stadsmuseum
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AV  C E C I L I A  B E R G M A N

Under den glittriga ytan
Normer och ideal i 1920-talets modespalter

I Eskilstuna-Kuriren fanns under 1920-talet ett uppslag som kallades För hemmet, 
som riktade sig till kvinnor. Där kunde de bland annat få städtips, recept och inspira-

tion till olika pyssel och pynt för hemmet. En gång i veckan kom också rapporter om 
modets skiftningar. Kvinnor med den franskklingande titeln Madame före sitt namn 

analyserade i detalj olika förändringar i form och drapering hos damkläderna. Modes-
palterna utgör tillsammans med annonser och omkringliggande artiklar ett spännande 
fönster som inte bara låter oss se hur 1920-talet såg ut, utan även synliggör normer och  

ideal  som formade livet för Eskilstunas kvinnor för 100 år sedan. 

Kvinnorna har alla enkla 
och praktiska men moderna 
sommarklänningar.  Albert 

Lindströms Metallvaru- 
och Nysilverfabriks AB, 

1925.
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Hemsytt mode
Bilden många har av 1920-talskvinnan är den av “flappern” - 

de unga, rika och modemedvetna kvinnor som fått ge 1920-talet 
ett ansikte, eller kanske snarare en form: Rak och pojkaktig, 
med kort shinglat hår och raka klänningar med midjan på höf-
ten. Det är glitter och glamour, fransar och fjädrar, charleston-
dans och stumfilmer, men Eskilstuna var vid den här tiden 
en stad där de flesta hyrde in sig i trånga enrumslägenheter 
utan badrum. Många av Eskilstunas kvinnor arbetade, som 
till exempel de 18 kvinnor som vi kan se på personalfotot 
från Albert Lindströms Metallvaru- och Nysilverfabrik AB i 
Eskilstuna år 1925. Trots att de tjänade knappt hälften av sina 
manliga kollegors lön ser kvinnorna moderiktiga ut. Alla har de 
kort, shinglat hår som precis täcker öronen och klänningarna 
är raka med olika modeller av kragar som ger individualitet 
till de enkla formerna. Bilden är tagen utomhus och de ljusa 
färgerna och kvinnornas bara armarna skvallrar om att det är 

sommar i stan. De flesta klänningarna slutar på ungefär halva 
vaden, men några enstaka har till och med kortare kjolar än 
så. Det är ett tecken på att de var snabba med att följa modet, 
för just sommaren 1925 blev kjolarna drastiskt kortare. Några 
av kvinnorna ser ut att vara barbenta, något som fortfarande 
inte var helt accepterat men som blev allt vanligare. 

Eskilstuna-Kurirens madamer diskuterade inte bara säsong-
ens plagg, de kom med tips på modeller, tyger, färger och 
detaljer för att kunna återskapa plaggen hemma. Annonserna 
i tidningen marknadsför oftare tyger än färdiga plagg. Det för-
väntades att varje kvinna kunde sy, dekorera och färga sina egna 
kläder. Att inga herrkläder tas upp, varken i madamernas texter 
eller i separata modeartiklar indikerar att intresset för modets 
svängningar och sykunnigheten enbart förväntades av kvin-
norna. Herrarna verkar av annonserna att döma ha köpt sina 
ulstrar, paletåer och kostymer färdigsydda eller hos skräddare, 
och skärningen förblir densamma under både 1924 och 1925. 

Fredag den 21 november 1924 
visade illustrationerna aftonklän-
ningar inför vinterns bjudningar.  E
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Motstånd och makt
Bilden av 1920-talet är ofta en positiv bild av livslust, nöjes-

liv och frigörelse. Modet tog inspiration från sport, dans och 
konst, och utgick från raka linjer, ungdomlighet och rörlighet. 
De raka linjerna kallas ofta maskulina, och ur ett perspektiv 
kan man se 20-talets mode som en spegel av kvinnokampen. 
Att mode kan vara motstånd och maktkamp finns många ex-
empel för. Ett som ligger nära i tiden är rösträttskvinnorna, 
som använde sin modemedvetenhet för att förstärka intrycket 
av heterosexuell kvinnlighet när motståndarna kallade dem 
manliga och ifrågasatte deras sexualitet.  Den 20 juni 1925 
skriver Madame L om hur det raka kvinnomodet plågar män-
nen, som “förargat sig över hennes mani att klä sig maskulint”. 
Citatet av Madame L ger intrycket av att 1920-talets mode, i 
motsats till tidigare årtionden, aktivt strävade mot det manliga. 
Det kan tolkas som en slags markering av en generation kvin-
nor som tar plats på tidigare manliga arenor, eller till och med 
som ett sätt för kvinnorna att skapa en ny kvinnoroll. Samtidigt 
visar placeringen av den veckovisa modespalten, tillsammans 
med husmorstips och förslag på lekar till barnen, att ansvaret 
för hushåll och barn fortfarande föll på kvinnans lott.  

Något som ofta nämns om 1920-talet är hur kvinnorna 
kastade korsetterna som en del i sin frigörelseprocess. Till viss 
del är det sant. Korsetten var inte längre det enda eller ens 
det mest populära valet av underplagg, även om annonser för 

både korsetter, reformliv och korsettskydd gör det tydligt att 
korsetten fortfarande användes. Men tanken att frigörelse från 
plagg som formar kroppen skulle innebära personlig frihet är 
intressant. Vem är mest fri, den som kan lita på att underplag-
gen formar idealkroppen, eller den som själv är ansvarig för att 
uppnå idealet? Kroppen var nämligen lika hårt kontrollerad 
på 1920-talet som någonsin tidigare. Ansvaret över att uppnå 
idealet förflyttades bara, från tyg och stålfjädrar som formade 
kroppen utifrån, till individen som själv skulle kontrollera sin 
form genom tukt, träning och kostrestriktioner. Formen och 
vikten kom att bli en fråga inte bara om skönhet, hälsa eller 
mattillgång, utan även om moral. 

Rasism och fettförakt
Under 1920-talet matas Eskilstunas kvinnor med fettförakt. 
En artikel i november 1924, som egentligen ska handla om 
en framgångsrik affärskvinna i New York, fokuserar mer på 
hur tjock damen ifråga är än hennes affärssinne och driftighet. 
Modespalternas illustrationer visar kvinnor smala som vidjor, 
och i maj 1924 kommenterar Lena Larsson sommarmodet i 
Eskilstuna-Kuriren med orden “Men – mina damer – slanka 
– förfärligt slanka måste vi vara [...]”’. Samma månad skriver 
Madame E att “Nog måste hon ha bantat duktigt i vinter eller 
vara en sann representant för den svenska gymnastiken. Ty för 
den som ej besitter den raka, slanka linjen, är denna eleganta 

dräkt av ondo.”. Som kvinna idag, 100 år senare, 
är det lätt att känna igen sig. Precis som idag finns 
det också andra undertoner i kroppsidealen.

Rasismen som växer sig allt starkare under  
årtiondet slingrar sig genom raderna. I artiklar och 
annonser framgår att skönhet kopplas till ungdom, 
men också till hygien, hälsa och ras i en oroväck-
ande kombination. “Den svenska damgymnastiken” 
nämns ofta, och då som överlägsen utländska sorters 
motion. 1920-talets idealkropp är den rationella 
och vetenskapligt hanterade kroppen - stark, ung, 
frisk och optimerad genom motion och kost-
tillskott som renar blodet. I Eskilstuna-kuriren  
publiceras artiklar om damgymnastik bredvid  
texter om rashygien och moral. Eskilstunakvinnan 
ges form i artiklarna -  disciplinerad, rationell, 
jordnära och ekonomisk, men också vithyad och 
etniskt svensk, med blont burrigt hår och (något 
för) robusta kropp. Det är en kvinna, och ett folk, 
byggt för industriarbete som framträder i texterna. 

Det modespalterna visar oss om 1920-talets normer 
och ideal är alltså en betydligt mer komplicerad 
bild än den om det glada, glittrande 20-talet, och 
parallellerna till vår egen tid är många och värda 
att utforska vidare. 
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Produktkatalog för Munktells traktor 22 HK.  
Den fick 1927 en systermodell i 30 HK som var 

 större och främst inriktad mot exportmarknaden. Montering av traktor 22 HK ca 1925

Munktells på konkursens rand 
”Det glada 20-talet” var för många företag långt ifrån en realitet. För näringslivet fick 

decenniet snarast en blytung start. Första världskriget var visserligen slut men i dess 
spår följde deflation, djup lågkonjunktur och massarbetslöshet.

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

Ett företag som drabbades hårt var Munktells Mekaniska  
Verkstad. Med sin tillverkning av lantbruksmaskiner led företaget 
svårt av den ekonomiska krisen inom jordbruket. Även de kraf-
tigt minskade exportmöjligheterna var kännbara. Företagsled-
ningens svar på krisen blev en minskning av arbetstiden till 
tre, möjligen fyra dagar i veckan. Endast traktortillverkningen 
gick för fullt. 

Det skulle emellertid krävas mer än arbetstidsförkortning 
och lönesänkningar för att företaget skulle klara krisen. År 
1921 beslutade Munktells om ett samgående med Nydqvist 

& Holm (Nohab). Nohab övertog alla skulder mot att Munk-
tells överlät fastigheter och maskiner till dem, med möjlighet 
till återköp inom fyra år. Arrangemanget innebar en tillfällig 
räddning för eskilstunaföretaget medan de hjälpte Nohab att 
färdigställa en stororder på lokomotiv till Sovjet. När de eko-
nomiska bekymren därefter ändå fortsatte tvingades Munktells 
1922 i likvidation! 

Det hade kunnat innebära slutet för det då nittioåriga  
företaget och därmed också betytt att Eskilstuna idag varit 
utan sin största privata arbetsgivare Volvo CE, men företaget 
lyckades vända utvecklingen under de kommande åren. Nu 
under namnet Munktells Verkstads Nya Aktiebolag. 

 Det blev alltså ingen konkurs. Istället kunde Munktells 
1925 köpa tillbaka fastigheter och maskiner liksom 1927 
återta sitt gamla företagsnamn. Företaget fortsatte även sin 
produktutveckling och satte nu på allvar punkt för ångma-
skinsepoken. Traktormodellen 22 HK blev något radikalt nytt 
med sina tydliga influenser från USA. Den användes dessutom 
som driv-aggregat i Munktells första självgående väghyvel som 
kom 1924. Så även om det till en början inte var något ”glatt 
20-tal” för Munktells fick företaget ändå några hyggliga år 
under decenniet – innan det var dags igen. Nu med en vän-
tande depression och ny bolagsfusion. Fast det är förstås en 
annan historia… 
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Grangärdet, Eskilstuna:
- en del av 1920-talets blomstrande egnahemsrörelse 

Grangärdets bebyggelsemiljö är präglad av tiden vid början av 1900-talet, med in-
dustrialiseringen, med ett ökat tryck på arbetskraft, som ledde till trångboddhet och 

ohälsosamma förhållanden. Idealet blev en villa med möjlighet till egen odling en bit 
utanför stadens trängsel. Egnahemsområdet Grangärdet visar på tidens arkitektoniska 

utformning och planering för arbetarklassens villabostäder. 

AV  E R I K  S A M U E L S S O N

Detaljplan över Grangärdet utförd av stadsingenjör Viking Dale 1920. 
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Stadens tillväxt 
Eskilstuna var vid 1900-talets början en stad i förändring. 
Ända sedan fristadens bildande 1771 sågs en stadig tillväxt 
som under 1800-talet gynnades ytterligare av järnvägsnätets 
utveckling. Detta skulle i sin tur göra staden till en av Sveri-
ges viktigaste industristäder. 1921, i samband med fristadens 
150-årsjubileum, publicerade Eskilstuna-Kuriren en artikel 
med rubriken ”Sveriges Sheffield- våra dagars Eskilstuna- en 
arbetares stad”. I artikeln får läsaren följa med på en detaljerad 
rundvandring i en stad där flitens lampa lyser i så gott som 
varje hörn. Industrialiseringen till trots beskrivs hur staden 
behållit ”sin småstadsförnäma karaktär som påminner om den 
gamla goda tiden”. Vid 1920-talets början hade den goda till-
växten dock börjat visa sina baksidor. Det yttrade sig bland 
annat genom utbredd bostadsbrist, höjda hyror, trångboddhet 
och osanitära förhållanden. Vid denna tid växte sig drömmen 
om en egen täppa sig allt starkare bland många eskilstunabor.
 

Egnahemsdrömmen 
Lokföraren Gustaf Emil Erlandsson och hans kamrater vid 
Oxelösundsbanan började under en frukostrast år 1920 på 
allvar diskutera idén om att bygga egnahem på Björkbacken, 
belägen söder om järnvägsverkstaden. För att sprida idén an-
ordnades ett informationsmöte den 29 juni 1920. Där presen-
terade lokförare Erlandsson, tillsammans med stadsingenjör 
Viking Dale, idén inför en grupp intresserade. Reaktionerna 
blev positiva. Att Erlandsson och hans kamrater nu fått stöd av 
stadsingenjör Dale, och senare även av den erfarne egnahems-
byggaren Alfred Edling, gav kamraterna större möjligheter att 
gå från dröm till verklighet. 

Enligt egnahemsrörelsens årsberättelse för 1921 var köpe-
skillingen för Björkbacken 65.800 kronor, ett belopp som 

skulle betalas av på tre år. Den förste markägaren blev just 
Gustaf Erlandsson, vars köpebrev för fastigheten Steneberg är 
daterat den 20 oktober 1921. Sedan gick allt i en rasande fart, 
mellan åren 1920 och 1929 uppfördes inte mindre än 101 hus. 
Nyblivna tomtägare stod inför den enorma ansträngningen att 
röja sina tomter från skog och sten. Sprängd och huggen sten 
användes till husgrunder och befintliga träd tog man till virke 
och själva husbyggandet. Utöver detta skulle medlemmarna 
även se till att iordningställa gator, avloppsledningar, elektri-
fierad gatubelysning och all annan nödvändig infrastruktur 
som krävdes. Allt detta gjorde medlemmarna på sin fritid, då 
de flesta hade arbeten att sköta. 

Egnahemsdrömmen var dock inte möjlig att uppnå för alla. 
De särskilda egnahemslånen som staten inrättat krävde intyg 
som visade att den sökande var svensk medborgare, nykter och 
sparsam, mellan 25 och 50 år, huvudsakligen försörjde sig på 
kroppsarbete samt hade ekonomiska möjligheter att klara avbe-
talningarna på lånet. Alla förmådde inte bära avbetalningarna 
utan gick i personlig konkurs..

Egnahemsrörelsens betydelse 
Egnahemsrörelsens budskap, som fick en framträdande roll i 
Eskilstunarörelsens plan, var att göra befolkningen självför-
sörjande genom att bygga och odla på frilöst mark. Det blev 
också det ämne som kom att engagera Alfred Edling långt efter 
det att Eskilstunarörelsens verksamhet klingat av. Idag har bo-
stadssituationen i våra städer blivit alltmer ansträngd, åter ökar 
trångboddheten. Alltfler börjar blicka utanför stadsgränserna 
och ser möjligheten till en egen täppa och härd bortom brus 
och stress. Om vi kommer att få se en ny egnahemsrörelse går 
det bara att spekulera om, men behoven av åtgärder för att 
förbättra bostadssituationen finns också idag. 

Fotografi från Grangärdesgatan,  
antagligen från 1920-talet. 
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Gunnel Holzhausen- författare 
och skådespelerska från Eskilstuna 

Eskilstunas historia är full av intressanta personer och människoöden. Vissa av dem  
är idag helt bortglömda. Har du hört talas om författaren, kvinnoskildraren,  

pantomimartisten och skådespelaren Gunnel Holzhausen?

AV  M A L I N  A N D E R S S O N

Det var framför allt under 1920-talet som Gunnel Holzhausen 
var aktiv som författare, och det var då hennes tre böcker 
kom ut. Snurran från 1921 fick ett omnämnande i Biblioteks- 
bladet följande år där det bland annat står att läsa ”Snurran” är 
namnet på ett kvarter i en storstad, men har onekligen mera 
av småstadsprägel över sig. Skildringen av miljön är emellertid 
den debuterande förf:s starkaste sida, den är både säkert upp- 
fattad och vederhäftigt återgiven […] ” Debutboken följdes av 
Skånska noveller 1925 och Brucekalken 1927.

I böckerna skildrade Holzhausen gärna starka kvinnor, som 
till exempel mor Karna på Hedegård i novellen Vinterkvarter 
och Marianne i Snurran, men det var inte bara i sina böcker 
som Gunnel Holzhausen lyfte fram kvinnorna. Under 1920- 
talets var hon skribent i Kvinnornas tidning där hon bland 
annat gjorde en intervju med skådespelaren Gerda Lundeqvist- 
Dahlström. Lundeqvist-Dahlström och Holzhausen var i viss 
mån kollegor, för båda har de regisserats på vita duken av  
Mauritz Stiller. Gerda Lundeqvist-Dahlström i Gösta Berlings 
saga och Gunnel Holzhausen i De svarta maskerna. Holzhausen 
var inte bara författare utan också skådespelerska och under 
1910-talet hade hon en karriär både på film och på teater-
scenerna. 

Holzhausen föddes i Eskilstuna som Elna Gerd Gunilla 
Lundholm i april 1880. Hon var yngst i en syskonskara om 
fem och familjen bodde länge i Lista och Torshälla innan 
de flyttade till Eskilstuna där Gunnel föddes. Efternamnet  
Holzhausen kom från hennes första äktenskap, det med  
direktör Herman Axel Wilhelm Holzhausen. Namnet kom att 
hänga med genom åren trots att makarna skilde sig 1906 och 
att Gunnel Holzhausen hann gifta sig och skilja sig två gånger 
till innan 1920-talet var över. 

Är du nyfiken på Gunnel Holzhausens böcker? Prata med 
biblioteket så får du hjälp.

Gunnel Holzhausen som Dagmar i Simson  
och Delila på Stora Teatern i Göteborg 1911. 
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Hur Tunavallen kom till
”Eskilstuna har fått en vacker arena som jag hoppas skall skänka glädje, kroppslig  

hälsa och spänstighet åt mångtusenden medborgare släktled efter släktled”.  

AV  K A R I N  W I D H O L M

Ja, så löd kronprins Gustaf Adolfs ord den 25 maj 1924 
när Tunavallen efter många års möda och slit äntligen 
kunde invigas. Eskilstuna hade fått en vacker och modern 
idrottsplats som gemensamt ägdes av stadens idrottsföreningar. 
Men hur tog allt sin början? Den här artikeln berättar historien 
om bygget av Tunavallen.

En idrottsplats för alla
 

Sommaren 1912 arrangeras Olympiska spelen på Stockholms 
stadion och ett helt land blir idrottsfrälst. Även lilla Eskils- 
tuna blir drabbat av idrottsfebern och stadens föreningarbörjar 
drömma om idrottsliga bragder. Vad som dock saknas är en stor 
och modern idrottsplats där alla idrottsföreningar i Eskilstuna 
kan rymmas. Ute på Djurgården ligger visserligen idrottsplatsen 
Idrottsparken, invigd 1908, men den är alldeles för liten och 

dessutom i IFK Eskilstunas ägo. IFK Eskilstuna kan helt styra 
vilka föreningar som ska få tillträde till Idrottsparken och vid 
vilka tider. 

Allt detta leder till att idrottsföreningen Svea under hösten 
1912 samlar alla Eskilstunas idrottsföreningar till ett möte. 
Föreningarna måste komma samman och gemensamt arbeta 
för en ny, modern och allmän idrottsplats. Den 18 februari 
1913 bildas därför Eskilstuna idrottsföreningars samorgani-
sation. Bakom bildandet står idrottsföreningarna GUIF, IF 
Sport, IF Svea, IF Verdandi, City FK, Templarnas IK, Tunafors 
SK och VOIF Diana. Syftet med denna samorganisation är att 
”åt Eskilstuna idrottsmän anskaffa en fullt modern idrottsplats 
samt förvalta den som föreningarnas gemensamma egendom”.  
IFK Eskilstuna avböjer att delta eftersom de ju har Idrotts-
parken och därmed inget behov av en ny idrottsplats. 

Tunavallens entré. 
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Direkt efter bildandet sätter samorganisationen i gång med 
att uppvakta kommunen. En skrivelse lämnas i mars 1913 
in till Eskilstuna stads Drätselkammare med följande lydelse:

” Wi undertecknade föreningar tillsammans åtta st med c:a 
1500 medlemmar få vördsamt inlägga en anhållan om att Drät-
selkammaren samt herrar Stadsfullmäktige måtte besluta om upp-
låtande af mark till en idrottsplats, och taga wi oss friheten få 
föreslå den plats som är belägen på venster sida om landsvägen till 
Folkets park mellan det bebyggda Nyfors samt Epidemisjukhuset. ”

Arbetet sätter fart
Den utvalda marken anses vara den bästa möjliga eftersom 
närheten både till landsväg och till naturområden möjliggör 
för cykeltävlingar och terränglöpning i anslutning till idrotts-
platsen Vad som dock försvårar saken är att marken ligger 
under kronohemmanet Gredby och ägs av kronan.  Eskilstuna 
stad är bara arrendator. För att lösa det hela får Eskilstuna 
Stadsfullmäktige och Drätselkammare skicka en skrivelse till 
kungliga Domänstyrelsen om att Eskilstuna idrottsföreningars 
samorganisation ska få ta över marken som ”subarrendator”. 
Eskilstuna stads styrande är mycket positivt inställda till sam-
organisationens arbete vilket framgår av Drätselkammarens 
ordförande Gustaf Höks yttrande till Domänstyrelsen: 

”Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation har fram-
sprungit ur behofet af att ena, ordna och i sund riktning leda 
idrottsarbetet här i samhället” ”Den sunda idrottens utveck-
lande och uppfostrande betydelse är så stor, dess insats till 
bevarande af folkhälsan så afsevärd, att enligt mitt förmenande 
Samorganisationen är väl förtjänt af den största uppmuntran 
i sitt arbete.”

Den 14 mars 1914 får samorganisationen äntligen tillträde 
till marken och arbetet sätter genast fart. Eskilstuna-Kuriren 
skriver samma dag att Otto Björlin, expert på idrottsplatser 
kallats in från Stockholm. Ritningarna avslöjar att ambitio-
nerna är stora: ”endast Stockholms stadion kommer att ligga 
före”, skriver Eskilstuna Kuriren. Tidningen skriver vidare att 
en löparbana om 423 meters längd kommer att anordnas samt 
en bollplan, cykelbana, hopplaner och platser för slägga, kula 
och diskus. En läktare för 580 åskådare skulle också uppfö-
ras. Eskilstuna Kuriren ser framför sig att idrottsplatsen nog 
skulle kunna invigas kommande höst. Dessa förhoppningar 
kommer dock ganska snart på skam. Första världskriget rasar 
och med det kommer dyrtider och andra prioriteringar hos 
stadens styrande. Samorganisationen gör emellertid sitt bästa 
för att samla ihop pengar och driva arbetet vidare. Det an-
ordnas lotterier, basarer och festligheter i Folkets park. En av 
samorganisationens främsta bidragsgivare är Centralföreningen 
för idrottens främjande, en riksorganisation som arbetar för att 
stötta landets idrott. I styrelsen sitter bland andra Viktor Balck, 
även kallad ”den svenska idrottens fader”, och kung Gustav V. 
1914 skänker Centralföreningen för idrottens främjande 3500 
kronor till samorganisationen, året därpå 800 kronor och 1918 
ytterligare 1000 kronor. Samorganisationen uppvaktar också 
stadens banker och kommunen om bidrag men utan större 
lycka. De hårda ekonomiska tiderna gör sig gällande. 

Svåra tider
Tiden går och idrottsplatsen växer fram med små steg. 1918 
har vatten visserligen dragits till platsen, marken schaktats och 
blivit sådd men i princip är det bara fotbollsplanen som kan  

Eskilstuna skolidrottsförening.
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sägas vara färdig. Hösten 1918 vänder lokalpressen återigen 
uppmärksamheten mot bygget. En insändare i Eskilstuna Kuriren 
den 3 september undrar när idrottsplatsen egentligen är tänkt 
att vara färdig. Ytterligare en insändare den 5 september menar 
att det är samorganisationens ”bristande energi och förmåga” 
som är orsaken till att idrottsplatsen inte är färdig och att pro-
jektet dragit i gång på ”alltför lösa boliner” utan ekonomiska 
kalkyler. Samorganisationen väljer trots kritiken att ligga lågt. 
Den 29 september går det däremot att läsa i Eskilstuna Kuriren
att ett möte hållits mellan två av tidningens medarbetare 
och samorganisationens styrelse. Ordförande August Åhlin 
hade vid detta möte förklarat att orsaken till att arbetet med 
idrottsplatsen gick så långsamt berodde på bristande kapital. 
Samorganisationen hade inte alls varit passiv utan tvärtemot 
försökt förmå såväl stadsfullmäktige som enskilda personer 
att ge bidrag. Eskilstuna Kuriren avslutar dock sin artikel med 
att lite syrligt konstatera att samorganisationens styrelse nog 
inte verkar vara uppgiften vuxen och helst borde bytas mot en 
styrelse som kunde skaffa pengar. 

Fast vad som behövs är en enad idrottsrörelse.  I mars 1919 
bjuder samorganisationen in alla de idrottsföreningar i staden 
som har behov av en idrottsplats till ett stormöte. Mötet hålls 
den 11 mars 1919 och de föreningar som hittills stått utanför 
bjuds inträde till samorganisationen. Sålunda blir IFK Eskils-
tuna, Djurgårdens allmänna sportklubb och Tekniska skolans 
IF nu också del av idrottsföreningarnas samorganisation. 

Idrottsplatsen blir färdig
När de övriga föreningarna anslutit sig sker lite av en nystart. 
Nu bildas en idrottsplatskommitté som ska samla ihop medel 
till att färdigställa idrottsplatsen. I maj 1919 ansöker kommittén 
om 15 000 kronor från stadsfullmäktige. 

I sin skrivelse till stadsfullmäktige framhäver idrottsplats-
kommittén idrottens fysiska fostran av dagens ungdom och 
den välbehövliga motvikt idrotten är till det dagliga arbetet. 
Dock menar de att Eskilstunas idrottsmän riskerar att tappa 
i skicklighet och antal på grund av ”bristen på en tidsenlig 
idrottsplats”. På grund av det hårda ekonomiska läget avslås 
emellertid denna begäran men fotbollsplanen anses nu ändå 
vara i så gott skick att det går att spela match. Den 3 juni 1919 
möts IFK Eskilstuna och ett kombinerat eskilstunalag i den 
allra första fotbollsmatchen på idrottsplatsen. En match som 
IFK Eskilstuna vinner med 5–0. I Eskilstuna Kurirens rapport 
från matchen går att läsa att publiken fick ”söka sig plats inom 
området efter bästa förmåga”. Intäkterna från matchen blev 
426 kronor, en summa som används för att utföra spräng-
ningsarbeten vid den norra kurvan. 

Under hösten 1919 ljusnar det ekonomiska läget. Stadens 
industrier har uppvaktats av idrottsplatskommittén och  
Eskilstuna Stålpressningsbolag skänker nu 10 000 kronor till 

idrottsplatsbygget. Detta bidrag innebär att löparbanorna och 
hoppbanorna kan färdigställas. Under hösten 1919 beslutar 
samorganisationens styrelse också att döpa den nya idrotts-
platsen till Tunavallen. Ännu återstår dock en del arbete, bland 
annat saknas läktare, entré och inhägnader. Tack vare nöd-
hjälpsarbeten under 1921 och 1922 kan emellertid plante-
ringar göras och ståplatsläktaren uppföras. Nödhjälpsarbeten 
var vanligt förekommande under 1920- och 1930-talens krisår 
och användes bland annat över hela Sverige för att uppföra 
idrottsplatser. 

1922 tas ett stort steg i form av ett lån på 25 000 kronor från 
Centralföreningen för idrottens främjande, som Eskilstuna stad 
ställer sig i borgen för.  Med dessa pengar kan sittplatsläktaren, 
entrén och inhägnader uppföras.  Kapital fortsätter sedan att 
flöda in genom donationer från bland annat fullmäktigeledamot 
och direktör Hubert Lindhagen vid AB Klas Törnblom, friher-
rinnan Ingeborg Åkerhielm, Oxelösund-Flen-Västmanlands 
järnväg, CO Öberg, JO Öberg, Eskilstuna Jernmanufaktur 
och Låsfabriksbolaget. Tunavallen får tennisbanor och bekväm-
lighetsinrättningar. 

1924 är Tunavallen slutligen redo för sin pampiga invigning. 
Tio års hårt arbete är slutfört och Eskilstuna har fått en modern 
och ståtlig idrottsplats. En idrottsplats som ganska snart efter 
sin invigning hamnar i händelsernas centrum. I augusti 1924 
är det nämligen premiär för Sveriges nya serie för landets bästa 
fotbollsklubbar – Allsvenskan. Öppningsmatchen spelas mellan 
IFK Eskilstuna och norrköpingslaget Sleipner på Tunavallens 
gräs den 3 augusti 1924. Sleipner gör det första målet men IFK 
Eskilstuna vinner matchen med 3–1. 

Invigningen av Tunavallen med kronprinsparet, 25 maj 1924.
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Förutom dessa reformer inom läroverket skedde det även änd-
ringar bland skolämnena. Eleverna fick möjlighet att valfritt 
välja bland de moderna språken (tyska, engelska, franska), 
dessutom infördes samhällskunskap samt estetiska ämnen som 
musik på schemat. Detta innebar en modernisering av kursin-
nehållet och en anpassning till samhällets krav men också till 
elevernas intressen. 

På 1920-talet var det väsentligt färre elever än idag som 
studerade på gymnasienivå, de flesta ungdomar började  
arbeta direkt efter folkskolan. För att få veta vilka elever som 
studerade på realskola och gymnasium på den här tiden kan 
vi gå till skolkatalogerna som finns bevarade på stadsarkivet. 
Där finns yrkesbeteckningar för elevernas föräldrar och med 
ledning av dessa kan vi se att det främst var barn till välsituerade 
personer såsom fabrikörer, läkare, lärare, och präster som gick 
på läroverket. Barn till vanliga arbetare gick inte vidare till 
högre utbildning i någon större utsträckning vid denna tid, 
det hade de helt enkelt ingen möjlighet till. 

Ordningsreglerna vid Eskilstuna Högre allmänna läroverk 
på 1920-talet riktade in sig på att beivra olika former av oön-
skade beteenden. Allt deltagande i offentliga nöjen som dans, 
biljard och restauranger utan rektors tillåtelse, spel om pengar 
och tobaksrökning var strängt förbjudet. 

Gymnasieeleven i Eskilstuna för 100 år sedan hade precis 
som idag många saker att engagera sig i utöver skolgången. 
Många intresserade sig för konstnärlig verksamhet som bild- Ordningsregler från Eskilstuna Högre allmänna läroverk 1928. 

Att studera på läroverket 1920 
På 1920-talet började antalet studenter att börja växa stadigt, tack vare många olika 

reformer inom läroverket. Efter den obligatoriska folkskolan så drogs det en gräns  
mellan den valfria skolgångens nedre klasser (realskolan) och dess övre (gymnasium). 

Den gemensamma realskolan fick en särskild avgångsklass vid sidan av gymnasiets 
första ring med sin enskilda avgångsexamen, kallat realexamen.

AV  S A M U E L  M E T S

konst och musik men även för nya medier som till exempel 
film. Bland eleverna på läroverket så fanns det ett stort in-
tresse för musikaliska och dramatiska framträdanden; något 
som lever kvar på S:t Eskils gymnasium idag med flera olika 
estetiska linjer.

Under sommaren 2021 genomfördes skrivprojektet “Platsens författare” bland 
gymnasieungdomar i Sörmland. Från Eskilstuna deltog Victor Berg, Paulina 
Elias och Samuel Mets som alla praktiserade på Eskilskällan och skrev texter  

om Eskilstunas historia med fokus på 1920-talet
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1921 bildades Fogelstadgruppen, en medborgarskola för 
kvinnor. En grundtanke inom Fogelstadgruppen var att  
kvinnor behövde medborgerlig utbildning för att kunna delta 
i de politiska besluten och göra sin röst hörd. 

Hur såg då flickors möjligheter till högre utbildning ut 
för hundra år sedan? Det kom att dröja fram till 1927 innan 
flickor fick rätt att studera på högre allmänna läroverket och 
ta studenten på samma villkor som pojkarna. Innan dess stod 
dörren till högre studier stängd för de flesta. Från 1878 fanns 
möjlighet för flickor att utbilda sig på Eskilstuna elementar-
läroverk för flickor, utbildningen var åttaårig men någon  
möjlighet att ta sig ta sig vidare därifrån till högre studier fanns 
i praktiken inte. 

Vilka flickor hade möjlighet att studera på Högre Allmänna 
Läroverket (idag S:t Eskils gymnasium) då de fick tillträde dit 
1927 och vad läste de? Som framgår av tabellen nedan utgjorde 
flickorna endast 7 % av eleverna på läroverket 1928, året efter 
den reform som gav flickor möjlighet att studera på samma 
villkor som pojkar. 1929 gick 18 flickor på skolan. De flesta 
flickor gick i de humanistiska och samhällsvetenskapliga klas-
serna, i de naturvetenskapliga utbildningarna finns inga flickor 
alls i klasslistorna från 1920-talet. I klasslistorna kan vi också 
se att endast ett fåtal flickor gick i varje klass, i vissa inga alls. 
Klasserna dominerades nästan helt av pojkar vilket inte kan ha 
varit lätt för de flickor som gick där. Under 1930- och 40-talen 
ökade sedan antalet flickor snabbt på läroverket. År för år 
ökade andelen och 1948 var nästan hälften av eleverna flickor. 

Läroverkets elever fördelade efter kön: 
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De första flickorna på  
Högre Allmänna läroverket 

Frågan om kvinnors rätt i samhället var omdebatterad i början av 1900-talet.  
Efter att kvinnor 1921 fått rösträtt i riksdagsval väcktes intresset för kvinnors  

villkor på olika områden, till exempel rätten till utbildning.

AV  P A U L I N A  E L I A S

På 1920-talet tog flickorna steget in på gymnasierna i  
Sverige och i Eskilstuna. Rösträtten gav möjlighet att uttrycka 
sin åsikt men rätten till utbildning var en förutsättning för att 
kunna konkurrera på arbetsmarknaden på samma villkor som 
män. Förändringarna under 1920-talet lade grunden för den 
mer likvärdiga skola som vi har idag. 

År Antal flickor Antal pojkar Flickor % Summa antal

1928 24 295 7,0 319

1938 183 298 38,0 481

1948 301 355 45,8 656 Aulan på Eskilstuna Högre allmänna läroverk.

är ser vi den nya läroverksbyggnaden där man flyttade in 1917.
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IFK Eskilstunas resa till  
SM-guldet 1921 

Idrottsföreningen IFK Eskilstuna grundades 1897. Eskilstunaföreningen var en 
i raden av kamratföreningar som bildades efter ett upprop av den sextonårige  

Louis Zettersten i tidningen Kamraten 1895. Han uppmanade sportälskande  
pojkar och flickor att bilda idrottsföreningar. Efter att en centralförening  

bildats i Stockholm uppstod kretsar runt om i landet.

AV  V I C T O R  B E R G
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IFK Eskilstunas trupp vid SM-guldet 1921
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Föreningen bildas
Vid en fest i Köping blev den sjuttonårige Nils Engström  
uppmanad att i sin hemstad bilda en krets av idrottsfören-
ingen ”Kamraterna”. Den 9 september 1897 hade IFK-kretsen  
skapats. Eskilstunakretsen ägnade främst sina krafter åt  
friidrott under de första åren. Även om den ekonomiska  
situationen var pressad etablerade sig IFK Eskilstuna tidigt som 
en av de idrottsligt mest framgångsrika kamratföreningarna. 

På 1920-talet skedde en intressant utveckling i förening-
en. År 1920 inrättades en gymnastikavdelning och 1923 en  
damavdelning. Förutom friidrott utövades i föreningen på 
1920-talet bland annat bandy, skidåkning, simning, vatten-
polo och orientering. Men den sport där föreningen nådde 
sina kanske största framgångar var fotboll. 

Det är i år 100 år sedan IFK Eskilstuna tog sitt hittills 
enda SM-guld i fotboll (detta var före allsvenskan som startade 
spelåret 1924/25). Den 16 oktober 1921 spelades den avgö-
rande matchen mot Norrköpingslaget Sleipner på Stockholms  
stadion inför en rekordpublik på 14 000 åskådare. År 1921 sågs 
fotboll inte som någon världssport och att spela i turneringar 
i andra länder var som bäst en fantasi för fotbollsspelarna.  
Fotbollen kunde snarare jämföras med badminton idag, en 
sport som många kände till, men kanske inte såg som en ”stor 
sport”. Detta började förändras i början på 1920-talet då  
Eskilstunas invånare blev alltmer intresserade av fotboll i och 
med IFK:s otroliga prestationer på vägen mot SM-guld.

Segerlaget
Laget som spelade SM-finalen bestod av följande spelare, spe-
larinformationen nedan är delvis hämtad från Karl Hambergs  
jubileumsskrift ”Idrottsföreningen Kamraterna Eskilstuna”, 1997.  

Backlinjen: Julius Hjulin, En reaktionssnabb målvakt och 
en av de bättre bollmottagarna i IFK:s lag som de kunde lita på i 
mål. Han var under en tid även målvakt i Skottland och slog sig  
därefter ner i USA där han avslutade sin karriär för laget 
Bethlehem Steel.Vidar Stenborg, En springkunnig högerback, 
full med energi som hade lätt att parera motståndarlagets  
attacker. Ragnar Ericsson, En fokuserad, snabb och säker back 
som spelade med stor intensitet. Sven Edwards, En spelare som 
tidigare spelat för Göteborg och Örgryte. Han hade fin teknik, 
var en nyckelspelare i IFK. Harald Andersson, en mycket god 
huvudspelare. Åke Blomström, en bra försvarsspelare. 

Mittfältet: Gösta Petterson Peine, en skicklig halvback.  
Henning ”Tippo” Olsson, levde för sport och träning, hade 
mycket energi och framåtanda. Fritz Carlsson-Björk, en fyn-
dig och snabb ytter som lätt skakade av sig motståndarnas 
försvarare.

Anfallslinjen: Bertil Karlsson, Karlsson var en god skytt 
framför mål och en ännu bättre lagspelare. Erik Dahlström, 
Normalt lagets store målskytt men i SM-finalen blev det inget mål.

Vinstmatchen
Sleipner var enligt pressbevakningen favoriter inför matchen. 

Första halvlek i matchen mellan IFK Eskilstuna och Sleipner 
bestod av flera skickliga passningar och fina individprestatio-
ner. Men det stabila Eskilstunaförsvaret med Vidar Stenborg i 
spetsen parerade Sleipners attacker samtidigt som halvbackarna 
höll spelet uppe genom att spela ett förståndigt och effektivt 
anfallsspel. Fritz Carlsson var enligt referaten glänsande i för-
sta halvlek men inget av hans skott gick in i mål. Efter första 
halvlek var matchen ännu mållös. Inledningen av andra halvlek 
dominerades av Sleipner. Efter några turpassningar lyckades en 
Sleipnerspelare ta sig fram och göra 1–0. Sleipner såg i detta 
läge ut som matchens vinnare och fortsatte pressa framåt även 
efter ledningsmålet. Eskilstuna tappade dock inte sugen. Kort 
efter en hörna vid Norrköpingslagets mål lyckades Gösta Pet-
tersson slänga in ett dunderskott i Sleipnermålets högra hörn. 
Efter målet förändrades matchbilden och Eskilstuna gick till 
anfall gång på gång. Det blev Henning ”Tippo” Olsson som 
fick avgöra matchen sedan Sleipnerbackarna missat och mål-
vakten befann sig ute på planen. 

Vid slutsignalen var resultatet 2–1 till IFK Eskilstuna.  
Resultatet var en överraskning för de 8 000 IFK Eskilstuna-fans 
och 6 000 Sleipner-anhängare som var på plats på Stockholms 
stadion. IFK Eskilstunas seger uppmärksammades i tidningar 
över hela landet. Eskilstunaborna blev förälskade i sporten och 
det märktes att fotbollen tog de första stegen mot att bli sedd 
som en ”stor sport” i Eskilstuna. 

Efter skrällen år 1921 lyckades IFK komma till final igen 
år 1923 mot AIK men tyvärr förlorade IFK Eskilstuna den 
matchen. Triumfen 1921 är ännu, så här hundra år senare, 
Eskilstunas enda serieseger i fotboll. 

Tidig fotboll med ytterhölje av läder och en gummiblåsa som kärna.
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Episoden ovan är tagen ur polisens anteck-
ningar vid gripandet av Ernst Pettersson och 
är bara en av alla de berättelser som åter-
finns i Balsta sinnessjukhusavdelnings arkiv. 
Längre fram får vi även möta Signe som var 
rädd för giftiga gaser och karlar och Judith 
som väntade på halshuggning. Med hjälp av 
läkarens journaler kan vi följa deras liv och 
få en inblick i hur och varför dessa individer 
hamnade på Balsta sinnessjukhus.  

Under 1920-talet var arbetslösheten och 
fattigdomen stor i både Eskilstuna och Sve-
rige i stort. Arbetslöshetssiffrorna var de 
högsta som dittills registrerats och många 
invånare i Eskilstuna behövde förlita sig på 
bidrag. Efter år 1914 fick kommunen stöd 
från staten för att betala ut understöd till 
stadens arbetslösa. I samband med försälj-
ningen av fattigstugorna vid Nygatan och 
Kyrkogatan byggdes under samma period 
en större centraliserad anstalt vid Balsta med 
plats för 300 personer. Där skulle stadens fattiga samlas och sys-
selsättas inom jordbruk och hantverk, men även gamla, fysiskt 
och psykiskt sjuka skulle vistas där. De sinnessjuka placerades 
på en egen avgränsad plats bakom huvudbyggnaden i skogen. 
År 1917 stod den nya huvudbyggnaden färdig.  

I boken Sinnessjukvården i Riket 1918 av Kungliga Medi-
cinalstyrelsen beskrivs Balsta sinnessjukhus som en modern 
sjukhusliknande anstalt i två våningar med källare och vind. 
De manliga patienterna bodde på första våningen och kvin-
norna på andra våningen. Byggnaden hade kapacitet för 29 

Okända livsöden på  
Balsta sinnessjukhus 

”Pettersson ankom till slaktaren G. Karlsson i Haga och begär få låna en velociped. Efter 
en stund hade Pettersson återkommit springande och sagt sig vara förföljd. Velocipeden 
hade han kastat på vägen. Beväpnad med en längre ribba hade han därpå begivit sig 

upp på Karlssons uthusvind, där han under oavbrutet gående fram och tillbaka under 
yttrande om att han skulle slå ihjäl alla passerande. I ett obevakat ögonblick hade  
han kommit över Karlssons slaktmask med vilken han hotat skjuta förföljarna.” 

AV  S A N N A  N Y H O L T
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män och 25 kvinnor. De båda våningarna var delade i två 
avdelningar med gemensamma sovrum och inredningen var 
av säkerhetsskäl mycket enkel. Den andra våningen hade läkar-
expedition och bostadsrum för översköterskan. På vinden fanns 
sex personalrum där sköterskorna kunde sova. I anslutning till 
byggnaden fanns även två promenadgårdar omgivna av staket 
på 1,5 meters höjd, försedda med tak. På sinnessjukhuset arbe-
tade vid tiden en översköterska, en vårdare och fyra sköterskor. 

  Vid slutet av 1800-talet förändrades attityderna till men-
talvården i Sverige och istället för att gömma undan de intagna 
ville man fokusera på vård. Vården kännetecknades dock av 
inlåsning, tvångsmedel och medicinering. Fysisk aktivitet och 
förmåga att anpassa sig till institutionens regler och rutiner 
ansågs vara avgörande för tillfrisknad under 1920-talet. Under 
perioden blev också långbadet en alltmer vanlig behandlings-
metod och användes ibland som tvångsmedel. Det innebar 
att oroliga patienter tvingades ligga i ett bad med 35-gradigt 
vatten i allt från två till elva timmar. Ett tungt täcke spändes 
över badet och gjorde det omöjligt att resa sig. Andra kända 
tvångsmedel som användes för att lugna oroliga och ”störande” 
patienter var bältning, tvångströja och tvångshandskar. Genom 
att följa tre livsöden på Balsta sinnessjukhus kan vi få en inblick 
i hur livet kunde se ut för en ofta bortglömd del av befolk-
ningen. Hur kom det sig att just dessa personer blev intagna 
på sinnessjukhus och hur såg behandlingen ut på 1920-talet?  

Fröken Signe  
”Åkallar guds hjälp, gestikulerar med armarna, sträcker ut dem 
som till bön, talar i predikater, ibland störande högljutt. Rädd för 
giftiga gaser och karlar.”  

Fröken Signe anlände till Balsta år 1922, orolig och omtöck-
nad enligt hennes journal. Signe var född i en välbärgad familj 
men hade efter moderns bortgång haft ekonomiska problem 
och bott ensam med en jungfru och en St. Bernhardshund. 
Hon hade även vistats mycket i kyrkoherde ”NN:s” hem. Hans 
hustru var sedan länge sjuk och läkaren resonerade  att ”det icke 
är osannolikt att den sjuka fattat tycke för honom och hyst förhopp-
ning om att bli efterträderska”. Signe själv uttryckte att hon inte 
hade blivit aktningsfullt behandlad där. Under sommaren och 
hösten 1921 ska hon ha fått utbrott och sagt att prästfrun för-
giftat hennes kläder och blommor med bedövande gaser. Hon 
trodde även att hennes syster hade gjort henne sjuk med avsikt. 

 Kort efter att Signe anlänt till Balsta fick hon ett nytt utbrott 
och trodde det var karlar och hundar i hennes rum och att  
sköterskorna var förklädda karlar. Hon trodde också att hon 
fött hundvalpar och att det var gift i hennes mat. När hon 
börjar beskrivas som friskare vistas hon uppe några timmar per 
dag och promenerar ibland på rastgården. Hon sysselsätter sig 
med handarbete tillsammans med en annan patient vid namn 
Greta. Greta var född i Eskilstuna och anlände till Balsta vid  
23 års ålder till följd av så kallat underligt beteende och kär-
leksbekymmer. Greta var en av alla de patienter som kom att  
spendera resten av sitt liv på inrättning. I Signes journal beskriver 
läkaren att hon ofta blir upprörd över hur hon blir behandlad 
på Balsta och hur mycket ont som tillåts på inrättningen.

Judith  
”Jag kan ej dö!” -Utbrister 19 åriga Judith när hon anländer 
till Balsta sinnessjukhus samma år som Greta och Signe. Hon 
beskrivs då som foglig men svårmodig och med häftigt lynne. 
Judith var född utom äktenskap med okänd far. Hon var ogift 
och hade tidigare arbetat som tjänarinna. Läkaren beskriver 
henne som ”mindre begåvad”. År 1921 födde hon dottern 
Estrid. När Judiths mor fått reda på att dottern fött ett barn 
reagerade hon med stor sorg och valde strax därefter att dränka 
sig. Judith bodde en tid hos sin morbror, men mådde mycket 
dåligt och hade börjat skada sig själv. På Balsta beskrivs Judiths 
vardag och vi kan se att hon ofta låg i sin säng stirrandes upp i 
taket, hon grät ständigt, såg skrämd ut och irrade ofta omkring. 
Hon ställde sig häftigt upp, skrek, rev sitt hår och talade otyd-
ligt. Vid upprepade tillfällen försökte hon strypa sig själv eller 
ta sitt liv på andra sätt. Hon utryckte även att hon väntade på 
halshuggning. Vad som hände med Judiths dotter framgår inte 
men vid liknande tillfällen skickades barnet ofta till barnhem 

Tvångströja som tillhörde 
det före detta Polismuseet, 
skänkt av Polisen i Eskils- 
tuna till Eskilstuna stads-

museum. 
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Skyddshandske av läder, 
 använd till orolig patienter  

på Sundby sjukhus.
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och i undantagsfall till släktingar. Vi kan anta att separationen 
från dottern inte hjälpte Judith i hennes tillfrisknande.  

Ernst 
”Hotar att slå sin mor och att tända eld på bostaden”  

Ernst var född år 1888 och anlände till Balsta 34 år gammal. 
Även han var ogift och hans mor var hemmansägare i Väst-
manland. Han hade aldrig behövt ”lida nöd” som det uttrycks 
i journalen. Episoden som inledde den här artikeln, där Ernst 
sprang upp på en slaktares vind och hotade att döda sina för-
följare, föranledde Ernsts inskrivning på sinnessjukhuset. Han 
ska då ha attackerat slaktaren och sin bror med en stor ribba. 
Efter detta attackerade han även personal och förbipasserande 
på tågstationen. Han tillvaratogs av polisen i Surahammar och 
beskrevs då som en fara för allmänheten. De boende i området 
uttryckte rädsla för Ernst. Enligt modern hade han ända sedan 
barnsben haft anfall av sinnesförvirring som blivit värre över 
tid. Ernst fördes senare vidare till Säters hospital. Han beskrevs 
då som ”oförbättrad”. Det var vanligt att manliga patienter 
intogs på Balsta till följd av utåtagerande våld. Det blev också 
allt vanligare att placera brottslingar på sinnessjukhus under 

1920-talet. Någon form av missbruk tycks ofta ha legat till 
grund för våldet. Vissa av dessa män fick då diagnosen ”dåligt 
ölsinne”.  

Vid nedläggningen av sinnessjukhuset i Balsta år 1962 
förflyttades patienter till andra inrättningar. En av dessa var 
Greta som då fick flytta till det större Sundby Mentalsjukhus i 
Strängnäs. Få intagna blev friskförklarade och många tycks ha 
försämrats under sin vistelse på Balsta. Behandlingarna under 
1920-talet grundade sig i övertygelsen om att de som led av 
sinnessjukdom borde avskiljas från sin omgivning och isoleras. 
Det var människans livserfarenheter och uppfostran som låg 
till grund för den psykiska sjukdomen. Frihetsberövande och 
tvång ansågs vara i all välmening eftersom den sinnessjuka inte 
kunde ta ansvar för sig själv. Om ambitionen var att vårda och 
behandla de intagna så tycks inte behandlingsformerna för 
hundra år sedan ha varit särskilt framgångsrika. Den allmänna 
synen på psykisk sjukdom har sedan dess förändrats och idag 
anses flera av de tidigare behandlingarna vara omoderna och 
ibland till och med inhumana. Trots många förändringar inom 
mentalvården lever fortfarande flera av behandlingsformerna 
vidare inom den moderna psykiatrin. 
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Ungefär vid samma tid började teckning även ses som ett  
estetiskt ämne, vilket ansågs bra för skönhetssinnet. Flickor 
övades i att rita vackra hemdetaljer, heminredning och möns-

Vad ritade barn i skolan på 
1920-talet? 

I slutet av 1800-talet beslutade en granskningskommitté att teckning skulle vara ett 
eget, obligatoriskt ämne i skolan. Den bestämde också att alla lärare skulle använda 

den tyska pedagogen Adolph Stuhlmanns metod, som gick ut på att eleverna skulle lära 
sig teckna geometriska former. Eleverna fick rita av träklossar. Till en början fick de 

använda sig av rutnät, sedan skulle de lära sig rita på fri hand. Metoden ansågs  
lära ut disciplin och moralisk fostran lika mycket som den lärde barn att rita. 

AV  K A R I N  I S A K S S O N

ter. Pojkar fick fortsätta rita tekniska, geometriska bilder.  
Stuhlmanns metod användes i de flesta skolor i Sverige ända 
in på 1930-talet.

Stuhlmanns klossar.
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En ny undervisningsplan för folkskolan kom år 1919. Då 
introducerades ämnet hembygdsundervisning för barn i de tre 
första årskurserna. I ämnet ingick arbetsövningar där teckning 
var ett delmoment. Efter de åren delades ämnet hembygds- 
undervisning in i ämnen som naturkunnighet, geografi och 
historia. Teckningsundervisning var ett stöd till de andra  
ämnena. Det ansågs att eleverna hade lättare att minnas det de 
lärde sig om de fick använda händerna vid inlärning.  

”Abborre, juni 1922”. Bild av Nils Wallin,  
Realskola klass 3A, Eskilstuna 1922. 

”Mönster till väska”,  
av Berta Andersson,  

Eskilstuna Elementar-  
läroverk för flickor  

årskurs 5, Eskilstuna 
1920-tal. 

Berta Anderssons textila slöjdalster i sin arkivbox. 

Från 1:sta Maj! 1923”. Bild av: Sven Bergman,  
Högre Allmänna Läroverket klass 3A, Eskilstuna 1923.

Berta Andersson gick på Eskilstuna Elementarläroverk för 
flickor 1915–1923. Då gjorde hon bland annat en del textila 
slöjdarbeten, såsom stickning och broderi, varav några finns 
i arkivet. Bland hennes teckningar i arkivet dominerar möns-
terteckningar för senare textilt slöjdarbete. 
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Hilma Nordlund var fram till år 1927 en av lärarinnorna för 
pojkar vid Högre Allmänna Läroverket i Eskilstuna. Hon kall-
lades ibland för Ritlotta. 1976 överlämnades en samling bilder 
från Högre Allmänna Läroverket till Svenskt barnbildarkiv av 
en lärare som hittat bilderna på skolan. Bilderna hade ingått i 
en utställning och det var Hilma Nordlund som förmodades 
vara den som gjort bildurvalet till den.
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1920-talet i Eskilstuna  
konstmuseums samlingar 

I 1920-talets Eskilstuna fanns ännu inget konstmuseum att besöka. I mitten av  
decenniet bildades Eskilstuna konstförening efter initiativ från läkaren  

Petrus Ranström, som var gift med konstnären Carl Larssons dotter Suzanne.  
Paret Ranström ingick i Eskilstuna konstförenings första styrelse. 

AV  M A R I A  P E T T E R S S O N

Konstföreningen hade ingen egen utställningslokal utan 
anordnade under de första tio åren sina utställningar på 
olika platser i Eskilstuna, så som i Stadshuset, Frimurar- 
hotellet och på Stadshotellet. 1937 startade konstföreningen 
Eskilstuna konstmuseum.

I 2020-talets konstmuseum i Eskilstuna möter vi konst från 
1600-talet fram till idag. Den permanenta samlingsutställ-
ningen visas i olika teman efter en större omhängning som 
gjordes 2018. 1920-talets konst finns representerad i flera av 
dessa olika teman.

Konstlivet tar ny fart 
När världen började återhämta sig efter första världskriget och 
maskineriet i den allt mer accelererande industriella utveck- 
lingen åter igen tog fart vågade sig många konststuderande 
ut på resa igen. Städer som Köpenhamn, Dresden, Berlin 
och Paris lockade de unga konstnärerna. Konsten präglades 
av vitt skilda influenser. Det fanns akademiska utbildningar 
med starkt klassicistiska ideal. Det fanns ett behov av att skildra 
ett återhållet, stilla vemod som en reaktion på de sidor av 
mänskligheten som det stora kriget hade visat upp. Det fanns 
också visioner om att fortsätta gestalta den nya tiden, den 
maskindrivna och fartfyllda framtiden, liksom att på olika 
sätt reagera på tidigare realistiska återgivning av verkligheten. 

Allt detta kan vi hitta exempel på när vi tittar runt i våra 
samlingar; i utställningar och i magasin.

Alice Nordin
Alice Nordin (1871-1948) utbildade sig till skulptör vid bland 
annat Konstakademien i Stockholm och reste sedan runt om 
i Europa. Hon slog igenom redan 1899. När hon var på resa 

publicerades hennes resebrev i tidskriften Idun. 1905 korade 
samma tidskrift henne till Sveriges främsta kvinnliga konst-
när. Under 20-talet var Alice Nordin väl etablerad och mycket 

Vera Nilsson, Ginga sitter modell.
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produktiv med många uppdrag för porträtt och offentliga mo-
nument. Det var också då hon fick i uppdrag av fru Louise 
Klemming att göra en byst av framlidne överbibliotekarie Gustav 
Edvard Klemming (1823-1893). I vår samling hittar vi en 
förstudie i gips daterad 1921. Bysten höggs senare i marmor 
och skänktes till Kungliga Biblioteket där den avtäcktes 1924. 
Nordin ska ha använt sig av flera olika förlagor i arbetet med 
bysten; förutom porträttfotografier av Klemming även bilder 
på ett Jupiter-huvud från Museo Nazionale i Neapel. En jäm-
förelse mellan de olika bilderna avslöjar hur skulptören har  
arbetat med symmetri och idealisering enligt klassicistiska ideal.

Överbibliotekarie Klemming var omtalad för sitt hängivna 
samlande och han gjorde stora insatser för att utöka Kungliga 
bibliotekets samlingar av framförallt äldre svensk litteratur. 
Klemming bodde i Stockholm men generationer både innan 
och efter honom hade kopplingar till Eskilstuna. Han kom från 
en släkt av bleckslagare som varit verksamma i Torshälla och 
hans dotterson Frej Klemming blir 1927 stadsarkitekt i Eskils-
tuna. Frej Klemming är den som ritar om det gamla lasarettet 
vid Eskilstunaån till konstmuseum 1937. 

Under 20-talet utvecklas bland vissa 
konstnärer en mer lågmäld, naturalistisk 
reaktion på den experimentella moder-
nismen och på kriget som hade varit och 
som kom att kallas den nya sakligheten. 
Benämningen uppkom efter en utställ-
ning med titeln Neue Sachlichkeit i tyska 
Mannheim 1925. Den sammanfaller också 
med att många konstnärer återupptäcker 
italiensk renässanskonst och fransk nyklas-
sicism. I samlingarna kan vi se exempel av 
bland andra Otte Sköld och Axel Fridell.

Vera Nilsson
 Vera Nilsson (1888-1979) tillägnas ett eget 
tema i samlingsutställningen. Efter att ha 
undervisats hos Henri Le Fauconnier i Paris 
åren innan första världskriget men sedan 
tvingats återvända till Sverige, så gav hon 
sig under 20-talet iväg på nytt. 1922 befin-
ner hon sig återigen i Paris och där föds  
dottern Katarina. Dottern kommer att 
bli sin mammas modell under många 
år. Vera Nilsson uppfattas tidigt som en  
expressionist och hennes barnskildringar 
blir omtalade för hennes nyskapande, osen-
timentala sätt att skildra barnets värld och 
upplevelser.

Kubism och abstrakt måleri
I museets samling finns flera verk av de så kallade Léger-elev-
erna. Den franske konstnären Fernand Léger öppnade upp 
sin ateljé i Paris på 20-talet och många skandinaviska elever 
sökte sig dit. I museets temahängning Modernismen kan vi  
se verk från flera av dem, som Siri Meyer och Vera Meyerson. 
Léger själv blev förknippad med kubismen och många av elev-
erna arbetade i samma anda, som i Otto G. Carlsunds Minne 
från Légers ateljé från 1924 och Erik Olsons Fransk caféinteriör 
från 1927.

Franciska Clausens verk Geometrisk komposition målades i 
slutet av 20-talet och köptes in till samlingen 1993. Franciska 
Clausen (1899-1986), född och uppväxt i danska Åbenrå, gick 
som elev till flera av de mest inflytelserika konstnärerna under 
1900-talet, som Lázló Moholy-Nagy, Alexander Archipenko, 
Piet Mondrian och Léger. I Légers ateljé i Paris ingick även 
hon i hans skandinaviska elevgrupp. Clausen tar stort intryck 
av Légers måleri men rör sig också mellan olika stilar. Mot 
slutet av 20-talet går hon vidare mot en mer experimenterande 

Erik Olson, Fransk caféinteriör.



25

nonfigurativ konst. Hon lämnar Légers ateljé och får kontakt 
med Piet Mondrian. Clausen arbetar med optiska effekter som 
simultankontraster och efterbilder i sina kompositioner och ett 
återkommande bildelement är cirkeln. Hennes arbete inspirerar 
andra konstnärer, som Otto G. Carlsund. Franciska Clausen 
ses idag som en pionjär för det abstrakta måleriet i Danmark. 

Maria Fröberg
I kretsen kring Léger-eleverna och vid middagar på det 
skandinaviska konstnärshuset Maison Watteau i stadsdelen 
Montparnasse rör sig förmodligen också i mitten 20-talet den  
Eskilstunafödda konstnären Maria Fröberg (1886-1962). Hon 
växte upp i ett arbetarhem i Eskilstuna, hennes pappa var filare. 
Hon utbildade sig i Göteborg på Valands konstskola, flyttade 
sedan till Stockholm där hon bland annat deltog i en utställ-
ning på Liljevalchs konsthall 1917. Under 20-talet ger hon 
sig ut på resa och stannar några år i Paris men flyttar tillbaka 
hem till Eskilstuna efter faderns död i slutet av 20-talet. Till 
skillnad från många andra samtida konstnärer, som söker sig 
fram genom olika stilar i sin konstnärliga utveckling, så håller 

Franciska Clausen, ”Geometrisk komposition”. 
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Maria Fröberg fast vid en och samma och målar oförtröttligt 
livet igenom sina mörka, böljande landskap.

Otto Carlsunds utställning
Vid slutet av 20-talet ställs mycket på ända. Den ekonomiska 
depressionen som inleds med börskraschen 1929 gör att många 
konstnärer tvingas lämna Paris och återvänder till sina hem-
länder. Otto G. Carlsund (1897-1948) arbetar för att visa upp 
den nya konsten i Sverige genom en stor utställning. Hans 
programmålningar för den konkreta konsten visas tillsammans 
med verk av ett stort antal inbjudna konstnärer från det euro-
peiska post-kubistiska avantgardet på Café Puck vid Djurgårds-
brunnsviken i samband med Stockholmsutställningen 1930. 
Den konkreta konsten skulle vara fri från föreställande element 
och istället helt bäras upp av bildens konstruktion av linjer, 
färger och former. Utställningen får mycket uppmärksamhet 
men blir ändå ett ekonomiskt nederlag för Carlsund. Program-
målningarna splittras efter utställningen, några skänker han till 
och med bort. Fem av dem köps senare i olika omgångar in 
till konstmuseets samling och hänger nu återigen tillsammans.
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Biblioteksverksamheten drevs tidigare av flera olika aktörer, 
till exempel ABF och nykterhetsrörelsen, som alla hade varsitt 
bibliotek. När bokbestånden och lånen ökade blev det allt 
svårare för de olika biblioteken att få det att gå ihop. Den 
ökande arbetslösheten medförde att också biblioteksbesöken 
blev fler och lokalerna räckte inte längre till. Det behövdes en 
gemensam organisation, finansiering och lokal för att Eskils-
tunabornas biblioteksbehov skulle kunna tillgodoses. 

Med hjälp av den nya nöjesskatten som infördes 1919 kunde 
kommunen finansiera en ny teaterbyggnad och där skulle också 
finnas plats för ett bibliotek. ABF:s och IOGT:s bibliotek slogs 
samman, både vad gäller böcker och organisation, och kom-

Eskilstunas nya folkbibliotek hade  
sina lokaler i den nya teaterbyggnaden. 

Eskilstuna får nytt bibliotek 
Den 17 oktober 1925 kunde Eskilstunas nya biblioteks- och studielokaler äntligen 

invigas. Behovet av ett modernt och ändamålsenligt folkbibliotek hade funnits länge. 
Bildningsidealet var starkt och redan i slutet av 1800-talet hade Eskilstuna-Kuriren 

efterlyst ett bibliotek för att  ge ”tillfälle för arbetaren att på lediga stunder kunna  
direkt ösa ur vetandets brunnar”. 

AV  M A L I N  A N D E R S S O N

munen gick in och hjälpte till med finansieringen av det nya 
biblioteket, som fick namnet Eskilstuna folkbibliotek.  För att 
ordna upp bokbeståndet och för att biblioteket skulle kunna 
hålla öppet dagtid behövdes en fast anställd bibliotekarie. 
Fil kand Ingrid Rosendahl anställdes i juli 1924 och blev då  
Eskilstuna folkbiblioteks första bibliotekarie. 

Även om mycket har förändrats på hundra år hänger en 
hel del med från folkbibliotekets första tid. I dag hittar du 
stadsbibliotekets konstavdelning där det ursprungligen låg stu-
dierum och en föreläsningssal och den uppmärksamma kan 
fortfarande hitta böcker i bibliotekets bestånd stämplade med 
Eskilstuna Arbetarebibliotek. 
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Eskilstunas teaterliv var intensivt under 1920-talet och teater 
kunde man få se på många ställen, på små scener, tillfälliga 
scener och i teaterlokaler. Vår första stadsteater låg vid  
Rådhustorget och där finns den kvar nästan 200 år senare. 
Den var rysligt omodern- med utedass - och påpälsade fick 
både publik och skådespelare vara när det blev kyligt ute. Den 
andra stadsteatern som användes fram till september 1925 låg i 
hörnet Kungsvägen/Ruddammsgatan. Sen fanns idrottsanlägg-
ningen ”Bygget”, som med sin cirkustältsform fungerade både 
för brottning, nyårsrevy, föreläsningar, teater och mycket mer.

Från maj till september fanns fina Folkets park att tillgå och 
hit strömmade Eskilstunaborna för att njuta av föreställningar 
av olika slag.

Under 1920-talet låg högsätet för Folkparkerna i vår stad; 
Folkets parkers centralorganisation. 1917 startade folkparkerna 
det egna företaget Centraloperetten och den leddes av den 
idogt aktiva fru Sigrid Eklöf-Trobäck. En av hennes kollegor 
var operasångare Folke Andersson från Eskilstuna.

Verksamheterna i folkparkerna var alkoholfria, men det gick 
utmärkt att från 1920 få njuta av den sprillans nya läckra 
drycken Pommac!

Eskilstunas teaterliv på 1920-talet 
1900-talets första två decennier hade handlat mycket om förändringar, ifrågasättanden, 
storstrejker, rösträttskamp, krigsoro, ransonering, matbrist, och sen pandemin Spanska 

sjukan. När nu 1920-talet stod för dörren såg man fram emot nya bättre trygga och 
goda tider. Intresset för att få roa sig och bli underhållen var stort.

AV  G I S S E L E  E M M O T H

Eskilstuna Teater på Ruddammsgatan. 

Sigrid-Eklöf-Trobäck i rollen som Carmen. 

Bondkomiker och skådespelare
Vilka spelade teater? Åh det var många! Amatörer, bondkomi-
ker och givetvis professionella skådespelare. Bland amatörerna 
kunde det förekomma att en idrottsförening satte upp en ny-
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årsrevy för att därigenom kunna dra in summor till föreningens 
övriga verksamhet.  

Bondkomikerna var flera och en av de riktigt kända var Erik 
P:son Friberg, som också han var engagerad i Folkets park. 

De professionella skådespelarna kom till orten antingen via 
kringresande teatersällskap eller via landsortsturnéer från de 
större städernas fasta ensembler. Ibland medverkade alla skå-
despelarna från de fasta ensemblerna, men ofta var det andra 
mer okända skådespelare som följde med tillsammans med 
några få stora artistnamn. Sommartid gick turnéerna ofta även 
till folkparkerna.

När det var skollov kunde det hända att skådespelarnas barn 
följde med på turnéerna. Om man inte fick tag i något billigt 
övernattningsrum kanske den platsanställda rekvisitören erbjöd 
sig att låta barnen sova över hos henne eller honom.

Ganska tidigt på 1900-talet började Eskilstuna stadsfull-
mäktige planera för att bygga en ny modern stadsteater. 1915 
bildades Eskilstuna teateraktiebolag, som genom aktieförsälj-

Teateraffisch från Folkets park. 

ning, donationer och skattemedel finansierade detta. År 1919 
infördes en kommunal nöjesskatt och den gav också medel till 
detta moderna Thaliatempel i Eskilstuna. Men var skulle den 
byggas? Det bestämdes att teatern och det tillhörande folkbib-
lioteket skulle få den plats där gasverket låg- alltså i kvarteret 
Visheten i korsningen Kriebsensgatan/Hamngatan. Arkitekt 
till denna byggnad blev Ebbe Crone, som precis ritat den ny-
byggda Råsunda Filmstad. 

Eskilstuna stadsteater
Eskilstuna stadsteater invigdes den 26 september med ett säkert 
kort till invigningspjäs: ”Bröllopet på Ulvåsa”, författad av en av 
dåtidens mest populära manusförfattare Frans Hedberg. Det är 
ett lättsamt stycke som innefattar svensk stolt historia, drama,
kärlek, musik, sång och dans. Pjäsen spelades av Hjalmar  
Selanders resande sällskap och direktör Selander själv glänste i 
rollen som Birger Jarl. Han var också den som läste prologen, 
skriven av Ivan Oljelund.

Alla prominenta personer i staden var på plats och invig-
ningen recenserades av stadens tre tidningar. Både Folket och 
Sörmlandsposten var översvallande positiva medan recensent 
och chefredaktör J.A. Selander (som trots efternamnet inte 
var släkt med teaterdirektören) i Eskilstuna-Kuriren skrev:  
”hur gärna man än skulle ha velat att vår störste nationelle 
dramatiker (Strindberg) fått inviga denna scen med sin  
Gustaf Wasa eller Mäster Olof, så hade detta likväl visat sig vara 
omöjligt…” Det var också i denna tidning det noterades att 

Hjalmar Selander som Birger Jarl.
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arrangörerna hade glömt att se till att skådespelarna skulle 
få blommor efter premiären. Eskilstuna – Kurirens tecknare 
Stephan Strobl gjorde i alla fall underbara karikatyrer av  
skådespelarna och publiken.  

Ett krav från stadens styrande var att de sällskap som hyrde 
stadsteatern inte fick ta ut mer än en viss summa i biljett-
pris och detta var med avsikten att alla invånare skulle ha råd 
att gå på teater. Flera kända aktörer i branschen protesterade 
mot detta, bland andra revyskaparen Karl Gerhard. Han hade 
varit ganska mycket i Eskilstuna eftersom hans första hustru  
Mary Johnson var född här. Trots minskade intäkter fortsatte 
Karl Gerhard att uppträda i Eskilstuna under sina turnéer.

Filmen gör sitt intåg
Det fanns mycket att välja på vad gäller teater. Bara på den 
nya stadsteatern gavs spelåret 1925/26 åttio föreställningar och 
det var allt möjligt- dramatik av Strindberg och Ibsen och 
även komedier eller folklustspel. Samtidigt hade filmen gjort 
sitt intåg. Under 1920-talet var det fortfarande stumfilm som 
gällde, men även detta var en slags teaterupplevelse. Man klev 
in i en utsmyckad salong, möttes av en biografvaktmästarinna 

eller vaktmästare, fick en anvisad plats, lyssnade på hur orkes-
tern knäppte på sina instrument eller om pianisten slog upp 
locket och rättade till sina noter. Ljuset dämpades, musiken 
började, filmduken dök fram när gardinerna eller ridån drogs 
åt sidan. Först visades kanske en kortare journalfilm innan 
huvudfilmen kom igång. 

Många var de filmmanus som byggde på kända romaner 
eller anknöt till svensk historia som t.ex mastodontfilmen 
”Karl XII/senare delen” från 1925 med manus av Hjalmar 
Bergman där Eskilstunasonen Gabriel Alw spelade Emanuel 
Swedenborg. 

Även filmatiserade folklustspel som ”Halta Lena och Vind-
ögda Per” från 1924 förnöjde publiken och det lustigaste är 
att det folklustspelet även framfördes på teater. 

Teaterlivet i Eskilstuna gav publiken fina minnesvärda upp-
levelser.

Det hände att de stora skådespelarna som Anders de Wahl, 
Gösta Ekman, Dagmar Ebbesen med flera gästade teatertiljorna 
och var riktigt nära den lokala publiken – och räckte inte det 
så kunde man gå på bio och se dem en gång till!

Mary Johnson, Gösta Ekman och Karl Gerhard.
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Drottninggatan i Stockholm är sig inte lik denna soliga 
höstdag. Det är ovanligt tomt, ovanligt tyst och den vanliga  
eftermiddagsrusningen av shoppare och turister strömmar inte 
över de svartvita gatstenarna som de brukar. Mitt i rådande 
pandemi står jag och min kollega Cecilia i en av Stockholms 
pulsådror och tystnaden gör stunden ännu mera andaktsfull. 
Vi har kommit hit på jakt efter en mantel och kanske kan  
damerna inne på den anrika tyghandeln Sidencarlson hjälpa 
oss?

Men för att förstå hur vi hamnat här behöver vi backa  
bandet lite. Några månader tidigare hade museet tagit beslutet 
att bygga en ny utställning med temat Eskilstunas 1920-tal. 
Ämnet passade bra med tanke på demokratins 100-årsjubi-
leum. Tidigt i diskussionerna om utställningens innehåll dök 
ämnet kläder upp.

Klädernas betydelse
Kläder är ett ämne som vi märkt att våra besökare uppskattar 
oavsett vilken tid vi berättar om. Kanske för att vi alla har en 
relation till kläder och det gör det enkelt att prata om? Som 
återskapare är det också roligt. Ett plagg är lika mycket en  
berättelse om en person som sammansatta bitar av trådar och 
tyg. Man kommer så nära en person när man syr upp deras 
kläder. Färger och material berättar också något om personlig-
heten och personens plats i samhället samtidigt som plaggen 
ger en bild av personens fysiska gestalt.  När vi på museet visar 
eller återskapar historiska kläder glittrar något till i  ögonen 
hos flera av våra besökare. Diskussionerna dyker upp direkt; 
Vad är de gjorda av? Är det inte varmt att ha på sig? Hur känns 
det? Hade de verkligen så fina kläder?

1920-talets kläder verkar ha en plats i det allmänna med-
vetandet, särskilt kvinnornas kläder. De raka, kortare klän-
ningarna är något som tilltalar många. Efter hundratals år av 
långa ärmar och fotsida kjolar var nu kvinnornas kläder lösa, 

Jakten på Laura Ekmans mantel 
Att arbeta med historia är ibland ganska bokstavligt. Det förflutna kan finnas mellan 

dina fingrar i form av ett brev, ett lås eller ett klädesplagg. Men vad ska vi som museum 
göra när vi inte kan visa upp det som vi så gärna vill berätta om? Det här är berättelsen 
om att återskapa föremål som är för sköra för att visas eller ibland inte finns överhuvudtaget. 

AV  S U S A N N A  P O U S E T T E  B L O M È

kortärmade och knälånga. De signalerar både glamour och 
frihet. Hur mycket av det här var sant? Och hade vi något i 
våra samlingar?

Till vår stora glädje fanns det en handfull plagg i vårt ma-
gasin. Närmare bestämt tre klänningar och en mantel som 
tillhört Laura Ekman, hustru till Carl Gustav Ekman som var 
statsminister på 1920-talet. Paret Ekman hade börjat sina da-
gar tillsammans i Eskilstuna och kanske var det varma minnen 
därifrån som fick Laura att skänka plaggen till stadsmuseet 
efter sin död? Klänningarna var av de finare slaget som Laura 
burit vid fester och officiella tillställningar vid hovet. De var 
tillverkade på NK:s franska damskrädderi i Stockholm. NK 
var redan för 100 år sedan känt som ett lyxigt varuhus med 
den skillnaden  att många av varorna tillverkades på plats. Allt 
från möbler till kläder. Skrädderiet på Hamngatan i Stockholm 
var ett av landets främsta fram tills det stängdes på 1960-talet. 
Hit gick landets ledande damer för att få kläder uppsydda i 
den mest högklas-
siga sömnadskon-
sten, också känd 
som haute coture. 
NK är sig rätt 
likt hundra år se-
nare. Gick Laura 
upp för stentrap-
porna med en 
hand på de välvda 
mässingshand- 
tagen? 
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Hur tänkte hon när hon stod under provrummets eleganta 
kristallkrona och valde bland tyger och färger? En av klän-
ningarna är lite extra spännande. Den är i lila silkessammet 
med pärlbroderier och tillhörande sidenmantel med pälskrage. 
Kanske hade hon haft den på nobelfesten? 

 
Tyvärr var manteln för skör för att ställa ut, men skulle vi 

kunna ställa ut den lila klänningen utan tillhörande mantel? 
Nej, det kändes inte rätt.

En mantel växer fram
Jag och Cecilia bestämde oss för att försöka återskapa den istäl-
let. Att som glad amatör återskapa ett haute couture-plagg från 
förra sekelskiftet är lättare sagt än gjort. Till att börja med skulle 
vi skapa ett mönster utifrån plagget självt. Ett plagg som vi inte 
kan röra eller lyfta hur som helst. Med hjälp av kollegorna på 
föremålsavdelningens fick vi fota, mäta och räkna. Och vilken 
färg hade manteln haft från början? Hade färgerna åldrats? När 
vi tittade i de veck som inte solbelysts såg vi att manteln haft 
en lite varmare lila färg från början.

Sen gällde det att hitta liknande tyg att sy av. Efter idogt 
letande hos våra vanliga leverantörer och tygkedjor hamnade 
vi slutligen här på Drottninggatan i Stockholm.

Att gå in i butiken är lite som att göra en tidsresa, det är 
tyger från golv till tak, trånga gångar, en disk i trä och glas, och 
även om det går att betala med kort, så skrivs kvittot förhand i 
en liten bok med brun läderpärm. Det känns alltså helt rätt när 
man ska återskapa något som är 100 år gammalt. Efter någon 
timmes letande och diskuterade med en tålmodig dam hittar 
vi till att börja med ett lila foder i lila crepe och ett skimrande 
sidentyg som är det närmsta vi kommer originalets glänsande 
rutmönster. Men pälskragen då? Att i vår tid köpa äkta päls 
känns inte helt rätt men kan det finnas så fin fuskpäls? Ja, det 
finns det! Högst upp på en hylla ligger en rulle nästan identisk, 
grå päls. Någon dag senare får jag andaktsfullt hämta ut tygerna 
och sen är det bara att börja sy. Eller så bara är det inte, ett 
sådant här plagg och sådana här tyger kräver handsömnad. 
För att det inte ska bli fel gör vi två testversioner först. Jag 
hinner sy tre pälskragar i fuskpäls och siden innan jag vågar ge 
mig på den riktiga. Det färdiga resultatet står nu och glänser 
i utställningen. 

Efter att ha sytt Lauras mantel känner jag att jag kommit 
henne närmre och jag måste säga att jag gillar hennes val av 
dova färger och mönster ur naturen. Jag har också en nyfunnen 
respekt för damerna på skrädderiet. Kanske satt de precis som 
jag och svor över de omöjliga tygerna som rinner som vatten 
ur händerna på en? Till skillnad från mig satt de på en otrolig 
hantverkskunskap och yrkesskicklighet. Trots de 100 år som 
skiljer oss åt känns det som vi suttit där tillsammans, med 
böjda ryggar i ett dammigt rum och sytt på en bit historia ihop.

Manteln i museets magasin.

Testmanteln och den återskapade manteln 2021, 
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