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Kulturvänner!
Hoppas ni mår bra i dessa corona-tider? Trots allt så har vi 
glädjen att ett nytt nr av KulturMagazinet nu är ute. Det ser 
alltid mörkt ut och vi jagar för att hinna med och få några 
annonsörer. Vi väntar med spänning på vad våra läsare 
tycker.

Är det några av våra läsare som kan hjälpa oss med att 
dela ut tidningen i sitt område är vi tacksamma. Hör av dig 
till oss! Distributionen är en stor kostnad för oss. Om du vill 
hjälpa oss så får du gratis motion!

En skön sommar står för dörren och med förhoppning 
att  corona-pandemin ska ebba ut. När hösten kommer hop-
pas vi att allt ska gå i sin vanliga takt och det blir ”normala 
tider” igen.                        

                             Välkomna till ett nytt nr av KulturMagazinet!

Eskilstuna

Läs mer om
Spakällan sid 21

Läs mer om Villa 
Wingarhed, Skillingeby

sid 28–29

Premiär för nya
Munktellmuseet 
Ny butik, större café och 
utställning av Volvo Con-
struction Equipment.
Välkommen att besöka....

Inbjudan till Det Gamla 
Tryckeriets “Konstgrafiska 
tävling 2021–2022”!
Nu startar vi en ny tävling 
där det gäller att skapa ett 
konstverk i boktryck i Det... 

MINIATURE KINGDOM 
Välkommen till Miniature 
Kingdom, en modelljärn-
väg där vi hämtar....

Läs mer på sid 6-7

Läs mer på sid 30

Läs mer på sid 16

En sömmerska som hette 
Fanny
”Det här är berättelsen om 
Fanny, en av de kvinnor 
som levde och verkade i Es-
kilstuna under större delen 
av sitt liv, ett kvinnoöde. 
Detta är också berättelsen 

DEN GLÖMDA BRONS-
ÅLDERSKÖPINGEN 
Om vikingatiden, den 
spännande perioden mellan 
800–1050 e Kr, har mycket 
skrivits av arkeologer och 

Strömsholms Slusswerk 
och Strömsholms
Nya Canalaktiebolag 
Strömsholms kanal är en 
av Sveriges längsta kana-
ler. Den sträcker sig från 

”Nobelaktien”
– en auktionsraket! 
Svenska Föreningen för 
Historiska Värdepapper 
(SFHV) har som bekant en 
över 40-årig tradition av 
medlemsauktioner där his-
toriska aktiebrev, finansiella 
dokument, historiska brev.. 

Köp våra historiska 
recept-vykort! 
Välkomna att börja sam-
la på våra historiska 
recept-vykort som är 
tillverkade som Guten-
berg gjorde på 1400-talet! 
Handsatta med...

Villa Wingarhed i Skilling-
eby ligger mitt i Kungsör 
och ägs av makarna Tor-
björn och Cornelia.........

Läs mer på sid  28-29

”Det kostar när det rostar” 
Eskilstuna Blästringstek-
nik AB grundades 1981 
och ägs och driv......



2 KulturMagazinet # 1-2021

Fredag & Lördag 15+16 oktober 2021 blir det bluesfest

www.julymorning.nu - www.facebook.com/bluesatsea

UPPLEV EN BLUESFEST I TVÅ DAGAR!

på Biff & Grill och Vinäger Terrassen

BLUESHOTELLET Best Western Plaza hotell ****, Drottninggatan 9,
enkelrum 895:-, dubbelrum 1095:-, bokning: info@plazahotel.nu, 016/150000.
Vilsta sporthotell Sure by Best Western ***, Vasavägen 80, enkelrum 795:-,
dubbelrum 990:-. Lägenheter från 1295:-. Stugor från 895:-. Camping &
Husbilsplats: 295:-. Bokning 016/513080. E-mejl: bokning@vilstasporthotell.se.

July Morning Records AB
Rådhustorget 1, Eskilstuna
Öppet: Måndag-fredag 15-18, Lördag 13-15
0708 -13 29 00
ras@julymorning.nu

Arrangör & Info:

BOKNING:

Tickster.com

eller via telefon:

0771- 47 70 70

Boende:

JULY MORNING PRODUCTION IN ESKILSTUNA

BLUES AT

ESKILSTUNABLUES AT

ESKILSTUNABLUES AT

ESKILSTUNA

2-dagars  695:-
Fredag    350:-
Lördag    450:-

Det blir 16 band + DJ på
3 scener i dagarna två. Ni
finner 6 barer och restaurang
med ypperlig mat. Bluesotek
med bara rätt musik, plats för
850 likasinnade festdeltagare. (Serviceavgift 25:-)

Entré

Fredag 15/10

Lördag 16/10

Roffe Wikström band
Lisa Lystam family band  •  Blue Thrill

Pontus Snibb’s Wreck of blues
Howling T Dahl  •  Uncle Doghouse

Ulf Sandström & Bo Gustafsson
Bill & Kenny på Vinägerterrassen

Baskery
Bill’s boogie band

Mike Fall & the Fallouts
Lisa Lystam Trio

Winter’s Bone - Tribute to Johnny Winter
Little John & the Jook Joints

Dr Harmonica (US)

The Blue Benders - Edvin Ö, Samson M, Morris M
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Välkomna till ett nytt num-
mer av KulturMagazinet.  
”Det har runnit mycket vat-
ten under broarna som den 
gamle indianhövdingen sa.”  
I bland är det svårt att få 
ihop en tidning vad det gäl-
ler både annonser och tex-
ter. Som tur är så har vi bra 
och snälla skribenter och 
annonsörer som jobbar hårt 
för att det ska bli en tidning. 
Tack alla ni!

Som det ser ut nu, och en-
ligt myndigheter, så ska det 
bli bättre tider. Samhället 
öppnar upp mer och mer. 
Folk kan röra sig lite mera 
fritt ute på restauranger, 
evenemang och på olika 
festligheter.

Kära kulturälskare!
I det här numret kan du läsa 
om flera olika musikeve-
nemang med en rad kända 
musiker. På Vilsta camping 
blir det stort festivalområde  
i två dagar. 10-15 olika band 
spelar på flera olika scener.
I oktober blir det stora mu-
sikupplevelser på olika res-
tauranger och barer i stan.

ROCK AT SEA öppnar 
upp efter att legat nere un-
der pandemin. Massor av 
HARDROCK och 50&60-
tals musik på finlandsbå-
tarna. Läs mer i annonserna.

Även Det Gamla Tryck-
eriet öppnar upp sina por-
tar för olika temadagar med 
mera. Vi börjar på nytt med 
vår ”Konstgrafiska tävling” 

som pågår under 2021 och 
2022. Läs mera på sid 5 och 
anmäl dig redan nu.

På Boktryckets dag, som 
infaller sista helgen i okto-
ber varje år, kommer vi ha 
utställning och stor utför-
säljning av 1000-tals böcker, 
100-tals tavlor, specialtryck 
med mera till otroligt låga 
priser.

Det Gamla Tryckerimu-
seet har alla maskiner i 
gång där du själv kan få 
prova på att sätta och trycka 
som Gutenberg gjorde på 
14-1500-talet! Har du frågor 
är du välkommen tillbaka.

Varmt välkomna!
Bosse Niklasson

Det Gamla Tryckeriet har en del
kaster och lådor som blivit över!

Här finns nya kaster 
och lådor i olika for-
mat och utseende.
En mängd ”vikböc-
ker” till låga priser 
och även vanliga 
böcker om Eskils-
tuna till starkt ned-
satta priser.

Några äldre bok-
binderi prylar vill vi 
också bli av med.

Ring till Det Gamla Tryckeriet och bestäm tid.
Här kan du göra fina fynd! Du når oss på 
070-629 09 58, bo.niklasson@eskilstunamagasinet.se

KulturMagazinet

1KulturMagazinet # 1-2021

UPPLEV NYA SPÄNNANDE KULTURUPPLEVELSER – # 1 - 2021

KulturMagazinet

Läs mer på sid 4

Läs mer på sid 5

Läs mer på sid 27

Läs mer på sid 22

Läs mer på sid 10

Läs mer på sid  23

Kulturvänner!
Hoppas ni mår bra i dessa corona-tider? Trots allt så har vi 
glädjen att ett nytt nr av KulturMagazinet nu är ute. Det ser 
alltid mörkt ut och vi jagar för att hinna med och få några 
annonsörer. Vi väntar med spänning på vad våra läsare 
tycker.

Är det några av våra läsare som kan hjälpa oss med att 
dela ut tidningen i sitt område är vi tacksamma. Hör av dig 
till oss! Distributionen är en stor kostnad för oss. Om du vill 
hjälpa oss så får du gratis motion!

En skön sommar står för dörren och med förhoppning 
att  corona-pandemin ska ebba ut. När hösten kommer hop-
pas vi att allt ska gå i sin vanliga takt och det blir ”normala 
tider” igen.                        

                             Välkomna till ett nytt nr av KulturMagazinet!

Eskilstuna

Läs mer om
Spakällan sid 21

Läs mer om Villa 
Wingarhed, Skillingeby

sid 28–29

Premiär för nya
Munktellmuseet 
Ny butik, större café och 
utställning av Volvo Con-
struction Equipment.
Välkommen att besöka....

Inbjudan till Det Gamla 
Tryckeriets “Konstgrafiska 
tävling 2021–2022”!
Nu startar vi en ny tävling 
där det gäller att skapa ett 
konstverk i boktryck i Det... 

MINIATURE KINGDOM 
Välkommen till Miniature 
Kingdom, en modelljärn-
väg där vi hämtar....

Läs mer på sid 6-7

Läs mer på sid 30

Läs mer på sid 16

En sömmerska som hette 
Fanny
”Det här är berättelsen om 
Fanny, en av de kvinnor 
som levde och verkade i Es-
kilstuna under större delen 
av sitt liv, ett kvinnoöde. 
Detta är också berättelsen 

DEN GLÖMDA BRONS-
ÅLDERSKÖPINGEN 
Om vikingatiden, den 
spännande perioden mellan 
800–1050 e Kr, har mycket 
skrivits av arkeologer och 

Strömsholms Slusswerk 
och Strömsholms
Nya Canalaktiebolag 
Strömsholms kanal är en 
av Sveriges längsta kana-
ler. Den sträcker sig från 

”Nobelaktien”
– en auktionsraket! 
Svenska Föreningen för 
Historiska Värdepapper 
(SFHV) har som bekant en 
över 40-årig tradition av 
medlemsauktioner där his-
toriska aktiebrev, finansiella 
dokument, historiska brev.. 

Köp våra historiska 
recept-vykort! 
Välkomna att börja sam-
la på våra historiska 
recept-vykort som är 
tillverkade som Guten-
berg gjorde på 1400-talet! 
Handsatta med...

Villa Wingarhed i Skilling-
eby ligger mitt i Kungsör 
och ägs av makarna Tor-
björn och Cornelia.........

Läs mer på sid  28-29

”Det kostar när det rostar” 
Eskilstuna Blästringstek-
nik AB grundades 1981 
och ägs och driv......



4 KulturMagazinet # 1-2021

Ny butik, större café och 
utställning av Volvo Con-
struction Equipment.
 Välkommen att besöka 
Munktellmuseets nya mö-
tesplats som öppnar i juni 
och ta en fika i det utbyggda 
och mysiga caféet. Den nya 
moderna receptionen och 
butiken inbjuder besökare 
i alla åldrar att upptäcka 
museets samlingar från när-
mare 190 år av svensk indu-
strihistoria.

Munktellmuseet har sam-
tidigt premiär för Volvo 
Construction Equipments 
framtidsutställning där du 
får lära dig om företagets 
innovativa teknologier. Du 
kan även prova på att köra 
en dumper i ett stenbrott 
med hjälp av VR-glasögon, 
styra en minigrävare eller ta 
en selfie vid det enorma hju-
let till deras största maskin 
R100.

Premiär för nya
Munktellmuseet i Eskilstuna!

Förutom detta nya inspel 
har museet fortfarande kvar 
sin otroliga utställning med 
verktyg, fordon och motorer 
från närmare 190 år av his-
toria! Välkomna att ta del av 
både det gamla och det nya 
i våra härliga lokaler mitt i 
Munktellstaden.

 
Munktellmuseet 
Ägs och drivs av Volvo
Construction Equipment.
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Nu startar vi en ny tävling 
där det gäller att skapa ett 
konstverk i boktryck i Det 
Gamla Tryckeriet. Samti-
digt får deltagarna lära sig 
lite om boktryckets fina 
hantverk.

Tävlingen pågår fram till 
senhösten 2022. Då ordnar 
vi en utställning på alla ob-
jekt som skapats och en jury 
utser en vinnare.

Vi kan kalla det ”Det 
Gamla Tryckeriets konst-
grafik” och vi håller på ett 
antal kvällar och skapar 
våra egna ”konstverk”. Alla 
får använda våra maskiner, 
bly- och trätyper, gamla 

Inbjudan till Det Gamla Tryckeriets
“Konstgrafiska tävling 2021–2022”!

klichéer, ornament, olika 
tryckfärger och papper med 
mera som vi har. Vi trycker 
upp några få exemplar som 
varje ”konstnär” numrerar 
och signerar. Sedan ordnar 
vi en stor auktion där vi säl-
jer ”konstverken” till högst-
bjudande och alla intäkterna 
skänker vi till Stadsmissio-
nens härbärge i Eskilstuna.

Vårt motto för tävlingen 
lyder så här: En grafisk es-
tetisk komposition som med 
bokstäver, ord eller bild för-
medlar en tanke eller idé 
som har originalitet, är all-
varlig eller lekfull i svart-
vitt eller färg.

Arbetstider
När vi träffas första gån-
gen kan vi bestämma tider 
och dagar för den gruppen. 
Vi kan bara vara 5–6 st åt 
gången i tryckeriet där ni 
får vägledning av erfarna 
grafiker. När första gruppen 
är klar börjar vi med nästa 
grupp. Anmäl er så snart 
som möjligt för att kunna 
vara med. Vi kommer att ta 
ut en anmälningsavgift på 
300 kr för att bekosta mate-
rial med mera.

Formatet är max A3, 
297x420 mm. Satsytan (try-
ckytan 60x88 cic) är 270x400 
mm.

Kontakta Bo Niklasson för att anmäla dig,
070-629 09 58 eller
bo.niklasson@eskilstunamagasinet.se 

Varje deltagare får try-
cka 5 ex varav: ett ex är 
med i tävlingen och ett ex 
arkiveras hos Det Gamla 
Tryckeriet och 3 ex får be-
hållas av deltagaren. Det ex-
emplar som är med i tävlin-
gen säljs genom en auktion 
på Boktryckets Dag, sista 
helgen i oktober 2022. Be-
hållningen går till Stadsmis-
sionens härbärge i Eskilstu-
na. Under tiden fram till 
auktionen försöker vi ställa 
ut konstverken på några oli-
ka platser i Eskilstuna.

Sprid detta till vänner och 
bekanta som vill vara med 
att skapa ett konstverk!

Några
tidigare

konstverk!
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MINIATURE KINGDOM
Välkommen till Miniature Kingdom i Kungsör, en modelljärnväg där vi
hämtar inspiration från platser och sevärdheter runt om i Sverige.
Den del av anläggningen 
vi kör trafik på är ca 170 
m2 och där finns delar av 
Norrland, Stockholm, Berg-
slagen och Västmanland. Vi 
började bygga i september 
2015 och hade invigning i 
januari 2017.

Rälsen vi kör på är från 
tillverkaren Roco. Växelmo-
torerna är av märket Cobalt 
och är digitala. Vi använder 
Roco/Fleischmans Z21 di-
gitalcentral med boostrar 
från Lenz. Återmatning 
sker via LocoNet bus och 
Uhlenbrock återmatnings-
moduler. 

Längden på spåren som 
vi kör på i dagsläget är ca 
600 meter och vi använder 
ca 180 växlar. Malmbanan 
är en egen slinga på det 
övre planet där 5 tåg samsas 
om spåren. Övriga anlägg-
ningen hänger ihop och där 
kör i dagsläget 20 tåg. 

Anläggningen styrs av 2 
datorer med hjälp av data-
programmet Train Control-
ler Gold, från Freiwalds. 

Det rullande materialet 
kommer i huvudsak från 
tillverkarna Rocco, NMJ och 
Jeco. 

Den del som stod färdig 
först kallar vi för Norrland. 
Där finns delar av Sverige 
från Bodens fästning ner till 
Dalhalla i Rättvik.

Vi har ingen ambition att 
försöka få platserna geo-
grafiskt rätt. Vår förhopp-
ning är att Ni som besökare, 
med lite fantasi, ska kunna 
känna igen landmärkena vi 
bygger upp. 

När vi byggt färdigt Väst-
manland och Stockholm 
kommer bygget av södra 
Sverige att påbörjas. Vi bör-
jar då med Arboga och Öre-
bro och slutar i södra Skåne. 

På fronten av anlägg-
ningen finns ett antal knap-
par som aktiverar olika 
funktioner, tryck för att se 
vad som händer. 

Följ bygget på www.fa-
cebook/miniaturekingdom 
och Instagram.

Extra öppet alla dagar mellan den 3 juli
till 8 augusti. 
Ordinarie öppettider varje helg 
Lördag-Söndag 10–16. Kassan stänger 15.30. 
För bokning av grupper kontakta oss på 
mail@miniaturekingdom.se
www.miniaturekingdom.se  mail@miniaturekingdom.se
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Var rädd om dina fötter
Våra fötter är den grund vi står på och dess välmå-
ende är väsentligt för vår hälsa. Om vi visar våra föt-
ter omsorg så belönar de oss med ett rörligare och 
friskare liv.

Alla behöver sköta sina fötter då de utsätts för 
stora påfrestningar. Har man ont i fötterna påverkas 
hela kroppen. Därför kan en medicinsk fotbehand-
ling göra gott för mer än bara fötterna. På min fort-
vårdspraktik ger jag medicinsk fotvårdsbehandling.

Du får också råd om hur du bäst sköter om dina 
fötter.

n Liktornar
n Förhårdnader
n Fotvårtor
n Nageltrång
n Kartnaglar
n Fotsvamp

n Nagelsvamp
n Hälsprickor
n Psoriasisfötter
n PPP
n Siliconavlastning
n Fot och underbensmassage

Jag behandlar bland annat:

Tidsbokning
016-13 01 15

Verkstadsgatan 9 D (Munktellstaden) 633 42 Eskilstuna
marikalundin@hotmail.se

Körningstider
Mån–fre 10:00 – 18:00
Lör–sön (inga körningar sker)

Tvättonline i:
Västerås, Eskilstuna,
Strängnäs och Kungsör

Kemtvätt, vattentvätt, mattor, gardiner, soffklädsel, madrasser 
tvätt och mangling av dukar och sänglinne och hushållstvätt.

Vi hämtar, tvättar och lämnar 
dina textilier. Beställ gärna din 
tvätt via vår hemsida eller ring 
oss. Vi sköter din tvätt ända 
till dörren.

Nygatan 17, 632 20 Eskilstuna. 016-51 99 55 - 070-469 20 21
bassamboya@hotmail.com
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HARDROCK
Fredag 19 november 2021

Est.1999

www.julymorning.nu - www.facebook.com/rockatsea

ROCK AT SEA!
ROCK AT SEA!
ROCK AT SEA!

• Skiv- och pryl-marknad!
• 4 scener. 15 band • Taxfree
• Största nattklubben med 2 läktare
• Rockotek med bara rätt musik
• 2500 likasinnade festfolk • 12 barer
• Konferensmöjligheter
• Förmånliga bussanslutningar.
• P-plats ombord 345:-

BOKNING: www.vikingline.se/rockatsea.

Information: July Morning Records AB
Rådhustorget 1, Eskilstuna
Öppet: måndag – fredag 15–18, Lördagar 13–15
Tel: 0708 13 29 00. E-mejl: ras@julymorning.nu

Plats i hytt och kryssning på Östersjön med
avgång från Stadsgårdskajen 17.30.
Buffé med starköl och vin där du äter och
dricker så mycket du vill, en mängd artist-
uppträdanden under 24 timmars musikfest.
Fri entré till Skivmässan. Rockotek och med
bara rätt musik. 2500 likasinnade festdeltagare.buffé + 380:-

495:-

FÖLJ MED OCH UPPLEV EN MUSIKFEST UTAN LIKE!

Privatbokningen: 08–452 40 00
(1-30 personer) Ange kod:”HARDROCK”
Öppet: Mån–fre 08.00–17.00,
Lör–sön 09.00–15.00
Gruppbokningen: 08–452 40 40
Öppet: Mån–fre 09.15–13.00

Pris från

Pianobaren: Ulf Sandström & Bo Gustafsson
Puben: Dr Harmonica (US)

Ytterligare ett band kommer till!

Orlaith, Mollie & Mamie.
Nytt band på gång från Nordirland

Tribute to Johnny Winter

(UK) Folk, Delta Blues,
Grunge and Rock N' Roll

Marcus Rubin, Morgan
Zocek, Daniel Ramírez
& Per Soläng

Pontus Snibb, Staffan
Österlind & Sampo Axelsson

julymorning.nuBokning
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Om vikingatiden, den spän-
nande perioden mellan 
800–1050 e Kr, har mycket 
skrivits av arkeologer och 
andra under de senaste de-
cennierna. Bland mycket 
annat har t ex resor, makt, 
kult, krigståg och andra 
våldsamheter behandlats, 
något som även mediavärl-
den i hög grad tycks ha ta-
git till sig inte minst i form 
av TV-serier. Men den över-
vägande delen av befolk-
ningen har knappat under 
denna tid alls legat ute i vi-
king utan strävat på hemma 
på bondgårdarna. Det stora 
flertalet nordbor har med 
andra ord näppeligen visat 
sig ute i stora värden och 
därför inte ens till namnet 
förtjänat att kallas vikingar. 

Men det dominerande in-
tresset för denna till synes 
våldsamma tid har gjort att 
det som hände före hamnat 
i skymundan. Sålunda har 
t ex bronsåldern (1700–500 
f Kr), som även den var de 
stora resornas tid med be-
gynnande samhällsorgani-
sation ägnats föga intresse. 
Därför har, underligt nog, 
aldrig Sörmlands kanske 
märkligaste bronsåldersplats, 
utgrävd mellan åren 1969–
1971 av arkeologen Hille 
Jaanusson  nära Hallunda 
gård i Botkyrka på Söder-
törn, beskrivits för en större 
allmänhet. Undersökningen 
företogs för övrigt som en 
del i förberedelserna för 
den planerade, omfattande 
Botkyrkastaden. 

Detta är orsaken till före-
liggande försök till att kasta 
lite ljus över den märkliga 
platsen, som på sätt och 
vis kan sägas ha varit en 
föregångare till järnålderns 
Helgö och Birka, belägen 
bara någon mil östsydöst 
om just Helgö.

Själva bosättningsplatsen 
ligger i ett skyddat läge på 
en sydsluttning (ännu finns 
några husgrundsterrasser och 
en stor stensättning kvar i 
parkmark) som i norr stupar 
mot nuvarande Mälaren, 
som vid bronsålderns mitt 
för ca 3000 år sedan var en 
havsvik med vattenståndet 
cirka 15 m över Östersjöns 
nuvarande vattenyta. Läget 
gav gott skydd mot nordan-
vindar och insyn från havet 
utan att vara direkt strand-
bundet.

Bosättningsytan har varit 
mycket stor, kanske upp till 

10–12 hektar, genom åren 
till omfattande del förstörd 
av odling.

Som påpekats finns idag 
endast kvar några terrasse-
ringar och en stor stensätt-
ning, som alltså markerar en 
grav, i områdets parkmark, 
något som dock minner om 
det fanns här för nästan 
3000 år sedan.

Den nämnda arkeolo-
giska utgrävningen berörde 
i första hand ett 30-tal gra-
var från bronsålderns slut-
skede för ca 2500 år sedan, 
vilka var anlagda direkt på 
bosättningslagret, som allt-

så är äldre än gravarna. 14 
C- dateringar har visat att 
bosättningen härrör från 
600–800-talet f Kr, med an-
dra ord under mellersta 
delen av det arkeologerna 
kallar yngre bronsåldern. 
I det undersökta området 
fanns rester av grunder ef-
ter stora långhus, som haft 
lerklinade väggar och vas-
stak, några av dem säkert 
bostadshus. Särskilt inres-
sant var dock den hus-
grund på ca 20 m;s längd, 
som innehöll rester efter en 
bronsgjutarverkstad med 
tolv ugnar och talrika spår 

DEN GLÖMDA BRONSÅLDERSKÖPINGEN

Karta över Botkyrkatrakten med Hallundabosättningen, nr 1, 2, 3, inom den gröna cirkeln. Nr 4 
markerar bronsålderboplatsen vid Skrävsta och nr 5 hällristningen vid Slagsta.
Dagens kustlinje markeras av den tunna strandlinjen medan bronsåldersnivån, 15 m över havet, 
markeras av den grövre. Skrafferade områden markerar berg. Kartan framställd av A. Boklund.
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efter gjuteriverksamheten 
i form av degel- och gjut-
formsfragment, gjuttappar 
samt bronstenar. Råvarorna 
för tillverkningen, koppar 
och tenn, har importerades 
framför allt från Väst- och 
Centraleuropa, fjärrhandel 
med andra ord.

Att bosättningens storlek 
varit ovanligt omfattande 
visar för övrigt kulturla-
grens tjocklek, ofta mellan 
50–80 cm. Många människ-
or har med andra ord levat 

här under de ca 200 åren 
platsen varit i bruk. Varför 
den övergavs vet vi inte.

Särskilt betydelsefulla är 
de keramikskärvor, om-
kring 50000 stycken, som 
togs tillvara vid utgräv-
ningen. Skärvorna uppvisar 
en hög kvalitet och varierar 
mellan små kärl upp till 
stora förrådskärl. En del av 
kärlen med innehåll torde 
ha införts till platsen från 
kontinenten söder och öster 
om Östersjön, antingen av 

handelsmän från Hallunda 
eller tillresta från nämnda 
områden.

Men inte bara handel 
finns dokumenterad. Spår 
efter sädesodling påträf-
fades också bland annat i 
form av malstenar och löpa-
re samt avtryck av sädeskor 
i en och annan keramikskär-
va. Man har även hållit hus-
djur, häst, nöt samt får/get. 

Men anläggningar och 
fynd sammantagna visar 
tydligt att Hallunda inte va-
rit ett vanligt bondsamfund. 
Platsens ytmässiga storlek 
antyder att här funnits en 
stor folkmängd. De fram-
grävda lämningarna visar 
på att platsen uppbyggts ef-
ter en plan, nära den dåtida 
havsviken i norr, alltså ett 
gott kommunikationsläge. 
Fynden efter bronsgjutning 

samt keramiken visar på 
hantverk och handel. Rika 
röseförekomster  (gravrösen 
i dominerande höjdlägen) i 
landskapet omkring platsen  
samt en märklig hällristning 
vid Slagsta, bara någon kilo-
meter från Hallunda tyder 
på makt och kultutövning. 

Som påpekats, visar alltså 
anläggningar och fynd att 
Hallunda inte varit en van-
lig agrarbosättning. Platsen 
bör snarast tolkas som ett 
kommersiellt centrum för 
ett större område placerat i 
ett gynnsamt kommunika-
tionsläge. Lite vågat kanske 
man törs tolka den som en 
bronsåldersmarknadsplats, 
en köping, föregångare till 
järnålderns Helgö och Birka.

Vilket varuutbyte som 
varit aktuellt vet man inte 
mycket om. Givetvis var 

Bronsgjutarverkstaden med synliga ugnslämningar i bildens mitt. 
Foto S. Hallgren.

Plan över Hallundabosättningen uppmätt av G. Vahlne och L. 
Löfstrand 1971.

Bronsfynd från bosättningsområdet. Teckning B. Händel.

Olika kärltyper från Hallundabosättningen. Foto N. Lagergren.
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importen av brons (kop-
par och tenn) avgörande 
liksom bland annat salt, 
säkert viktigt som konser-
veringsmedel redan på den 
här tiden. Bytesvaror kan 
ha varit pälsskinn av olika 
slag, kanske ylletyger och 
möjligen mjölk/ostproduk-
ter men framför allt män-
niskor, trälar, viktiga kug-
gar i den dåtida ekonomin. 
Under hela vår förhistoria 
spelade för övrigt männis-
kohandeln, slavhandeln, en 
viktig roll, en verksamhet 
som försvann först långt in 
i den kristna medeltiden för 
7–800 år sedan. 

Att handelsmän från kon-
tinenten besökt Hallunda 
liksom att handelsmän från 
Hallunda besökt kontinen-
ten under långa handelsfär-
der är alltså högst sannolikt. 
Mälardalen har med andra 
ord ingalunda varit enbart 
ett isolerat randområde i 
Europa för 2600 år sedan 
utan har liksom den 1400 år 
senare inträffande vikinga-
tiden varit en livlig kontakt-
period med övriga Europa.

Till sist kan det vara 
på sin plats att nämna att 
många fler indikationer på 
den intensiva bronsålders-
bosättningen vid Hallunda 
finns registrerade bland an-
nat ett mycket stort bronsål-
dersröse, ett av landskapet 
Sörmlands allra störst. Om-
rådet  är fortfarande mycket 
sevärt.              David Damell

 
Exempel på typisk keramikdekoration från bosättningen. Foto N. Lagergren. 

Gammal smidd järngrind ca 
100 x 100 cm. Blästrade och 
lackerade i svart. 2 200 kr

Gammal upphängnings 
konsol i smide. Blästrad 
och lackerad i svart. 
140x50 cm. 1200 kr

Gammal smidd järngrind ca 
100 x 100 cm. Blästrade och 
lackerade i svart. 1900 kr.

Allt gammalt fint 
och vackert konst-
smide. Blästrat, 
grundmålat och 
vackert lackerat i 
svart färg.

Fridhemsgatan 4
070-629 09 58

Finns på Det Gamla Tryckeriet!
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www.julymorning.nu - www.facebook.com/rockatsea

July Morning Records AB
Rådhustorget 1, Eskilstuna
Öppet: måndag-fredag 15-18, lördag 13-15
0708-13 29 00
ras@julymorning.nu

på Vilsta sporthotell & camping i Eskilstuna

JULY MORNING PRODUCTION IN ESKILSTUNA

ROCK AT SEA

Vilsta sporthotell Sure by Best Western *** & Camping
I anknytning till festivalområde, Vasavägen 80. enkelrum 795:-, dubbelrum 990:-,
Lägenheter från 1295:-, Stugor från 895:-, Festivalcamping 295:-, Husbilsplats: 295:-.
För bokning & info kontakta Vilsta Sporthotell, 016/513080, bokning@vilstasporthotell.se.
Best Western Plaza hotell ****, Drottninggatan 9, Eskilstuna centrum,  pris för er med
festivalbiljett, enkelrum 895:-, dubbelrum 1095:-, bokning: 016/150000, info@plazahotel.nu.

Boende:
Arrangör & Info:

EN ROCKFEST I TVÅ DAGAR!

        Entré

2-dagars 695:-
Fredag   350:-
Lördag   450:-

(Serviceavgift 25:-)

17.00 fredag 3/9 öppnar portarna.
Fredag bjuder vi på 7 band fram till 02.00.
Lördag 4/9 öppnar vi 15.00.
Denna dag bjuder vi på 9 band fram till 02.00.
Ett flertal barer, 3 scener varav 2 inomhus.
Sandstrand, pryl & skivmarknad, rockotek med
bara rätt musik.
Plats för 2000 likasinnade festdeltagare.
Festival-camping + stugor + lägenheter + hotell
i direkt anslutning till festivalområdet.

LATE

   SUMMER MEET

                 
         2021

LATE

   SUMMER MEET

                 
         2021

LATE

   SUMMER MEET

                 
         2021

Fredag & Lördag

Lady Luck Lexy & The Riverside Boys (UK)
The Errols - in the name of Eddie Meduza
Ulf Sandström & Bo Gustafsson

Eva Eastwood
The Go Getters

Tennessee Drifters
Wild Rooster

The Top Chefs
Roadkill Rockers

Fredag 3/9

Lördag 4/9

Fatboy
Jack Baymoore & The Bandits

Hi-Flyin' Combo (S/EST)
Mike Teardrop Trio

BOKNING:

Tickster.com

eller via telefon:

0771- 47 70 70
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Hos oss gör vi saker varje dag 
som du bara drömmer om!

Öppettider: Månd- fred 10–18, Lörd 10–14.
Annan tid enligt överenskommelse.

BRYGGARN Haleniigatan 1, Eskilstuna
Tel 016-14 51 51

Det vi inte har – Det behöver du inte heller ha!

Advokat
Dick Levinson AB

Tel 016-12 35 90
Rademachergatan 14

632 18 Eskilstuna

Kan ta mig an stora och små historier.
Kontakta

giselleemoth@gmail.com
för mer info

Gamla Stadens souvenirbutik
Vi syr och säljer Sverigedräkten med tillbehör

Öppet mån–fre 11–18. Lör 10–15

Stort urval av Souvenirer, även Eskilstuna artiklar.

Butiken har även en avdelning med fin kvalitets kläder 
och olika artiklar i Pippi Långstrump, Mumin och Emil i 
Lönneberga.

Att tycka om trädgården när 
allt är i sin bästa fägring i 
juni, juli och augusti och det 
har regnat lagom är bara här-
ligt. Men innan dess kan man 
kanske önska sig något annat. 
Du kanske har hört, läst om 
täckodling. Jag har skrivit två 
böcker om detta sätt att odla. 
”Min dröm om lustgården” 
och den andra heter ”Börjes 
tips” Den första beskriver hur 
man täckodlar. Vad sägs om 
att sista hösten jag spadvände 
min tunga lera var -79, det var 
också sista gången jag häm-
tade stallgödsel och grävde 

Hej Trädgårdsvän!
ner. Köper heller ingen annan 
gödsel. Ogräsrensning har jag 
också sluppit med detta sätt 
och inte behöver jag vattna 
annat än vid sådder och vid 
utplantering av växter. Kom-
postarbetet la jag av med en 
bit in på 80-talet. Den andra 
boken innehåller ca 60 stycken 
tips hur trädgårdsarbetet kan 
underlättas ytterligare allt i 
förhållande till vad och hur 
mycket man odlar. Hos mig 
har självförsörjningen av mat 
en rätt stor plats men också att 
få skapa en vacker trädgård att 
leva i och av. 

Börje Remstam, Eskilstuna     –    borje@remstam.se
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Var med i vårt Annonspussel #1/2021 och vinn fina priser!
15 st fina priser till de 15 först öppnade rätta svaren.

På vilken sida hittar
du följande bilder?

1   på sid ...............

2   på sid ...............

3   på sid ..............

4   på sid ..............

5   på sid ...............

6.  på sid ..............

 

Skicka in ditt svar till: Det Gamla Tryckeriet, Fridhemsgatan 4,
633 58 Eskilstuna senast den 1 nov 2021. Vinnarna meddelas per post.

Namn................................................. Adress............................................................
.
Telnr ................................. E-post ..............................................................................

1 2 3

4 5 6

Vill du byta till bergvärme?
eller sinar din brunn?

Iskristallen har mångårig erfarenhet av vatten- och energiborrning för bergvärme.
   

Fråga oss vad du vill ha hjälp med – vi har kunskapen.

Vi på Iskristallen är certifierade och uppfyller kraven 
i Sveriges Geologiska Undersöknings kravspecifika-
tion för brunnsborrare.

robban@iskristallen.se – Tel: 016 35 77 55 – Mob: 070 606 68 84 – www.iskristallen.se

HARDROCK
Fredag 19 november 2021

Est.1999

www.julymorning.nu - www.facebook.com/rockatsea

ROCK AT SEA!
ROCK AT SEA!
ROCK AT SEA!

• Skiv- och pryl-marknad!
• 4 scener. 15 band • Taxfree
• Största nattklubben med 2 läktare
• Rockotek med bara rätt musik
• 2500 likasinnade festfolk • 12 barer
• Konferensmöjligheter
• Förmånliga bussanslutningar.
• P-plats ombord 345:-

BOKNING: www.vikingline.se/rockatsea.

Information: July Morning Records AB
Rådhustorget 1, Eskilstuna
Öppet: måndag – fredag 15–18, Lördagar 13–15
Tel: 0708 13 29 00. E-mejl: ras@julymorning.nu

Plats i hytt och kryssning på Östersjön med
avgång från Stadsgårdskajen 17.30.
Buffé med starköl och vin där du äter och
dricker så mycket du vill, en mängd artist-
uppträdanden under 24 timmars musikfest.
Fri entré till Skivmässan. Rockotek och med
bara rätt musik. 2500 likasinnade festdeltagare.buffé + 380:-

495:-

FÖLJ MED OCH UPPLEV EN MUSIKFEST UTAN LIKE!

Privatbokningen: 08–452 40 00
(1-30 personer) Ange kod:”HARDROCK”
Öppet: Mån–fre 08.00–17.00,
Lör–sön 09.00–15.00
Gruppbokningen: 08–452 40 40
Öppet: Mån–fre 09.15–13.00

Pris från

Pianobaren: Ulf Sandström & Bo Gustafsson
Puben: Dr Harmonica (US)

Ytterligare ett band kommer till!

Orlaith, Mollie & Mamie.
Nytt band på gång från Nordirland

Tribute to Johnny Winter

(UK) Folk, Delta Blues,
Grunge and Rock N' Roll

Marcus Rubin, Morgan
Zocek, Daniel Ramírez
& Per Soläng

Pontus Snibb, Staffan
Österlind & Sampo Axelsson

julymorning.nuBokning

www.julymorning.nu - www.facebook.com/rockatsea

BOKNING:

Tixter.com

eller via telefon:

0771- 47 70 70

July Morning Records AB
Rådhustorget 1, Eskilstuna
Öppet: måndag-fredag 15-18, lördag 13-15
0708-13 29 00
ras@julymorning.nu

på Vilsta sporthotell & camping i Eskilstuna

JULY MORNING PRODUCTION IN ESKILSTUNA

ROCK AT SEA

Vilsta sporthotell Sure by Best Western *** & Camping
I anknytning till festivalområde, Vasavägen 80. enkelrum 795:-, dubbelrum 990:-,
Lägenheter från 1295:-, Stugor från 895:-, Festivalcamping 295:-, Husbilsplats: 295:-.
För bokning & info kontakta Vilsta Sporthotell, 016/513080, bokning@vilstasporthotell.se.
Best Western Plaza hotell ****, Drottninggatan 9, Eskilstuna centrum,  pris för er med festivalbiljett,
enkelrum 895:-, dubbelrum 1095:-, bokning: 016/150000, info@plazahotel.nu.

Fatboy
Eva Eastwood

Jack Baymoore & The Bandits
Lady Luck Lexy & The Riverside Boys (UK)

The Go Getters
The Errols - in the name of Eddie Meduza

Tennessee Drifters
Hi-Flyin' Combo (S/EST)

Wild Rooster
The Top Chefs

Roadkill Rockers
Mike Teardrop Trio

Ulf Sandström & Bo Gustafsson

Boende: Arrangör & Info:

LATE

   SUMMER MEET

                 
         2021

LATE

   SUMMER MEET

                 
         2021

LATE

   SUMMER MEET

                 
         2021

EN ROCKFEST I TVÅ DAGAR!

        Entré

2-dagars 695:-
Fredag   350:-
Lördag   450:-

(Serviceavgift 25:-)

17.00 fredag 3/9 öppnar portarna.
Fredag bjuder vi på 7 band fram till 02.00.
Lördag 4/9 öppnar vi 15.00.
Denna dag bjuder vi på 9 band fram till 02.00.
Ett flertal barer, 3 scener varav 2 inomhus.
Sandstrand, pryl & skivmarknad, rockotek med
bara rätt musik.
Plats för 2000 likasinnade festdeltagare.
Festival-camping + stugor + lägenheter + hotell
i direkt anslutning till festivalområdet.

D
Det Gam-

D

Svensk t ,  närproducera t  kö t t  av  
a l l ra  högs ta  kva l i t é .

Res taurang ,  L i vescen ,  Cas ino ,  Na t tk lubb

Care l i i ga tan  1 ,  Esk i l s tuna  016-519121 
www.b i f fg r i l l . s e

  Centralt läge med närhet till både 
shopping och aktiviteter

 I priset ingår alltid Best Breakfast
 Tillgång till gym dygnet runt

   Skön uteservering för  
sommardrinken

   Ny relaxavdelning med  
bastu & bubbelpool

Boka nästa vistelse hos oss!
Drottninggatan 9, Eskilstuna +46 16 15 00 00 info@plazahotel.nu

www.plazahotel.nu

+46 16 15 00 00 | info@plazahotel.nu | www.plazahotel.nu
Drottninggatan 8 Eskilstuna

Vi erbjuder förmånliga priser och paketerbjudanden

 Centralt läge med närhet till både shopping och aktiviteter
 I priset ingår alltid Best Breakfast

 Tillgång till bastu och gym dygnet runt
  Skön uteservering för sommardrinken

Boka din nästa 
hotellvistelse hos oss!

Drottninggatan 9, Eskilstuna • Tel. 016-15 00 00
E-post: info@plazahotel.nu plazahotel.nu

NÄRA TILL ALLT | BEKVÄMT BOENDE
STORT ENGAGEMANG 

STF 
vandrarhem

Vilsta Camping
4-stjärnig naturskön familjecamping. Stadsnära.

www.vilstacamping.se • info@vilstacamping.se

POPULÄRT BOENDE

3-stjärnigt Hotell,
STF Vandrarhem, Stugby 

Prisvärt boende för hela familjen.
Barn och familjevänligt. Naturskönt.

www.vilstasporthotell.se • info@vilstasporthotell.se
Fri parkering

 Tfn 016-51 30 80
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ÖPPET ÅRET OM

Vilsta 
Camping

4-stjärnig naturskön familjecamping. 
Stadsnära.

www.vilstacamping.se • info@vilstacamping.se

NYHET!

 Boka vår nya Relaxavdelning  

med bastu och bubbelpool 

för nästa kick-off eller 

möhippa/svensexa
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Barn och familjevänligt. Naturskönt.

www.vilstasporthotell.se • info@vilstasporthotell.se
Fri parkering

 Tfn 016-51 30 80

POPULÄRT BOENDE

3-stjärnigt Hotell,
STF Vandrarhem, Stugby

Prisvärt boende för hela familjen.
Barn och familjevänligt. Naturskönt.

www.vilstasporthotell.se • info@vilstasporthotell.se
Fri parkering

ÖPPET ÅRET OM

Vilsta 
Camping

4-stjärnig naturskön familjecamping. 
Stadsnära.

www.vilstacamping.se • info@vilstacamping.se

NYHET!

 Boka vår nya Relaxavdelning  

med bastu och bubbelpool 

för nästa kick-off eller 

möhippa/svensexa

www.vilstasporthotell.se • info@vilstasporthotell.se

Prisvärt boende
med konferens & kick-off PLAZA HOTEL

★★★★★★★★★★★★

En Bistro med influenser från 
Italien och Frankrike.

Gymnastikgatan 2, Eskilstuna 016-519121

www.granden.se

~ RISTORANTE ~

gränden

Vi sätter trenden. 
Nybyggt glashus med terass mitt på 

Fristadstorget. 016-144191

Gastropub och sportsbar med vällagad mat 
och spännande drycker!  Lunch, AW, Middag 

Musik-quiz, Kunskapskampen
Kriebsensgatan 5, Eskilstuna 016-142020

www.pitchers.se/eskilstuna Vasavägen 80, Eskilstuna, Tel: 016-51 30 80
www.vilstasporthotell.se   |   bokning@vilstasporthotell.se

Prisvärt, barn- & familjevänligt hotell med fri parkering
och wifi. Relaxavdelning med bubbelpool och bastu.

Naturskön familjecamping med badplats.
Stadsnära. 3 km från Parken Zoo.

Camping

HOTELL  VANDRARHEM  STUGBY 
CAMPING  LÄGENHETER
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Det här är berättelsen om 
Fanny, en av de kvinnor 
som levde och verkade i Es-
kilstuna under större delen 
av sitt liv, ett kvinnoöde. 
Detta är också berättelsen 
om en kvinna, som var vik-
tig för oss alla.

Fanny föddes 1871 i Ri-
singe i Östergötlands län.
Hennes far, Karl August 
Wennerholm, född 1838 
i Svennevad i Närke, var 
skräddare till yrket och Fan-
nys mor hette Augusta Al-
bertina Allard, född 1845 i 
Bodarne Örebro län. 

Tidigt faderlös
Redan 1873 blev Fanny fa-
derslös när Karl August 
avled och Fanny, hennes 
syster Hulda och deras mor 
fick klara sig själva en tid.

Svennevad hette Swina-
vadh från början och det 
för att vildsvin vadade över 
en å i närheten, men nam-
net ändades på 1700-talet 
för att se snyggare ut.

Några år senare mötte Fan-
ny och Huldas mor en trev-
lig maskinist från Älvsborgs 
län, som hon fick ett barn 
till med; Tekla Gottfrida, 
som föddes 1878 innan Au-
gusta Albertina hunnit gifta 
sig med nye maken. När de 
gifte sig antog alla barnen 
efternamnet Andrén även 
om Fanny också hette Wen-
nerholm.

Flytt till Eskilstuna
Med nye maken flyttade fa-
miljen till Eskilstuna, som   
på 1870–80-talen var en liv-
full stad, en stapelstad med 
handel runt i hela världen 
och ville man bara till hu-
vudstaden så kunde man ta 
båten från Öfvre Hamn (nu-
varande smörparken).

I staden fanns det gott om 
industrier och behovet av 
duktig arbetskraft var stort.

Många av dessa företags 
etablering i staden var gi-
vetvis effekten av  olika 
statliga satsningar som Fri-
staden och gevärsfaktoriet.

Karrriär som sömmerska
Fanny med anlag från sin 
far hade redan börjat sin yr-
keskarriär som sömmerska.

Det fanns ett antal skräd-
dare i staden. Fanny sökte 
sig ett arbete hos skräddar-
mästare Carl Johan Carlsson 
född 1860 i Ervalla, Örebro 
län. Denne skräddarmästa-
re bodde i staden med frun 
Hilma från Västra Vingåker 
och barnen Ella och Gabriel. 
Att Fanny umgicks med 
skräddarmästare Carlssons 
familj syns tydligt i hennes 
poesialbum. Många hade 
poesialbum, en vänbok, vari 
man skrev något trevligt.

I poesialbumet finns tankar och 
poesi från både Ella,  Gabriel och 
deras mor Hillma Carlsson.

Händelserika år
1905 gick skräddarmästa-
rens son på högre allmän-
na läroverket och spelade 
teater så ofta det gick. Han 
ritade decor, skrev pjäser 
och agerade tillsammans 
med sina kamrater. Kanske 
hjälpte rara tant Fanny till 
med att sy teaterkostymer?

En sömmerska som hette Fanny

Risinge kyrka. 1871 byggde Per 
Larsson vid Åkerman & Lund Or-
gelbyggeri en mekanisk orgel med 
18 eller 24 stämmor fördelade på 
två manualer och pedal.

Ångbåt vid övre hamn i Eskilstuna. EM Vy 994.
Fanny W från Risinge, 

Fannys synålar, 
foto Tamino Emmoth.

”Ofta stavade familjen Carlsson 
sig med K och i adresskalendrar 
från den här tiden hittar man of-
tast Carlsson under Karlsson.”
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Sverige 1905 präglades av 
unionsupplösningen från 
Norge.

15 juni gifte sig kronprins 
Gustav Adolf med kung 
Edvards brorsdotter Mar-
gareta. Bruden var iklädd 
en strålande toalett af el-
fenbensfärgad satin med en 
spetsslöja af utomordent-
ligt värde. I handen bar 
hon en bukett af liljor.

1905 fyllde Fanny 34 år. 
Hon hade inte gift sig och 
skulle aldrig komma att 
göra det. Storasyster Hulda 
däremot gifte sig och fick 
sonen Ragnar. Tyvärr avled 
Huldas make och under 
en period bodde sonen hos 
mormor Albertina medan 
Hulda arbetade.

Det hände mycket i Sve-
rige och i världen dessa år. 
1906 är det Olympiska spe-
len i Athen och svensken 
Lemming slår världsrekord 
i spjut på 53,90 meter, svens-
ken Svanberg blev tvåa.

Samma år beslutade Sven-
ska akademien att nu skulle 
man sluta stava med  ”hv”, 
”dt” och ”f”. Det var inte 
alla som gillade detta nya 
påfund.

1907 invigdes Nordiska 
museet i juni men i decem-
ber avled Konung Oscar II. 
Dagen efter sin faders död 
övertog Gustav V kronan. 

1909 utbröt strejker runt 
om i Sverige och många ar-

betarfamiljer har det väldigt 
betungande ekonomiskt.

I adresskalendern från 
1913 finner vi att Fanny bor  
tillsammans med sin halv-
syster Frida. Fanny arbetar 
som sömmerska och Frida 
som kartongarbeterska, ett 
jobb som hon fått via Hul-
das nu avlidna make.

Spanska sjukan och ny 
arbetsgivare
1919 i januari avled skräd-
darmästare C J Carlsson i 
Spanska sjukan och Fanny 
fick lov att sig om efter en 
annan arbetsgivare.

Spanska sjukan var en in-
fluensapandemi med en ag-
gressiv våg från 1 juli 1918 
till 30 juni 1919. Det anses att 
0,6% av den svenska befolk-
ningen avled, vilket skulle 
ha varit ca 38 000 personer.

Så småningom börjar 
Fanny arbeta för skräddar-

mästare Sven Eugen Wei-
born född i Örebro 1891, 
som med en gedigen yr-
kesutbildning, bland annat 
i London först 1915 tog an-
ställning i firman Ericsson 
& Son på Köpmangatan 
i Eskilstuna. Där träffade 
han Fritiof Jungert. 15 år 
senare tog dessa skräddare 
över firman och bytte namn 
till Skrädderi Weiborn och 
Jungert. 

Balsta sjukhem i Eskilstuna.

Moderna mönster från 1916 att inspireras av. Från Favorit - Mode Al-
bum sålt i Stockholm via Dresdner-Expeditionen.

Prins Vilhelm bodde från 
1914 på godset Stenhammr 
nära Flen. Han producerade 
mellan år 1920-1950 en hel del 
filmer också för Svensk Film-
industri. Under pseudonymen 
Prins Wilhelm skrev han bl.a. 
för Svenska Dagbladet. Prins 
Vilhelms bror var kung Gustav 
VI Adolf och modern var prin-
sessan Margareta, hon som 
hade liljor i brölloppsbuketten.

Weiborn & Jungert hade 
snart många fina kunder 
och bland dem fanns Prins 
Wilhelm.

Prins Wilhelm beställde 
många fina sidenvästar och 
sidenslipsar hos Weiborn & 
Jungert och många av dem 
syddes av Fanny. Hon fick 
tillåtelse att ta hand om 
spillbitarna och hon på-
började sy det allra finaste 
lapptäcke.

1945 startade Weiborn sitt 
egna företag och blev kung-
lig hovleverantör.

Fanny sydde hela sitt liv 
och var duktig på det. Hon 
och Frida bodde tillsam-
mans till Fridas död 1949. 

EM RB-A1865 prins Vilhelm och 
biskop Aulén i konversation.

Från en bokfilm av Erik Lindorm ”Oscar II och hans tid”.

Sven Eugen Weiborn som ung. 
Lån från Arkiv Sörmlands sam-
lingar.
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Sista tiden bodde Fanny på 
ålderdomshemmet Balsta.

Varför gifte sig aldrig 
Fanny? Var det kvinnoöver-
skottet som spelade en roll? 
Ville hon inte förlora sin 
självständighet?

Nå hur var hon viktig för 
oss alla? Jo – genom att ha 
funnits till är hon viktig för 
oss alla.

Fanny avled 1959 och 
hennes lapptäcke med tyg-
bitar från Prins Wilhelms 
sidenvästar blev aldrig 
klart…

Nu i mina händer hål-
ler jag Fannys lilla ask med 
delar till hennes symaskin. 
De är väl använda, ordent-
ligt rengjorda, kvar efter ett 
långt yrkesliv.

Jag plockar ut dem…
pressarfot, nålar….väl an-
vända, väl rengjorda. Det 
är en liten ask, men på ena 
kortsidan finns något gömt. 
Det är ett litet foto. Vem är 
mannen på fotot?

Vems foto ligger gömt all-
ra innerst i den lilla asken?

Lapptäcket glänser i so-
len och mitt i en persons 
livshistoria dyker en annan 
fram och det är historien om 
en stark kvinna, som gjorde 
ett val.

Mannen på fotot visar sig 
vara hennes hjärtas käre – 
den man som blev far till 
hennes son!

Hon hade ett foto till på 
mannen, men det gav hon 
bort.

Den andra historien
Nu ska jag berätta den an-
dra historien om en stark 
kvinna, som hette Fanny 
och var född 1871 i Risinge. 
Denna berättelse är samma 
som den första fram till juli 
1911 för under juni eller juli 
månad blev Fanny gravid. 
Vad hände i Eskilstuna då?

Gick hon på teatern vid 
Rådhustorget? Eller blev 
det en teaterföreställning i 
Folkets park. Kanske bjöd 
skräddarmästaren på en fö-
reställning där sonen Gab-
riel Alw agerade? 

Gabriel Carlsson bytte så små-
ningom till artistnamnet Gab-
riel Alw. På detta foto spelar han 
Hamlet i en uppsättning på Lo-
rensbergsteatern.

12–17 juni var det en in-
ternationell rösträttskonfe-
rens i Stockholm och repre-
sentanter från Eskilstuna 
deltog. Det låg länge eufori 
i den kvinnliga rösträttsluf-
ten, men brydde sig Fanny 
om detta? Nog visste hon 
om att det fanns organise-
rade sömmerskor, men det 
var mest i storstäderna.

Dagstidningarna i staden 

annonserade om Skyttefes-
ten som skulle äga rum så 
småningom. Där skulle det 
vara maskerad och kanske 
blev just Fanny ombedd att 
sy den kaukasiska dräkten 
som denna kvinna bar då?

Elna Fernström. foto privat.

I november 1911 fyllde 
Fanny 40 år. När kan hon 
ha insett att hon var gravid? 
Ogift. Snart 40 år. Och gra-
vid. Hur skulle hon lösa det 
här?

Barnets far var gift och 
om han erkände faderska-
pet så kunde hans fru stäm-
ma honom för ”horsbrott”, 
alltså otrohet och det här 
brottet avkriminaliserades 
först år 1937.

Detta var också tiden då 
det var förbjudet att sprida 
upplysning om preventiv-
medel.  En abort var ingen 
säker lösning och kanske 
var Fanny för långt gången 
i graviditeten när hon insåg 
hur det stod till.

En lösning och en 
fosterfamlj
Fanny frågade runt tills 
hon hittade en lösning. Hon 
flyttade för en tid till Mel-
lösa där det fanns en bra 
barnmorska som också gav 
förslag på en fosterfamilj. 
Mor och far i den blivande 
fosterfamiljen hade ju tänkt 
ta hand om ett barn till och 
då en flicka, men när de såg 

den lille gossen, Tage, då 
visste de att han var rätt för 
dem.

Fanny hade kunnat föda 
sitt barn och sen ge upp det 
till adoption och sen sluppit 
alla kostnader- men Fanny, 
den ogifta sömmerskan 
valde att föda barnet i ett 
samhälle utanför Eskilstuna 
där det fanns en fosterfamilj 
som pojken skulle få växa 
upp i, en fosterfamilj som 
älskade honom.

Fanny fortsatte att ha re-
gelbunden kontakt med sin 
son och familjen och bidrog 
ekonomiskt så gott hon 
kunde.

Frida, halvsystern, tyckte 
inte om det här, hon ville 
tysta ner alltsammans, men 
Fanny fortsatte hålla kon-
takten med sonen sin- ja 
hon gav honom det ena fo-
tot hon hade på sonens far- 
för även om det självklara 
var att det aldrig skulle av-
slöjas, aldrig skulle synas, 
så skulle det ändå vetas.

Fotot som sonen fick före-
ställer samme man som det 
gömt längst inne i syasken, 
nämligen

Tage Wennerholm
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Mannen på bilden är skräddar-
mästare Carl Johan Karlsson 
och på baksidan fanns följande 
text: 

Fannys son visste hela li-
vet om vem som var hans 
mor och far och han visste 
att han var tillkommen i 
kärlek. Tage växte upp till 
en trygg , vänlig, klok män-
niska. Han gifte sig, fick 
barn. Hans mor Fanny kun-
de känna stolthet över ho-
nom och han för henne, fast 
det var lite ”hyschhysch” så 
där offentligt.

När Fanny avled 1959 
möttes Tage och Fannys 
gamla väninna Ella Carls-
son-Alw på Fannys begrav-
ning. 

Ella frågade ”Hur kände 
du Fanny?” och Tage, som 
inte ville blamera sin bio-
logiska mor ens på hennes 
begravning svarade ”Vi var 
bekanta bara.” 

Tänk om Ella vetat att 
hon stod öga mot öga med 
sin halvbror?! Ella som sörj-
de sin bror Gabriel Alw som 
gick bort 1946 och som skul-
le fortsätta att sörja honom 
resten av sitt liv.

Nu är berättelsen om 
Fanny, en sömmerska i Es-
kilstuna under 1900-talet 
hel och nu är hon ännu mer 
viktig för oss alla eftersom 
hon gjorde val, som inte 
var lätta för henne eller för 
andra ogifta mödrar från 
1900-talets första sekler.

Kanske är detta Fanny glatt sit-
tandes på en bänk. Vad tror ni? 
Jag tror det!”

För Fanny var sonen det 
vackraste lapptäcket i värl-
den- som inte ens spillbi-
tarna från Prins Wilhelms 
sidenväst kunde mäta sig 
med!

Artikelns foton är privata om 
inget annat anges.

 © Giselle Emmoth för 
KulturMagazinet 2021. 

Fika och colombiansk mat
Välkommen in på en fika eller lunch!

Vi serverar bl a Empanadas, som är colombianska
piroger, och Ceviche, som är limemarinerde räkor i sås.

Dessutom erbjuder vi colombianska juicer och äkta
colombianskt kaffe, samt specialrätter på helgerna.

Maites Café

Köpmangatan 64, 633 40 Eskilstuna. 0760-22 27 88
maitescafe@gmail.com  –  www.maitescafe.se

Öppet: Tisdag – Söndag 12.00 – 17.00
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iAntik sättregal från början på 1900-talet!
Tillverkad i gediget trä i både lådor och bänk.

Mycket praktisk skåp för att förvara olika verktyg, 
spik, skruv, småprylar med mera i.

Höjd: bak 130 cm, fram 100 cm,
bredd 110 cm, djup 54 cm
12 små lådor 30x50 cm
och 11 stora lådor 70x50 cm.
Lådorna har olika indelningar 
från öppna lådor till en 
mängd små fack.
Finns på Det Gamla Tryckeriet, 
Fridhemsg. 4, Eskilstuna. 
070-629 09 58, bo.niklasson@
eskilstunamagasinet.se
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TANDENT
n Allmän tandvård
n Akut tandvård
n Implantat
n Tandreglering
n Estetisk tandvård

Öppettider
Vardag 08.00 – 18.00
Lördag 10.00 – 15.00
Tel 016-200 00 50

Rådhustorget 7. 633 40 Eskilstuna
E-post: tandent@hotmail.com
www.tandent.se

Dr. Fady Alobaidi
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0171-820 02, Nytorp, Veckholm Amnö 3
745 99 Enköping (mot Härjarö).

Se hemsidan för öppettider
016-13 15 23  |  munktellmuseet.com

Upplev mer än
180 års svensk

industrihistoria!

Premiär i sommar! Ny butik, 

större café & utställning av Volvo 

Construction Equipment

Den berättar och ger tips om skrivan-
det och dess glädje och värde. Den 
ger också tips till relevant litteratur 
och presenterar en enklare version av 
litteraturens kanon från Antiken till 
Postmodernismen.

Här finns författares egna tankar 
om sitt skrivarmödor, självbiografier, 
bevingade ord, ämnen, vägar och 
bakgrunder till berättande, genrer, 
vispoeter etc.

Kortare innehåll presenteras till-
sammans med läsupplevelser, några diktanalyser, ett urval 
litteraturhistoriska berättelser och miljöer, klassiska verk 
och mycket mer.

Boken vill vara en hjälpreda, tröst och uppmuntran till 
alla som vill läsa och skriva eget material, vara till glädje 
och förmedla arbetslust!

Jag har varit lärare i kommunen i över 25 år, Har lång er-
farenhet av eget skrivande och guldklocka (!).

Boken kan vara till nytta i alla pedagogiska sammanhang 
och tjäna som översiktslitteratur i ämnet svenska eller lit-
teraturvetenskap.

Den borde finnas till hands på varje skolbibliotek.

Gunnar Sandevärn 072/399 43 38 eller 016-34 41 03
e-post: gunnar.sandevarn@glocalnet.net

Nu finns boken
Läslust & Skrivarglädje ute! 

Tel 016-13 43 73, Köpmangatan 68, 633 40 Eskilstuna
post@spakallan.nu, www.spakallan.nu

”Unika affärer
som ger vår stad
sin karaktär.”
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Strömsholms Slusswerk och Strömsholms
Nya Canalaktiebolag

Strömsholms kanal är en 
av Sveriges längsta kana-
ler. Den sträcker sig från 
Strömsholms slott vid Mäla-
ren genom Hallstahammar, 
Surahammar och Fagersta 
till sjön Barken. Kanalen är 
107 km lång varav 12 km har 
grävts. Den är försedd med 
26 slussar som möjliggör en 
sänkning på 99 meter från 
Barken till Mälaren som är 
den högsta nivåskillnaden 
av alla kanaler i Sverige.

Strömsholms Slusswerk-
bildades 1776 för att möj-
liggöra transporter av 
framför allt stångjärn från 
bruken runt Smedjebacken, 
Fagersta, Wirsbo, Ramnäs, 
Surahammar och Hallsta-
hammar. Bygget av kana-

len påbörjades 1777 under 
ledning av Johan Ulfström 
som tidigare ansvarat för 
ombyggnaden av Hjälmare 
kanal, rådhuset och åmu-
rarna i Uppsala.

Kanalen invigdes tio år 
senare af Gustaf  III men 
blev helt färdig först 1795.

Med tiden förlorade ka-
nalen i betydelse, varför 
den renoverades med bör-
jan 1842 och återinvigdes 
1860, breddad, fördjupad 
och försedd med tre helt 
nya slussar. För ombygg-
naden ombildades bolaget 
till Strömsholms Nya Ca-
nalaktiebolag som idag är 
Sveriges äldsta verksamma 
aktiebolag, idag med nam-
net Strömsholms Kanal AB 

med Smedjebacken, Fager-
sta, Surahammar och Hall-
stahammars kommuner som 
huvudägare.

Genom järnvägarnas och 
landsvägarnas utökning för-
lorade kanalen successivt 
sin betydelse.

På initiativ av länssty-
relserna i Kopparbergs och 
Västmanlands län bilda-
des en räddningskommitté 
1955. Det ledde till att kana-
len i kommunal regi reno-
verades under åren 1963-70 
för trafik med fritidsbåtar.  
1990 förklarades kanalen 
vara byggnadsminne, idag 
ägt till 86 % av Stiftelsen för 
främjande av trafiken på 
Strömsholms kanal.

Förvaltningen av kana-
lens kulturhistoriska arv 

stöds numer av EU:s struk-
turfonder. Så mycket som 
möjligt av kanalens anlägg-
ningar har bevarats i auten-
tiskt skick. Exempelvis ma-
növreras alla slussar och ett 
par öppningsbara broar ma-
nuellt – på samma sätt som 
skett alltsedan 1860. Idag 
används kanalen årligen av 
ca 10.000 personer i rekrea-
tionssyfte. Driften sköts av 
kanalbolaget som inrättat 
många gästhamnar längs 
kanalen.

De äldsta bevarade ak-
tiebreven emitterades av 
Strömsholms Slusswerk 1785 
och är på 150 riksdaler. Ak-
tierna i Strömsholms Nya 
Canalaktiebolag emittera-
des 1842 och 1847 och är alla 
på 400 riksdaler banco. 

John Örtengren
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Svenska Föreningen för 
Historiska Värdepapper 
(SFHV) har som bekant en 
över 40-årig tradition av 
medlemsauktioner där his-
toriska aktiebrev, finansiella 
dokument, historiska brev 
och tryck, enstaka mynt, 
medaljer och näringslivs-
kuriosa utbjuds och växlar 
ägare. Auktionerna är doku-
menterade i form av beskri-
vande auktionsförteckning-
ar, numera också med en 
del illustrationer, samt med 
minimipriser som reflekte-
rar en nivå strax under för-
väntat marknadsvärde. 
Lördagen 5 december 2020 
avhöll SFHV sin sedvan-
liga höstauktion enligt auk-
tionsförteckning publicerad 
i medlemstidningen Histo-
riska Värdepapper.

Dagens event började 
med en fysisk visning av 
de 100 utropen. Lokalen 
fylldes med gemytligt sorl, 
igenkännande hälsningar 
och diskreta diskussioner 
om auktionstaktik och an-
budspriser. Från föreningen 
biträdde de ideella funktio-
närerna med Auktionskom-
missarien Bo Niklasson och 
dagens auktionist, tillika 
SFHV ordförande, under-
tecknad Per-Göran Carlsson. 

När det var dags att ut-
ropa objekt nr 23, arrang-
erades en kort paus för att 
ringa upp en i utlandet bo-
satt medlem tillika presum-
tiv anbudsgivare.

I detta fallet var det ak-
tuella aktiebrevet nr 33, 
utställt på en av svensk in-
dustrihistorias stora namn, 
Alfred Nobel, samt under-
tecknat av tre i styrelsen 
för Bergsprängnings-Aktie-
bolaget. Därtill var baksi-
dan av aktiebrevet påtryckt 
med ett prospekt som avi-
serade patent och ritning 
inom näringen. På detta ett 
och samma tryckta aktie-
brev fanns alltså de flesta 
attribut anbringade som 
utmärker ett särskilt intres-
sant historiskt aktiebrev!

Det är inte vanligt att ett 
historiskt aktiebrevs båda 

sidor har åskådnings-, do-
kumentärt- och därför extra 
samlarvärde men i detta fal-
let var det utslagsgivande! 

Från 1800 kr till 23 000 kr!
Efter en flera minuters lång 
anbudsgivning mellan tele-
fonbudaren (Belgien) kontra 
anbudsgivaren i salen steg-
rades höjningarna från 100 
till 200 kronorssteg för att 
därefter övergå till 500-kro-
norshöjningar. När nivån 
översteg 5000 kr började det 
mumlas bland de närvaran-
de i salen och när 7000-kron-
rosnivån passerades lade 
den härdade auktionskom-
missarien avvaktande ner 
sin penna. När 10 000-kro-
norsniåvn passerades tog 
auktionisten en välbehövlig 
vattenpaus varefter budgiv-
ning återupptogs. Några 
närvarande passade på att 
återigen granska aktiebre-
vet för att ”se” vad som 
var så ”extra märkvärdigt”.  
Fanns Nobels egen autograf 
måhända påskriven? Men 
icke så. Budstriden fort-
satte, telefon mot salen, tills 
slutligen 20000 kronor be-
kräftades och klubban efter 
särskilt andäktiga ”första, 
andra, tredje” utropats nog-
samt för formens skull och 
vinnaren ”telefonbud” kun-
de koras till ett totalt pris av 
23000 kr (plus värderek ut-
omlands). 

Nobelaktien
– en auktionsraket!

Kanske att du kan hitta ett 
brev som Bergsprängnings- 
Aktiebolaget? Det gäller 
att leta i äldre släktingars 
byrolådor där det kan finnas 
undangömda i tron att det 
finns inget värde!?

Samlandet av gamla ak-
tiebrev och andra historiska 
värdepapper började för 
ungefär ett hundra år sedan. 
I Sverige hade vi Henryk Bu-
kowski, som redan 1886 gav 
ut en katalog över ”Samling 
av svenskt och utländskt 
sedelmynt samt svenska 
förordningar, böcker och 
skrifter rörande riksgäld, 
banco- och sedelväsen m m”, 
innehållande ett avsnitt om 
”lottbrev, obliga tioner o dyl” 
och från 1900-talet Emil Öst-
erlind, Otto Kugelberg och 
Georg Strandberg.

Det breda samlandet star-
tade emellertid under tidigt 
1970-tal, främst i USA och 
England, men även Sverige 
var ett av de tidiga länderna. 
Det spred sig sedan under 
1980-talet till bl a Tyskland, 
Frankrike, Spanien och Ita-
lien, som idag är stora sam-
larländer. 

Det största intresset i Nor-
den finns i Sverige, tätt följt 
av Norge och Finland. I Dan-
mark är det få som samlar på 
gamla aktiebrev.

Den största och enda in-
ternationella före ningen för 
värdepappersamlare starta-
des i London 1978 och heter 
”International Bond & Share 
Society” med lokalförening-
ar i England, USA, Kanada 
och Sydafrika.

SFHV
Svenska Föreningen för His-
toriska Värdepapper, SFHV, 
bildades den 10 juli 1979 vid 
ett sammanträde i Sunds-
vallsbankens styrelserum på 
Regeringsgatan 42 i Stock-
holm. Sammankallande var 
bankens fonddirektör Henry 
Vinterman. Övriga närva-
rande vid detta historiska 
tillfälle var Kurt M. Holm, 
Ernst-Olov Melin, Per-Erik 
Ohlsson, Tage Renander, Bo 
Niklasson, förste antikvarien 
vid Kungl. Myntkabinettet, 
Ernst Nathorst-Böös och 
Aktiespararnas chefredaktör 
Stig Nordvall som utsågs till 
mötets sekreterare.

Föreningen ger ut ett fö-
reningsblad, Historiska Vär-
depapper, 4-5 ggr per år. Där 
berättar vi om olika bolag 
och händelser som har hänt. 
Vi har också två auktioner 
per år.

Bokutgivning
Vi ha också givit ut en ”Re-
ferenskatalog Svenska Ak-
tiebrev”, där vi tagit med 
över 8500 aktiebolag i bok-
stavsordning, utgivnings ort 
och år, valör, bransch med 
mera. En ovärdelig skatt att 
forska i. 

Till Referenskatalogen har 
vi också givit ut en Värde-
ringsguid där 8500 aktiebrev 
är prissatta. Föreningen ord-
nar också flera föreningsmö-
ten på olika aktiebolag som 
berättar om sin historia.

Välkomna till en
spännande förening!

Varför inte börja 
samla aktiebrev?

Du kan bli medlem i SFHV genom
att sätta in 300 kr för fysisk person

och 2000 kr för juridisk person
på SFHVs plusgiro 438 91 79-5

eller BG 709-5110
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Strängnäs Konstnärsakademi SKAK
- 2x Konstutställning ”Tankar om Corona”-

SKAKs  ”Tankar om Corona”,
2 konstutställningar som visades 
samtidigt, i Multeums Galleria 
samt Järnvägsgatan 1 i  Strängnäs.

Flertalet konstnärer i Strängnäs 
kommun är medlemmar i Konst-
närsakademin (c:a 40 personer, 
högskoleutbildade och autodidak-
ter). 17st av dem ställde ut med 

över 60 konstverk fördelade på de 
2 utställningsplatserna.

Succé trots coronatider, restriktio-
ner följdes med max 5-7 besökare åt 
gången, det strömmade in folk hela 
tiden under Kulturdagen då utställ-
ningen öppnades. 
Konstutställningen varade från       
22 maj till 30 juni.

Rademachersmedjorna
Café & Grill

Öppettider: Mån–Fre 11–18
Hamngatan 19
632 20 Eskilstuna
Mobil: 070-050 04 50

www.rademachercafe.se
Mail: kardw2006@hotmail.com

Upptäck Trakten!

Kultur, nöje och  

upplevelser i  

Sörmland.

www.trakten.nu

Grillspett
Rademacher-

smedjorna 
Grilltallrik
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JULKRYSS
Torsdag 2 december 2021

Est.1999

www.julymorning.nu - www.facebook.com/rockatsea

ROCK AT SEA!
ROCK AT SEA!
ROCK AT SEA!

BOKNING: www.vikingline.se/rockatsea.  Ange kod: ”JULKRYSS”

Plats i hytt och kryssning på Östersjön
med avgång från Stadsgårdskajen 17.30.
Viking Line´s fina JULBORD med starköl
och vin där du äter och dricker så mycket
du vill. Bara bra artister under 21 timmars
kryssning. Rockotek med bara rätt musik.
2000 likasinnade julkryssare.Julbord 420:-

495:-

Privatbokningen: 08–452 40 00
(1-30 personer)
Öppet: Mån–fre 08.00–17.00,
Lör–sön 09.00–15.00
Gruppbokningen: 08–452 40 40
Öppet: Mån–fre 09.15–13.00

Pris från

ROFFE WIKSTRÖM

EVA EASTWOOD

CAROLINE AF UGGLAS

JACK VREESWIJK

julymorning.nuBokning

Information: July Morning Records AB

Rådhustorget 1, Eskilstuna

Öppet: måndag – fredag 15–18, Lördagar 13–15

Tel: 0708 13 29 00. E-mejl: ras@julymorning.nu

Ballader & Bröl

Rockin´ Candy from Sweden

Joplin med mera

I pianobaren
ULF SANDSTRÖM & BO GUSTAFSSON

I puben YELLOWMIKE
DJ KÅRE

New Orleans t.o.r.

• Största nattklubben med 2 läktare
• 12 barer
• 2000 likasinnade festfolk
• Rockotek med bara rätt musik
• Konferensmöjligheter
• Förmånliga bussanslutningar

PASSA PÅ ATT KOMBINERA VIKING LINE´S FINA JULBORD
MED UPPTRÄDANDE AV NÅGRA AV SVERIGES BÄSTA ARTISTER
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Fynda på Det Gamla Tryckeriets utförsäljning!
Vi måste få mera plats för vårt tryckerimuseum och de utställningar med mera som vi planerar. 
Därför så säljer vi ut en massa prylar som vi inte behöver. Allt från böcker, tavlor, prydnadssa-
ker, medaljer, aktiebrev, tavelramar med eller utan konstverk,
I musée-butiken har vi: brevpapper, disktrasor, servetter, vackra papper allt med eget tryck på.

En mängd skolplanscher 
från 50 kr – 2–300 kr.Div gamla fönster 50–100 kr

H. C. Andersens konstme- 
daljer från de klassiska sa-
gorna, 8 st i brons Ø 70 mm 
i vackert schatull.
Fyndpris 600 kr! 

Kungen och drottningens 
bröllopsmedalj från 1976. 
Brons, 50 mm, 65 gr i kristall- 
ställ från Rejmyre.150 kr

Fönster dekorationer med 
torkade blommor i glaskupor 
endast 10 kr st. 10 st för 50 kr

Vinställ “Chateau Canet 
1874 Bordeaux”
B64 cm, H48 cm 400 kr!

D
Det Gamla Tryckeriet

TD

G

Öppet månd–fred kl 9–16, lörd 11–16
Fridhemsgatan 4, Eskilstuna 070-629 09 58

Gammal plåtskylt B61 cm, 
H51 cm. NU endast 700 kr!

Finns flera vackra sten-
skivor i olika format, 
färger och priser!3 st kaffepetter 150 kr

Mängder av träbokstäver, olika 
storlekar och typsnitt från  5 kr

Många fin böcker till vrak-
priser från 10 kr och uppåt!

Beställ servetter med 
egen text och bild!

Gamla skolkartor i olika format 
på rulle, från hela världen. 
Från 100 kr och uppåt ber-
oende på format och skick.

Vi har en hel del små tavlor 
tryckta i boktryck så som 
Gutenberg tryckte på 
1400-talet.
Från 20 kr och uppåt.

Gamla skolkartor
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Köp våra historiska recept-vykort!
Välkomna att börja samla på våra historiska recept-vykort 
som är tillverkade som Gutenberg gjorde på 1400-talet! 
Handsatta med blytyper och tryckta för hand! Upplagan 
är liten så passa på medan det finns kort kvar. När du köper 
våra unika recept-vykort gör du också en kulturgärning då 
pengarna går till Det Gamla Tryckeriets vänförening.

Vi försöker hitta gamla recept så som de bakade förr 
och som i dag kanske är bortglömda. Ofta är det gam-
la bortglömda mått som anges i recepten. Du kan möta 
benämningar som skålpund, kast, kanna, kaffekopp, 
knivsudd och nypa med mera. Därför har vi i kort No 2 
översatt alla mått till dagens mått som vi använder oss av.

Här på sidan ser du vad de tre första korten innehåller 
för recept. Flera kort kommer att tas fram med lite olika in-
tervaller. Tänk på att upplagan är starkt begränsad. Korten 
är i A5-format (150x210 mm) och tryckta på olika vackra 
papper.

Kort No 1

Kort No 3Kort No 2

Priset är endast 25 kr/st. Du får 4 st 
kort inkl porto för 100 kr. Du kan också 
köpa 8 kort för 150 kr inkl porto! Sätt 
in pengarna på DGT bg 793-4474 eller 
swisha 123 204 52 92 märk med “re-
cept-korten”. Glöm inte ange namn 
och adress samt vilka kort du vill ha 
och hur många.

Baksidan är utformad som ett 
vykort så du lätt kan skicka ett 
kort till vänner och bekanta.

D
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Villa Wingarhed i Skilling-
eby ligger mitt i Kungsör 
och ägs av makarna Tor-
björn och Cornelia  Wing-
arhed Axelsson.

Torbjörn och Cornelia 
bor privat i grannhuset som 
tidigare tillhörde gården.

Skillingeby är en av de 
äldsta gårdarna i Kungsör,  
gården är betydligt äldre än 
Kungsgården som kom till 
på mitten av 1500-talet, från 
1414 har man hittat perga-
mentsbrev.

När man kliver in i huset 
kliver man in i en svunnen 
tid. Huset har samma möb-
ler, tapeter och inredning 
som det hade på slutet av 
1800-talet. I varje låda och 
skåp hittar man gamla brev 
och attiraljer. Alla målning-
ar och fotografier finns kvar. 
Biljetter, böcker, porslin. 
Listan är oändlig.

På gården finns även Ma-
gasinet kvar, med sin dräng- 
och pigkammare. Även här 
finns alla gamla bruksföre-
mål kvar.

Man känner genast lug-
net när man kliver in i hu-
set, och vart man än tittar så 
har ögat något nytt att upp-
täcka.

Huset används i dag som 
ett slags museum, man kan 
även hyra det för föreläs-
ningar, evenemang eller 
olika föreningsmöten om 
man vill njuta av en histo-
risk miljö.

Här möts man även ut 
av konstutställningar, yoga, 
musikupplevelser, traditio-
nellt café, Afternoon Tea, 
listan kan göras lång.

Mer information hittar 
man på www.villawingar-
hed.se , finns även att följa 
på facebook och instagram. 

Välkommen till Villa
Wingarhed i Skillingeby!

Caféet är för
närvarande öppet

söndagar 11:00–16:00. 
Kontakt:

cornelia@villawingarhed.se 
eller på tel 0703-41 46 43

Bygatan 6, 736 36 Kungsör

Villa Wingarhed Skillingeby fick Kungsörs kulturpris 2021.



29KulturMagazinet # 1-2021

Porträtten över pianot föreställer Stor Görans föräldrar.
Anders Jansson född 1836 och Christina Persdotter född 1839.

Rummen är vackert inredda med äldre stilmöbler.
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”Det kostar när det rostar”
Eskilstuna Blästringstek-
nik AB grundades 1981 
och ägs och drivs av Jari 
Lampinen.

På Eskilstuna Blästringstek-
nik blästrar man allt från 
bilchassin, fälgar, staket, 
utemöbler, köksluckor m m 
samt lackerar allt i vackra 
och hållbara färger.

Vi har i dagsläget tre an-
ställda. Under våra många 
år i branschen har vi byggt 
upp en bred kompetens och 
stor kapacitet inom bläs-
tring, målning/metallise-
ring och tyngre rostskydd.

I vår anläggning på Örsta 
15 i Eskilstuna har vi till-
gång till:
Blästerbox 8,5 x 6 x 4 m.
Målningshall, 12 x 6 x 8 m.
Målningsline för gods med 
maxbredd 3 m och maxhöjd 
3 m. 

Bland våra kunder finns 
både små och stora företag 
samt även privatpersoner. 

Några av de kunder vi arbe-
tar mycket åt är:

NCC, Skanska, SHA Tors-
hällaverken, Svenska Tem-
pus AB, Eskilstuna Svets-
teknik, Eskilstuna kommun, 
JIWE Varmförzinkning.

Arbetsområden
Vi blästrar, rostskyddsmå-
lar och sprutförzinkar dina 
metallföremål för optimalt 
rostskydd under många år

Under våra drygt 35 år 
i branschen har vi skaffat 
oss många nöjda kunder 
som vet vad vi går för och 
återkommande anlitar oss. I 
vår blästringsanläggning på 
Örsta 15 i Eskilstuna har vi 
möjlighet att ta emot såväl en-
staka föremål som korta och 
långa produktserier.  

Vi hjälper dig med bläs-
tring, målning och rost-
skydd av:

Broar, cisterner och stora 
maskiner, bildelar, utemö-
bler, element och mycket mer.

FAKTA
Blästring (rengöring) är en verkstadsteknisk metod 
som innebär att man med en stark luftström blåser par-
tiklar mot en yta, varvid ytan rensas, eller omformas.
Vi utför ytbehandling (Blästring-målning) i miljöklass 
C1–C4 vilket innebär olika färgsystem samt olika färg-
tjocklekar beroende på var detaljerna skall sitta!
Epoxibeläggning - Sprutförzinkning

Aluminisering - lackering             Välkomna!  

Eskilstuna Blästringsteknik AB
Örsta 15, 635 19 Eskilstuna - www.blastringsteknik.se
016-14 27 15 - 070-547 71 56 - jari@blastringsteknik.se

Mobil anläggning för rost-
skyddsbehandling.

När det handlar om stör-
re konstruktioner (broar, 
cisterner, stora maskiner 
m.m.) arbetar vi på plats ute 
hos våra kunder. Med vår 
mobila anläggning kan vi 
enkelt komma åt och utföra 
arbetet på ett smidigt och 
effektivt sätt.
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HARDROCK 50 & 60-tal

TTTTTickstericksterickstericksterickster.com  eller via telefon: 0771- 47 70 70.com  eller via telefon: 0771- 47 70 70.com  eller via telefon: 0771- 47 70 70.com  eller via telefon: 0771- 47 70 70.com  eller via telefon: 0771- 47 70 70

2-dagars  695:-
Fredag     350:-
Lördag     450:-

Privatbokningen: 08–452 40 00 (1-30 personer)
Ange kod: ”HARDROCK” eller ”50TAL”
Öppet: Mån–fre 08.00–17.00, Lör–sön 09.00–15.00
Gruppbokningen: 08 – 452 40 40  Mån–fre 09.15–13.00
(Sällskap om 31 personer och uppåt)

JULY MORNING PRODUCTION IN ESKILSTUNA

på Vilsta sporthotell
& camping, Eskilstuna

www.julymorning.nu - www.facebook.com/bluesatsea -  www.facebook.com/rockatsea

Vilsta sporthotell Sure by Best Western ***, Vasavägen 80,
Hotell, lägenheter, stugor, camping, husbilsplatser
Bokning 016/513080. E-mejl: bokning@vilstasporthotell.se
BLUESHOTELLET Best Western Plaza hotell ****,
Drottninggatan 9, bokning:  info@plazahotel.nu, 016/150000

(Serviceavgift 25:-)

Plats i hytt och kryssning på Östersjön med M/S Viking Cinderella avgång
från Stadsgårdskajen 17.30. Buffé med starköl och vin där du äter och dricker
så mycket du vill, en mängd artistuppträdanden. Förmånliga
bussanslutningar. Fri entré till Skivmässan, rockotek  med bara rätt musik
och 2500 likasinnade festdeltagare. Konferensmöjligheter. Taxfree.

16 band + DJ på 3 scener, i dagarna
två. Ni finner 6  barer och restaurang
med ypperlig mat. Bluesotek med bara
rätt musik, plats för 850 likasinnade
festdeltagare.

7 band på fredag, 9 band på lör-
dag. 3 scener, sandstrand, mark-
nad. Festivalcamping + stugor +
lägenheter + hotell i direkt anslut-
ning till festivalområdet.

Alla evenemang 100 % återbetalt om Corona sätter stopp.

Late Summer Meet BLUES at Eskilstuna

på Biff & Grill och
Vinäger Terrassen

Fredag 19 november 202115+16 oktober 20213+4 september 2021 Lördag 20 november 2021

ROCK AT SEA!
ROCK AT SEA!
ROCK AT SEA!LATE

  SUMMER

         MEET 2021

LATE

  SUMMER

         MEET 2021

LATE

  SUMMER

         MEET 2021 ESKILSTUNAESKILSTUNAESKILSTUNA
BLUES AT SEA

July Morning hemsidaBokning Viking line

Pris från

buffé
+ 380:-

495:-

Lady Luck Lexy &
The Riverside Boys

(UK)

Delray Rockets (UK)

Paul Mojo and The
Black Kat Bones

Roadkill Rockers

Bad Luck & Trouble

Est.1999

Bokning Vikingline: www.vikingline.se/rockatsea.

Fatboy

Jack Baymoore
& The Bandits

Mike Teardrop Trio

Hi-Flyin' Combo
(S/EST)

Eva Eastwood

The Go Getters

Tennessee Drifters

Wild Rooster

The Top Chefs

Roadkill Rockers

Stew

Ulf Sandström &
Bo Gustafsson

Dr Harmonica (US)

Ytterligare ett band
kommer till!

John Lindberg Trio

Fatboy

Black Raven (D)

Jack Baymoore &
The Bandits

The Go Getters

Jumpin´ Tom
& the Amplifires

The Errols

Hicksville
       Bombers (UK)

Torch

Dr Harmonica (US)

Mustasch

Thundermother

Dea Matrona
Orlaith Mollie & Mamie.
Nytt band på gång från

Nordirland

Winter’s Bone
Tribute to Johnny Winter

Ulf Sandström &
Bo Gustafsson

Baskery

Mike Fall
& the Fallouts

Lisa Lystam Trio

Winter’s Bone
Tribute to Johnny Winter

Little John
& the Jook Joints

From the Sky

Heavy Feather

Spiders

Prins Svart

Cam Cole (UK)
Folk, Delta Blues, Grunge

and  Rock N´ Roll

Bills´ boogie band

Dr Harmonica (US)

Lady Luck Lexy &
The Riverside Boys

(UK)

Ulf Sandström &
Bo Gustafsson

The Errols
in the name of
Eddie Meduza

Lisa Lystam
family band

Roffe Wikström band

Pontus Snibb’s
Wreck of blues

Blue Thrill

Howling T Dahl

 Uncle Doghouse
Ulf Sandström &
Bo Gustafsson

Fredag 3/9 Fredag 15/10

Fredag & Lördag

Lördag 4/9

Lördag 16/10

Mike Teardrop Trio

Sonic Overlords

The Blue Benders

Bill & Kenny
på Vinägerterrassen
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Njuta, slappa, umgås, småprata, mysa, stressa ner. Morgon, middag, kväll. Med ett spabad lever du livet lite 
mindre vardag och får en naturlig samlingsplats för hela familjen. Varje dag, året runt. 

Lev livet lite mindre vardag

SVENSKT 
POOLLIV 

SEDAN 1968

Folkpool Eskilstuna
Kungsgatan 72

Stor
höstkampanj

på pool-
& spabad*

*Läs mer på folkpool.se


