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Kulturvänner!
Nu är ett nytt nummer av KulturMagazinet ute. Tiden går 
fort och det har redan gått ett halvår sedan förra numret.

Som vanligt behöver vi hjälp med att dela ut tidningen 
i ditt område och vi är tacksamma om du har möjlighet 
att hjälpa oss? Hör av dig till oss! Distributionen är en stor 
kostnad för oss. Om du vill hjälpa oss att sprida tidningen 
så får du gratis motion också!

Våren och sommaren har bjudit på både värme och ovä-
der. Vi får vänja oss vid att vädret är kanske inte som det 
varit? Det är på både gott och ont och vi får göra det bästa 
av det som bjuds.

 Har du några önskemål eller något du saknar i Kultur-
Magazinet är du välkommen med dina synpunkter och tips 
om vad du vill att vi ska skriva om. Vi får mycket positiva 
reaktioner på våra artiklar och vi är tacksamma för att våra 
skribenter vill skriva i vår tidning.

Det är dyrt att ge ut en tidning och vi är också tacksamma 
mot alla våra annonsörer som hjälper oss att ge ut Kultur-
Magazinet genom att vara med och annonsera. Du gör ock-
så en god kulturgärning då du är med. Vi tror att vi behövs 
för att hjälpa fram olika kulturaktiviteter. Nu när pandemin 
är över och samhället vaknar upp erbjuds det många nya 
spännande arrangemang som vi kan glädjas åt. Glöm inte 
att besöka Det Gamla Tryckeriet, ett levande museum där 
du kan se hur Gutenberg tryckte böcker på 16–1700-talet!

         
               Välkomna till ett nytt nr av KulturMagazinet!

Eskilstuna
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Ahlingsåhs
Manufactur Wärk 
Den aktie i Ahlingsåhs 
Manufactur Wärk som 
Ahlingsåhs Manufactur 
Societet emitterade den 
31 december 1728 är tro-
ligen den äldsta bevarade 

Svenska Föreningen 
för Historiska
Värdepappers-
auktion nr 85
Sveriges äldsta typak-
tiebrev från 1728 sålt till 
rekordpris! Lördagen 11 
juni 2022 såldes ett typex-
emplar av Sveriges första 

Varför inte börja samla 
aktiebrev?
Kanske att du kan hitta 
ett brev som Ahlingsåhs 
Manufactur Wärk? Det 
gäller att leta i äldre släk-
tingars byrålådor där det 
kan finnas

Ett foto från 1900 
Vad har vi så långt fått reda 
på? Jo att dessa damer är 
lärarinnor och att eftersom 
fotot togs år 1900 så finns 
de inte längre även om de 
blickar mot oss- ja eller det 
gör de ju inte, inte alla, en 
del tittar åt andra håll.

EM16197, fotograf Axel Wester

Apropå Sebell & Lefflers 
boktryckeri så trycktes där 
verk av och om Adolf Tör-
neros och en kvinna som 
engagerade sig mycket för 
denna kulturpersonlighet 
från en annan tid var chefs-
bibliotekarie Gunborg Ny-
man.

Gunborg Nyman EM RB A1717

MAHARADJOR
 I INDIEN 
När Indien blev självstän-
digt vid midnatt den 15 
augusti 1947 klämtade 
klockan för de indiska 
”kungarna”. Ett och ett 
halvt år senare tvingades 

Stockholm–Motala!
I början på 50-talet i Mot-
ala träffades några pojkar 
i KFUM scouterna. Det 
var med i patrullen Björ-
nen, Hjorten och Älgen. 
Det var Axel Ahlén (AA), 
Börge Österholm (BÖ), 

Var med och tävla i vårt 
Annonspussel 2/2022

Många fina priser!

Läs mer på sid 15!
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I vår gårdsbutik finner du chokladhantverk, gårdscafé med hembakat 
fikabröd, ekologiskt, KRAV och närproducerade produkter som nötkött, 
korv, buffelburgare, buffelkorv, lamm, honung, mjöl, keramik och smycken m m.

Vi är en gårdsbutik på landet mellan Köping och Kungsör. Vi brin-
ner för närodlat och chokladhantverk. Hos oss kan du fika framför 
brasan på vintern och utomhus på sommaren. I butiken hittar du 
kött ifrån lokala bönder, säsongens grönsaker, oljor och vinäger, kaf-
fe och te samt marmelader och annat gott. Du kan också hitta hant-
verk och presenter och njuta av lokal konst på väggarna. Följ oss på 
Facebook och Instagram för att se vad som är på gång just nu. 

Prova på att göra dina egna praliner! 
Perfekt som present eller julklapp, 
eller för att göra något kul med kom-
pisgänget eller arbetskamraterna.

Välkommen och njut
i lugn och ro på

Mellan Köping o Kungsör
Öppet torsdag 14–18, 
fredag o lördag 11–16

Jag som driver Ljungs Goa heter Caroline Ljung och är utbildad 
pralinör. Pralinerna tillverkar jag för hand av kvalitetschoklad i min 
chokladverkstad på gården. Fyllningarna är gjorda av svenska eko-
logiska råvaror i den mån det går. Jag tillverkar även praliner och 
bakverk på beställning, samt håller chokladkurser där du får lära 
dig chokladhantverket. Kontakta oss eller kom och besök gårdsbu-
tiken så berättar jag mer!

Mail: info@ljungsgoa.se
www. ljungsgoa.se
Tel: 070-694 9703
Adress: Ljungs Goa, Uknö 101, 731 97 Köping
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Kära kulturälskare!

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
Kära vänner för kulturen. I 
bland kan det bli förmycket 
av sommarvärme som det 
varit i sommar. Då är det 
läge att besöka olika museer 
där det kan vara svalt och 
skönt.

Du har väl Museiguiden 
som Arbetslivsmseerna ger 
ut varje år? I den finns det 
över 500 Arbetslivsmuseer 
över hela Sverige.

Det finns en bild från var-
je museum och en kort text 
med öppettider, kontakt-
uppgifter och adresser. 

Vad sägs om Tändsticks-
museet i Jönköping, Siknäs-
fortet-Kalixlinjen i Siknäs, 
Borgquistska Hattmuseum i  
Maglehem, Brio Lekoseum 
i Osby, Nostalgimuseum i 
Tomelilla, Kyrkeby Bränneri 
i Vissefjärda, Strykjärnsmu-

seum i Malmköping. Samt 
många många fler, alla vär-
da ett besök. De flesta drivs 
av ideella förningar och en-
tusiaster. 

Nästa år ska vi försöka 
fira 10 år med KulturMa-
gazinet. Vi försöker öka an-
nonsintäkterna så vi kan 
göra ett par nummer med 
rikligt innehåll. Hur skulle 
det vara om vi kunde bju-
da in några musiker som 
spelar några gånger under 
sommaren på Det Gamla 
Tryckeriet? Har du ideér om 
något spännade så hör av 
dej till oss. Alla tips är väl-
komna.

Vi har en spännade höst 
framför oss. Glöm inte att 
vi har ett val där jag hoppas 
alla använder sin röst och 
påverkar hur du vill att kul-

tur Sverige ska styras. Det 
är en förmån att kunna gå 
och rösta. I måga andra län-
der går det inte att få rösta. 
Tänk på det och använd din 
röst.

Glöm inte att värva med-
lemmar till Det Gamla 
Tryckeriet. Ju fler vi är ju 
starke blir vår röst. Kultu-
ren är många gånger åsi-
dosatt i vår kommun. Det 
finns många små ideella 
föreningar som kämpar för 
att överleva och som skulle 
behöva lite stöd.

Önskar er alla en fortsatt 
skön fortsättning på 2022 
och  ta vara på alla möjlig- 
heter som dyker upp! Glöm 
inte att besöka De Gsmla 
Tryckeriet!

 Välkomna!
Bosse Niklasson
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Den aktie i Ahlingsåhs 
Manufactur Wärk som 
Ahlingsåhs Manufactur 
Societet emitterade den 
31 december 1728 är tro-
ligen den äldsta bevarade 
svenska aktien i privat 
ägo. Bolaget grundades 
1724 av Jonas Alström 
(adlad Alströmer 1751) 
efter att först ha tagit 
hem ullprover, färgvaror 
och vävstolar från Eng-
land under hösten 1723 
och året därpå erhållit 
ett privilegium ”att i Ah-
lingsåhs inrätta ett ylle-
manufaktur av allehanda 
slag”. Med deltagande 
av den svenska kungen 
(Fredrik I) och flera andra 
inflytelserika personer 
(bl a Jacob Wilde, Gustaf 
Boncaushiöld och Jacob 
Polack) bildades en ma-
nufactur societet som rik-
ligt understöddes av den 
av 1726-27 års riksdag 
grundade Manufactur-
fonden. Aktiebreven var 
alla på 100 daler silver-
mynt. Det är inte känt ex-
akt hur många aktiebrev 
som emitterades. 

En viktig del av det 
dåvarande manufaktur-
verket, vars tillverkning 
var i full gång 1729, var 
Linnefors kvarn som var 
en vadmalsstamp, vilket 
innebar att tyget trampa-
des eller stampades i ett 
vattenburet stampverk; 
processen byggde på ul-
lens förmåga att filta sig. 

Arbetet i manufaktur-
verkstäderna utfördes 
under en eller flera mäs-
tares ledning, men också 
i fråga om spinning som 

hemarbete. Verkstäderna 
sysselsatte då en mästare 
med två gesäller och åtta 
kvinnliga arbetare.  Män-
nen var vävmästare, väv-
lagare, smörjare, dressa-
re, ruggare eller packare, 
medan kvinnorna utförde 
arbetet vid vävstolarna, 
huvudsakligen silkes-
vindning och florettspol-
ning. 

Verkstäderna var an-
språkslösa och redskapen 
mycket enkla och därmed 
föga kapitalkrävande. 
Investeringarna åtgick 
huvudsakligen till an-
skaffning av råvaror och 
halvfabrikat. I Alingsås 
upptogs 1730 värdet på 
fast egendom till en tred-
jedel av värdet på råva-
ror, halvfabrikat och fär-
diga varor på lager. När 
Linné besökte Alingsås 
sommaren 1746 kom 
Alingsås på tredje plats 
som yllemanufakturort i 
Sverige (efter Stockholm 
och Norrköping) och re-
presenterade då 4 % av 
landets vävstolar, 9 % av 
arbetarna och 6 % av det 
totala tillverkningsvärdet 
i Sverige. Produktionsvo-
lymen i Ahlingsåhs Ma-
nufactur Wärk uppgick 
det året till 6.480 stycken 
band av olika slag.

Liksom vid Barnängen 
i Stockholm fanns arbe-
tarfamiljerna i Alingsås, 
såväl boende som arbe-
tande, inom ett koncen-
trerat fabriksområde till 
skillnad från i textilsta-
den Norrköping. 

Då borgerskapet i 
Alingsås hade avsagt sig 

stadsprivilegierna och all 
borgerlig hantering hade 
Manufactur societeten i 
praktiken makten i staden, 
såväl den ekonomiska som 
den juridiska.

Manufactur societeten 
svarade för skolunder-
visningen, den sociala 
omvårdnaden och hälso-
vården för att på alla sätt 
hålla igång manufaktur-
verksamhe-ten. Därför 
framstår staden Alingsås 
som unik i förhållande
till andra svenska städer 
på den tiden!

Stödet till manufak-
turerna i Sverige tog sig 
under den här tiden alla 
former man kunde tänka 
sig; förutom rena pen-
ningpremier gällde t.ex 
importförbud på utländ-

ska konkurrentvaror. 
Stadsmakterna tog t o 
m upp en särskild skatt, 
landshjälpen, bara för 
manufakturernas räk-
ning,. Denna skatt gick 
inledningsvis helt och 
hållet till Ahlingsåhs Ma-
nufactur Wärk. Enligt 
privilegievillkoren befri-
ades dessutom alla som 
arbetade vid dessa verk-
städer från båtmanshåll, 
utskrivningar och andra 
sådana plikter. 

1755 övertog Jonas son 
Patrik Alströmer ledning-
en av verkets samlade 
tillverkning. 

Dessvärre för staden 
Alingsås fick manufak-
turverksamheten ett 
brådstörtat slut, när stö-
det för denna verksam-

Ahlingsåhs Manufactur Wärk
det äldsta svenska aktiebrevet i privat ägo
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het togs bort i mitten av 
1760-talet av Mösspartiet 
som tagit över makten i 
riksdagen 1760-61. 

År 1761 drabbades sta-
den av en stor brand som 
bl. a förstörde familjen Al-
strömers aktier och andra 
värdepapper i bolaget. 
1765 uppgick den sam-
lade tillverkningen till 
250.000 daler silvermynt 
för att sedan successivt 
minska till 17.000 riksda-
ler specie 1778. En våld-
sam brand natten till den 
27 oktober 1779 ödelade 
inte bara klädesväveriet i 
kvarteret Cederberg utan 
även alla andra verkstä-
der i grannskapet. 

Under 1800-talets för-
sta år tillverkades i be-
gränsad omfattning fil-
tar och golvmattor. Efter 
Patriks död 1804 drevs 
verket några år av döds-
boet för barnens räkning, 
men övertogs därefter av 

andra ägare för att läggas 
ned för gott 1847.

En fråga som man idag 
ställer sig är hur många 
av 1728 års aktiebrev som 
finns bevarade. Ett ex-
emplar finns på Kungl. 
Biblioteket i Stockholm, 
ett exemplar finns hos 
Riksarkivet, ett exemplar 
hos Landsarkivet i Göte-
borg och ett exemplar hos 
Alingsås Museum som 
återinvigde det Alströ-
merska magasinet  den 12 
september 2014 med när-
varo av bl. a Kalle Gran-
din som representant för 
Kungl. Vetenskapsaka-
demien.  Därtill fin-ns ett 
fåtal exemplar av detta 
aktiebrev – tyvärr oklart 
exakt hur många – i pri-
vata samlingar.

Avslutningsvis är det 
på sin plats att nämna 
att föreningen Museets 
vänner i Alingsås, som 
numera är nedlagd, lå-

tit kopiera 200 exemplar 
av 1728 års aktiebrev i 
Ahlingsåhs Manufactur 
Wärk.  Det första exem-
plaret av dessa avbild-
ningar överlämnades i 
början av året till museet i 
Alingsås. Det finns emel-
lertid en uppenbar risk 
för att dessa kopior av 
det gamla aktiebrevet kan 
komma att uppfattas som 
originalexemplar. Huru-
vida sådan nytryckning 
är laglig eller inte låter jag 
vara osagt. 

Vill Du veta mera om 
Jonas Alströmer och hans 
livsverk rekommenderar 
jag boken JONAS AL-
STRÖMER FRIHETS-
TIDENS OUTTRÖTT-
LIGA ENTREPRENÖR 
av Malle Möever Friman 
ISBN 978-91-978079-3-7 
utgiven av Föreningen 
Västgötalitteratur, Skara.

2022 © John Örtengren

Svenska Föreningen 
för Historiska
Värdepappers
auktion nr 85

Sveriges äldsta typaktie-
brev från 1728 sålt till re-
kordpris!

Lördagen 11 juni 2022 
såldes ett typexemplar 
av Sveriges första sam-
lingsbara aktiebrev – Al-
hingsåhs Manufactur 
Wärk – utfärdat 31 de-
cember 1728.

Utropat för 50000 kr 
initierades en intensiv 
budgivning mellan två 
utlandsintressenter samt 
en svensk. Budgivning-
en förekom i salen samt 
per två telefoner. Klub-
bat slutpris blev 86000 kr 
plus köparavgift 15 pro-
cent, inalles 98900 kr, med 
råge nytt rekord för detta 
typaktiebrev! Auktionen 
omfattade 165 objekt som 
fördelades över 15 indi-
viduella köpare. Bland 
övriga utropade aktie-
brev kan nämnas brygge-
rier, järnvägar samt över 
15 nyupptäckta typak-
tier. Arrangör är ideella 
Svenska Föreningen för 
Historiska Värdepapper 
(SFHV), som verkat i 43 
år med två medlemsauk-
tioner per år. Föreningen 
är kunskapscentrum om 
tryckta aktier, obligatio-
ner och andra finansiella 
instrument, hithörande 
plakat och författningar, 
charta sigillata samt nä-
ringslivsmemoriablia. 
SFHV utger också Refe-
renskatalog Svenska Ak-
tiebrev (RSA) där kända 
exemplar kan identifie-
ras.
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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

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

Haleniigatan 1, Eskilstuna.
Tel 016-14 51 51

Gammalt fint och vackert konstsmide. 
Blästrat, grundmålat och vackert 
lackerat i svart färg.
Grind 100x100 cm        2000 kr
1 Konsoll 70x70 cm     1500 kr
2 Konsoller 70x70 cm  2500 kr

Fridhemsgatan 4, Eskilstuna  070-629 09 58

Finns på
Det Gamla Tryckeriet!

Kanske att du kan hitta ett 
brev som Ahlingsåhs Ma-
nufactur Wärk? Det gäller 
att leta i äldre släktingars 
byrålådor 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 

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

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 

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.

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 för-
eningsblad, 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!
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SKÖNHETSGRÄNDEN 25
frisörsalongen i Gamla staden
där kunden alltid är i centrum.

Både dam- och herrklippningar/behandlingar.
Välkommen att boka på telefon 072-449 79 81 
eller på boka direkt.

Köpmangatan 25, 633 40 Eskilstuna
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I Kungsörs hamn slår fort-
farande historiens ving-
slag, precis som på så 
många andra platser 
i Kungsör. Hamnen i 
Kungsör var redan i tidi-
gare sekel en plats för av-
koppling och rekreation. 
Ett kallbadhus uppfördes 
vid ån 1889. Här var Tere-
sia Hansson föreståndare 
och tog emot badsugna 
kungsörare. Kungsörs-
kallbadhus revs i sam-
band med att det byggdes 
ett nytt badhus uppe på 
byn 1926.

På andra sidan ån, vid 
Kungsudden, uppläts en 
badplats med ett 12 me-
ter högt hopptorn. Den 
sluttande stranden erbjöd 
fina åskådarplatser vid 
tävlingar på Kungsörs 
simstadion. Här fanns 
också simkurser.

I hamnen har även in-
dustrin blomstrat. Förr 
var det vanligt att placera 
industrierna nära vat-
ten, och gärna även nära 
järnvägen. Och alldeles 
vid järnvägsspåret låg 
Kungsörs Träindustri. De 
hade bland annat helau-
tomatisk tillverkning av 

klädnypor. I ena änden 
matade man in meter-
långa vedträn som sedan 
strimlades till stavar för 
att sedan fräsas till kläd-
nypans trähalvor. De för-
sågs sedan med fjädrar 
till färdig klädnypa. Bil-
den visar första lasten till 
Amerika 1971.

Bilderna tagna av Bru-
no Widén eller Ragnar 
Widén är från en svunnen 
tid, de ger oss en aning 
om hur det såg ut för 
många många år sedan i 
Kungsörs gästhamn.

Idag är Kungsörs gäst-
hamn fortfarande en 
plats för återhämtning, 
här träffas båtfolk och 

husbilsresenärer såväl 
som promenerande orts-
bor eller kanalens kryss-
ningsresenärer. Kungsörs 
kommun utvecklar ham-
nen och kommer så göra 
under många år framö-

Kungsörs hamn

ver, allt för att göra plat-
sen till den bästa möjliga 
för både medborgare, fö-
retag och besökare.

Välkommen till Kungsör!
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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 bläst-
ring, målning/metallisering 
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. 
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, utemöb-
ler, element och mycket mer.

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.

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
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Vad har vi så långt fått reda 
på? Jo att dessa damer är 
lärarinnor och att eftersom 
fotot togs år 1900 så finns 
de inte längre även om de 
blickar mot oss- ja eller det 
gör de ju inte, inte alla, en 
del tittar åt andra håll.

En till sak vet vi om dem: 
de var troligen inte gifta när 
bilden togs! Det var inte 
vanligt att fortsätta med 
sitt yrke om det blev gifter-
mål. Fritiden borde ha varit 
enorm men oftast hade lä-
rarinnorna på den här tiden 
många engagemang.

Man möter deras namn i 
nykterhetsföreningen Vita 
Bandet, i föreningen för ar-
betsinrättning och liknande 
fritidsverksamheter där de 
kunde bidra till ett bättre 
samhälle för de minst be-
medlade.

Det här läsåret 1889-1900 
började den 29 augusti. 
Höstterminen slutade den 
20 december. Vårterminen 
började den 15 januari 1900 
och avslutades 31 maj- så 
fotot är faktiskt taget efter 
läsårets slut.

Varje skoldag startade 
med gemensam morgonbön 
och det var fröken Sebell 
som ledde den innan lektio-

nerna började. Varje lördag 
middag hölls slutbön och 
man läste igenom sönda-
gens högmässotext.

Så namn, år och ett grupp-
foto – men vilka var de?

Anna Sebell
Hon döptes till Anna Vikto-
ria Emerentia och var född 
1852 i Uppsala. För föräld-
rarna till Anna och hennes 
syskon var det viktigt att 
deras barn fick bra utbild-
ning och det fanns många 
bra skolor i Uppsala.

Annas föräldrar hette 
Anna Wilhelmina, född 
Leffler och far hette Frans 
Viktor Sebell och han drev 
boktryckeri i Uppsala. Till 
en början arbetade han med 
sin svärfar. Det trycktes en 
hel del akademisk litteratur 
på detta tryckeri.

Alla syskon till Anna 
utbildade sig. Anna och 
hennes syster Hilma fick 
anställning på varsitt Ele-
mentärläroverk för flickor. 
Hilma i Nyköping och Anna 
i Eskilstuna. Så småningom 
blev de båda föreståndarin-
nor. Rektor kunde man dä-
remot inte bli – det var för-
behållet männen…

Detta läsår var Anna 48 år.

Anna Sebell anställdes 
1878 när skolan var alldeles 
ny och stannade på sin post 
i 34 år.

Just detta läsår hade 
Anna undervisat i engelska 
och geografi.

Eforus:
Uddo Lechard Ullman
Teol. Och Fil. Doktor, Bi-
skop över Strägnäs stift, 

K.N.O. m.m.

Ur Redogörelse för Elementar-
läroverket för flickor läsåret 
1899-1900.

Elin Hägg
Elin var språklärarinna född 
1858 och var från Uppsala 
län. Där hade hon utexami-
nerats från Högre Elemen-
tarläroverket för flickor. Det 
var vanligt att man kunde 
få anställning som lärarinna 
efter genomgången elemen-
tarläroverksexamen. 

Elin anställdes till läsåret 
1881–1882 och förutom vår-
terminen 1890 när hon ”åt-
njutit tjänstledighet i och 
för språkstudiers idkande 
i Paris”, som det står i  års-
redogörelsen för skolan det 
läsåret. Efter dessa språkstu-
dier återvände hon och stan-
nade även hon resten av sitt 
yrkesverksamma liv här. 

Läsåret 1899–1900 un-
dervisade hon i franska och 
geografi och var 42 år.

 
Hilda Hesselqvist
Hilda anställdes till läsåret 

1893-94 och kom utbildad 
vid Kungliga högre lärarin-
neseminarium. Född var 
hon 1866 i Södertälje och 
hon var alltså  34 år når fo-
tot togs. 

Läsåret 1899–900  under-
visade hon i Kristendom 
(skrevs alltid med stort K), 
svenska matematik och väl-
skrivning.

 

Hilda Hesselqvist i mitten på
detta foto från 1956.

Hilda fortsatte jobba tills 
hon gick  pension år 1920-ta-
let. 1902 bodde hon i Brita-
borg, men 1909 finns hon på 
adressen Vasbergsgatan 1 
och studier av adress och te-
lefonböcker från 1913, 1923 , 
1946 och 1959 visar att hon 
bodde kvar. Hade detta år 
varit 1959 så hade man kunna 
ringa upp Fröken Hilda Hes-
selqvist på nummer 321 80!

Inspektor:
Lars Albert Sjöholm

Fil. Doktor, Kyrkoherde 
i Eskilstuna, Kloster och 
Fors församlingar, Kon-
traktsprost, Ledamot af 

Riksdagens Första kam-
mare, L.N.O.

Ur Redogörelse för Elemen-
tarläroverket för flickor läsåret 
1899-1900

Anna Brydolf
Anna var född 1863 i Stock-
holm och var äldre syster 
till fotografen Knut Brydolf, 

Ett foto från 1900

EM16197, fotograf Axel Wester

Eskilstuna Elementärläroverk för 
flickor  startade 1878 och var en 
privatskola fram till 1942.

EM 16193

Foto Rolf Bergström, RB 1331.

I bildtexten till detta foto står det: ”Lärarinnekollegiet 1 juni år 1900, på 
bilden Anna Sebell, Elin Hägg, Hilda Hesselquist, Anna Brydolf, Hilma 
Nordlund, Alma Holmgren, Berta Frisch, Hilda Trapp och Ebba Terseus.”



13KulturMagazinet # 2-2022

som efter fotografuppdrag 
vid regementet i Sannahed 
och egen ateljé i Kumla flyt-
tade till Eskilstuna 1905. 
Kan det ha varit storasyster 
Anna som tipsade honom 
om att fotograf Axel Wes-
ter avsåg att sälja sin ateljé?  
Broder Knut övertog Axel 
Westers fotoatelje och hade 
från 1905 sin verksamhet i 
hörnet Kungsgatan 13/ Ca-
reliigatan 8.

Anna utbildade sig vid 
Lundin och Handarbetets 
vänners kurser samt några 
extrakurser.

Eftersom Anna arbetade 
som handarbetslärarinna 
samt svenska och geografi 
på Flickskolan 1900 så fanns 
hon i adresskalendern 1902. 
Då bodde hon på Drott-
ninggatan 8, men 1909 hade 
hon flyttat till Köpmanga-
tan 5. Anna levde till 1950. 
År 1900 var Anna  37 år ung.

Flickskolan.

Hilma Nordlund
Fröken Hilma undervisade 
detta läsår i teckning och 
välskrivning och hon var 31 
år. Hilma föddes  1869 i byn 
Tuvred i Elfsborg. År 1900 
bodde hon i Gården nr 135 
i Eskilstuna. Hon anställdes 
vårterminen 1898.

I adressboken från 1909 
ser man att Hilma även ar-
betade som övningslärare 
i teckning vid Realskolan. 
1912  bestämde sig Hilma 
att hon skulle sluta i Flick-
skolan och enbart arbeta i 
Eskilstuna Realskola och 
Kommunala Gymnasium. 
När hon avtackades  an-
vändes ord som ”För den ut-
märkta skicklighet och orubb-

liga plikttrohet, varmed Fröken 
Nordlund  skött sin befattning, 
hembäres  henne härmed  ett 
varmt tack.”

Styrelse:
Ordförande och läroverkets 

Rektor:
J. Asplund, t.f. Rektor 

vid Eskilstuna allmänna
läroverk

Ur Redogörelse för Elemen-
tarläroverket för flickor läsåret 
1899-1900.

Alma Holmgren
Alma föddes i Löt i Uppsala 
1867. Hon undervisade ock-
så i Kristendom samt svens-
ka, matematik och välskriv-
ning detta läsår då hon var 
33 år. Alma tog avsked från 
sitt arbete efter detta läsår 
därför att hon gifte sig med 
kassören Oskar Ekberg den 
7 oktober. 1909 i adresska-
lendern finner man honom 
och familjen i en lägenhet 
på Drottninggatan 9 i Es-
kilstuna.

Flickskolan bakom träden.

Ledamöter i Flickskolan: 
V. Mossberg, Provinsial-
läkare, R:N.O. Arvid Nils-
son, Fabriksidkare, R.V.O. 
O. Aspelin, Disponent Fr. 
Grönberg, Bankdirektör

Ur Redogörelse för Elementar-
läroverket för flickor läsåret 
1899-1900.

Berta Frisch
Hon undervisade i  tyska, 
historia och geografi och 
hon var utbildad vid Hö-
gre Lärarinneseminarium. 
Född var hon 1864 i byn 
Hammar i Örebro län och 
således 36 år detta 1900.

Innan Berta fick anställ-
ning i Eskilstuna läsåret 
1892-93, hade hon arbetat 
som lärarinna vid Norrkö-
pings högre skola för kvinn-
lig ungdom.

Liksom kollegan Hilda 
Trapp flyttade Berta till 
Stockholm  efter läsårets slut 
och Berta fick anställning 
vid Fröken A. Ditthows se-
minarum.

Lite början av 1900:
1 januari – Sveriges kyr-
kor ringer för att fira se-
kelskiftet

27 februari – tyska 
fotbollsklubben FC 
Bayern München grun-
das

16 mars – på Kreta 
upptäcks ruinerna efter 
Knossos

14 april – en världs-
utställning öppnas i Pa-
ris. Den första rulltrap-
pan visas.

16 maj – Mälarmörda-
ren ”Mordlund” (Nord-
lund) slår till på ångaren 
Prins Carl under färd 
på Mälaren. Nordlund 
tages fast av civil polis 
vid Skogstorps station.

20 maj – Olympiska 
spelen inleds i Paris

31 maj – bokhållaren 
Carl Oscar Forslund är 
förste person i Sverige 
att få böter för fortkör-
ning

Hilda Trapp 
Hilda var född 1871 i Mal-
mö, men hon och hennes 
föräldrar samt en lillasyster 
hade flyttat till Stockholm.

Hilda startade sin karriär 
i Eskilstuna läsåret 1895-96 
och blev ordinarie lärarinna 
läsåret efter.

29 år var hon detta nya 
seklets första år.

Hilda hade detta läsår 
undervisat i kristendom, 
svenska och historia.

Längtan efter familjen 
blev stark så efter detta läsår 
flyttade fröken Trapp tillba-
ka till Stockholm. I 1910 års 
folkräkningar finner vi hen-
ne i Engelbrekts församling, 
Humlegården nr 56 4823-58.

Suppleanter i Flickskolan:
A.Koraen, Apotekare
C. Sillén, Handlande

R. Alm, Lasarettsläkare

Ur Redogörelse för Elementar-
läroverket för flickor läsåret 
1899-1900.

Ebba Terseus
Ebba Terseus föddes 1869 i 
Göteborg. Hon var inte det 
enda syskonet i familjen 
som blev lärarinna- nästan 
jämnåriga systern Ellen, 
född 1867, satsade också på 
den banan och blev så små-
ningom en riktig kändis-
dam i Stockholm eftersom 
hon arbetade och bodde 
ihop med Anna Ahlström, 
som var initiativtagare till 
Nya Elementarskolan, även 
kallad Ahlströmska skolan. 
Båda dessa damer lingvis-
ter.

Syskonen Terseus bestod 
av tre flickor och en son. 
Deras mor Dorotea Terseus 
med flicknamnet Engel var 
född i Braunschweig i Tysk-
land 1844.

Ebba undervisade i tyska, 
matematik och historia. 
Hon anställdes vid Flick-
skolan höstterminen 1898.
År 1900 fyllde hon 31 år.

 När Ebba slutade år  1910 
för att jobba annorstädes 
beskrevs hon som ”aktad 
som en särdeles dugande lära-
rinna.”

EM 16192

EM 252
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Terminsavgifterna erla-
des vid början av varje 
termin. I Småskolan kos-
tade det 25 kr , klass ne-
dre I 30 kr, övre I 40 kr, 
övre II 45 kr, övre III 55 
kr, övre IV 55 kr, övre V 
55 kr, övre VI 67,50 och i 
övre VII 67,50.

De föräldrar som öns-
kade friplatser fick ansö-
ka därom till styrelsen.

Ur Redogörelse för Elementar-
läroverket för flickor läsåret 
1899-1900.

Apropå Sebell & Lefflers 
boktryckeri så trycktes där 
verk av och om Adolf Törne-
ros och en kvinna som enga-
gerade sig mycket för denna 
kulturpersonlighet från en 
annan tid var chefsbibliote-
karie Gunborg Nyman.

Hon var född i Skåne 

1906. 1938 fick hon anställ-
ning vid Eskilstuna stads-
bibliotek som låg i flygeln 
för Eskilstuna stadsteater.  

Vuxenavdelningen låg 
närmast teatern medan 
barnavdelningen vätte åt 
brandförsvaret (brandkå-
ren). Barnen tyckte nog det 
var skoj medan personalen 
höll för öronen…

Efter mycket planering 
kom man igång med förbe-
redelser för ett nytt biblio-
tek vid Kriebsensgatan.

Gunborg Nyman stod för 
utveckling av biblioteksvä-
sendet i Sverige och fram-
växten av bokbussar. 

Fröken Nyman var Es-
kilstunas chefsbiblioteka-

Så där då, nu vet vi mer 
om dessa damer! Varför 
togs fotot efter terminens 
slut? Var det kanske för att 
det nya århundradet gjorde 
att dessa lärarinnor önskade 
ge oss framtida läsare ett 
minne av dem?

I alla fall är detta förstås 
inte hela historien…

För KulturMagazinet 
Giselle Emmoth

rie och länsbibliotekarie i 
Södermanlands län samt 
engagerad i svensk folk- 
biblioteksväsen.

Det nya stadsbiblioteket 
invigdes i september 1965. 
Man påbörjade byggande år 
1962 och det gick att arbeta 
där redan år 1964.

Gunborg avslutade sin 
 EM RB A1717

karriär som anställd 1971, 
men fortsatte forska och 
vara aktiv i olika föreningar 
och ge föredrag . Hon avled 
år 1997. Ett studierum på 
Stadsbiblioteket är uppkal-
lat efter henne.

Giselle Emmoth för
KulturMagazinet juli 2022.

 EM 16267

EM RB-A1823 ESA 3996

Fotograf Bror Öbrink, foto taget 
1963 medan man byggde inten-
sivt. 

Gunborg Nyman

– Bokbuss, Eskilstuna 1950-tal. Hr 
Erik Karlsson samtalar med chefs-
bibliotekarie Gunborg Nyman.

Gunborg Nymans första arbetsplats i Eskilstuna. Biblioteket låg i höger 
utbyggnad. Stdsteatern på vänster sida.

Flickskolan ca år 1900.

EM 16199
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Var med i vårt Annonspussel #2/2022 och vinn fina priser!
15 st fina bok 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 december 2022. 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 kravspecifikation för 
brunnsborrare.

robban@iskristallen.se – Tel: 016 35 77 55 – Mob: 070 606 68 84 – www.iskristallen.se
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Gruppresor & skräddarsydda resor till INDIEN - BHUTAN
NEPAL - TIBET - KAMBODJA - LAOS - VIETNAM

www.swedasia.se - 0152-181 82 - 08-345 786
Följ Swed-Asia Travels på facebook för uppdateringar och nyheter!

g  Barn tandvård
g  Akut tandvård
g  Tandreglering
g  Estetisk tandvård

Fristadstorget 4, 632 20 Eskilstuna
Tel: 016-42 38 88
E-post: info@mdtandvard.se
www.mdtandvard.se
Öppettider: Månd–fred 8.00–18.00
Prästgårdsvägen 4, 151 61 Södertälje

Även tandvård för dig som har tandvårdsstöd.
Vi har allt för att utföra (inplantat) som ersätter dina förlorade tänder.

Kliniken utför alllt inom tandvård.
Vi tar emot akuta tandbesvär.

Allmänn tandvård
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Loppis prylar som blev över och finns nu på Det Gamla Tryckeriet! 
Gör fynd bestäm priset själv! Tel 070-629 09 58.
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Författningsrefor.
1974, silver 48 g.

Lewi Pethrus 90 år
silver 55 g

Henrik Ibsen
925 silver 113 g.

Carl XVI och Silvia
1976, silver 74 g.

Carl XVI och Silvia
1976, brons 61 g.

Kvinnomedaljen
1975, brons 128 g.

Carl XVI och Silvia medaljen 1976 i 
vackert glasställ från Reijmyre glasbruk.

Stockholms Enskilda Bank
silver 117 g.

PSO, Nerman
1974, silver 48 g.

Författningsrefor.
1974, silver 48 g.

K A Wallenberg SEB
silver 126 g.

Konstmedaljer i brons ca 250–350 g, 70 mm Ø

Konstmedaljer i brons ca 250–350 g, 70 mm Ø

Div bronsmedaljer.

Henrik Ibsen silver 925, 112 g.

Ocar II Norges og Sveriges Konng,
 silver 925, 97 g.

Carl Michael Bellman, 1940
 silver 825, 91 g.

SNR 1976, silver 825, 132 g.

Vi rensar ut! Finns på Det Gamla Tryckeriet!  Tel 070-629 09 58.
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0171-820 02, Nytorp, Veckholm Amnö 3
745 99 Enköping (mot Härjarö).

Vinnare i Annonspussel
KulturMagazinet 1/2022

Här är de lyckliga vinnarna i vårt Annonspussel.
Det var glädjande många som skickat in
tävlingsbidrag. Vinnarna är underrättade via brev.

De rätta sidorna är: 
1 = 7,    2 = 7,    3 = 20,    4 = 5,    5 = 31,    6 = 32.

Det Gamla
Tryckeriet

Besök vår hemsida
www.detgamlatryckeriet.nu

Sven-Erik Myrelid, Eskilstuna
Ann Wilhelmson, Eskilstuna
Anne Notander, Stallarholmen
Krister Kristhagen, Vendelsö
Kanneth Benneholt, Eskilstuna
Marie Andersson, Eskilstuna
Nalle Weinstock, Eskilstuna
Mervi Salminen, Skogstorp

Gudrun Sanden, Arboga
Ingvar Sandberg, Kumla
Inge Turesson, Gnesta
Eva Jansson, Kungsör
M Fatehi, Eskilstuna
Tora Johansson, Eskilstuna
Einar Engman, Torshälla
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När Indien blev självstän-
digt vid midnatt den 15 au-
gusti 1947 klämtade klockan 
för de indiska ”kungarna”. 
Ett och ett halvt år senare 
tvingades de signera sin 
egen abdikering, fast tack 
vare ett fett apanage från 
staten kunde de fortsätta 
sitt lyxiga palatsliv.

En maharadja hade till 
exempel 27 Rolls Royce. En 
annan gifte bort sin dotter 
till en prins i ett bröllop som 
Guiness rekordbok beskrev 
som världens mest påkos-
tade. En tredje arrangerade 
ett bizzart bröllop mellan 
två av sina hundar där 250 
hundgäster klädda i ädel-
stensinfattade brokader sit-
tande på utsmyckade ele-
fanter tog emot hund-brud-
gummen när han anlände 
till sitt eget bröllop med sin 
”husses” – (Maharadjans) 
privata ånglokståg.

Maharadja Bhupinder Singh (Pa-
tiala) Maharadja Takhvat Singh 
(Jodhpur).

Ytterligare ett exempel 
var maharadjan av Jodphur, 
Takvath Singh som dekore-
rade sin hustrus bröllops-
säng inför bröllopsnatten 
med 290 kilo silver. Säng-
kammaren var ädelstensin-
fattad och dekorerad med 
fyra kvinnor av trä i natur-
lig storlek och represente-
rade fyra europeiska länder, 
Spanien, Italien, Grekland 
och Frankrike. Statyerna 
som hade äkta hår och rör-
liga armar och ben var må-
lade i olika bruna nyanser 
beroende på vilket land de 
representerade. 

Ett annat objekt i Takvath 
Sings ägo var Patiala–hals-
bandet skapat 1928 av Pari-
sjuveleraren Maison Cartier 
för Maharajan Bhupindar 
Singh som hade tio hustrur. 
Halsbandet hade 2 938 tätt 
sammanfogade diamanter 
och i mitten hängde värl-
dens sjunde största diamant 
”De Beers” 234.65 karat i 
förskuren vägning, hela vik-
ten var 1000 karat. 1948 för-
svann halsbandet men dök 
upp igen 1982 på Sothebys 
auktion i Genevé där det 
såldes för 3,16 miljoner US 
dollar. 

Palanpur är en liten stad 
i delstaten Gujarat i västra 
Indien där den etniska folk-
gruppen kallas ”Palanpu-
ris”. De är strikta vegetaria-
ner och tillhör en av Indiens 

äldsta religioner, Jainism.  
Redan på 1600 – 1700-talet 
togs sig  ”kusin efter kusin” 
ur folkgruppen sjövägen 
till hamnstaden Antwerpen 
i Belgien där de bosatte sig 
och började slipa diamanter 
hos ortodoxa judar.  

Idag kontrollerar ”Pa-
lanpuris” hela 90 % av dia-
manthandeln i Indien och 
de har även tagit över hela 
världshandeln med dia-
manter med huvudkontor 
i Mumbai, (Bombay), Tel 
Aviv, New York, Dubai och 
Bangkok.

”Palanpuris” har en for-
midabel släktsammanhåll-
ning och deras viktigaste 
ingredienser är aktiv hälsa, 
samhällsutveckling och han-
del med diamanter.

MAHARADJOR I INDIEN 

Jacques Cartier till vänster med indiska ädelstensslipare (Palanpuris) år 1911

Yadavindra Singh maharadja av 
Patiala.

Patiala-halsbandet.
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DEN BRITTISKA
KOLONIALTIDEN 
Under den brittiska koloni-
altiden från 1600-talet fram 
1900-talet fanns i början av 
1900-talet över 900 prinssta-
ter i Indien med egna härs-
kare som kallades maharad-
jor, namnet betyder ”stor 
kung” på sanskrit. Prinses-
sorna kallades för mahari-
nes eller ”stor drottning”.

Maharadjan Bhupinder 
Singh var kung i Patiala från 
1900 till 1938. I hans ägo 
fanns 44 Rolls Royce, i köket 
ett tusen fyrahundra knivar 
och gafflar i guld och silver. 
Han var gift fen gånger och 
hade 88 barn. Av Hitler fick 
han som gåva en Maybach 
(bil) från Tyskland.

     

          

1971 tyckte Indiens dåva-
rande premiärminister In-
dira Gandhi att nu fick det 
vara nog – hon drog därför 
in maharadja-bidraget från 
staten och berövade ma-
haradjorna deras officiella 
titlar men slotten fick de be-
hålla.

Fyra år senare den 11 fe-
bruari 1975 sändes officiella 
tjänstemän ut från skatte-
myndigheten i Delhi till lan-
dets samtliga kvarvarande 
maharadjor, en nyhet som 
kablades ut i tv, radio och på 
alla indiska nyhetssidor. Nu 

skulle maharadjorna betala 
skatt på hela härligheten.

Man skulle kunna tro att 
klyftan mellan de rika och 
fattiga i Indien då utjämna-
des något men så var inte 
fallet, utan de rika blev ännu 
mer rika och de fattiga blev 
fler till antalet. Ännu hade 
den indiska medelklassen 
inte börjat röra sig framåt.

MAHARADJORNAS SO-
CIALA LIV OCH LEVERNE
Att ens försöka förstå de 
indiska maharadjornas liv 
och sociala leverne som på-
gick under mer än 500 år 
är naturligtvis inte helt en-
kelt, inte heller att det var 
tigerjakt och hästpolo som 
var den stora favoritspor-
ten för alla Indiens kung-
ligheter. Om de kungliga 
jakterna i Indien vittnar än 
idag mängden av uppstop-
pade tigrar, björnar, leopar-
der, noshörningshuvuden, 
elefantbetar och mängder 
av tigerskinn som bevarats 
i de gamla palatsen från 
maharadjornas exempellösa 
jaktorgier. 

Mogulernas, maharajor-
nas och britternas sanslösa 
jakter anses vara den vik-
tigaste anledningen till att 
tigrar och stammen av in-
diska lejon (den asiatiska 
varianten av panthera leo 
samt vissa fågelarter så gott 
som helt utplånades eller 
försvann från stora delar av 
Indien.

1947 fanns omkring 40 
000 tigrar i Indien. Vid ti-

gerräkningen som genom-
fördes 1972 av vilda tigrar 
i Indien noterades endast 1 
827 tigrar. 

Vid räkningen 2010 trod-
de man att den indiska ti-
gern skulle vara utrotad 
inom några år och WWF 
tog därför initiativ till flerta-
let åtgärder. Långsamt och 
glädjande nog ökar nu anta-
let vilda tigrar i Indien. Vid 
den senaste tigerräkningen 
2021 var antalet tigrar i In-
dien 2 897. Det finns idag 
647 vilda asiatiska lejon i 
Indien, samtliga finns i del-
staten Gujarat. 1947 sköts 
den sista geparden (chee-
tah) i Indien av maharadjan 
av Surguja, Ramanuj Pratap 
Singh Dro. (distriktet Ch-
hattisgarh). 75 år senare 
återintroduceras nu sydafri-
kanska geparder till Kuno 
National Park (delstaten 
Madhya Pradesh) Indien.

    

Foton: Kjell Borneland

Vid den här tiden med 
indiska maharadjor anord-
nades regelbundet jakttäv-
lingar på rovdjur, särskilt 
då kring området Sawai 
Madhopur en viltrik plats 
250 kilometer sydväst från 
Delhi. De inbjudna gästerna 
som fällde flest tigrar, pant-
rar, björnar eller stora hjort-
djur fick också de största 
troféerna från det nedlagda 
bytet. 

Här jagade man inte de 
vilda djuren genom att sitta 
i flätade korgar på elefanter-
nas ryggar som annars var 
vanligt, i Sawai Madhopur 
stod skytten uppställd på en 
hög plattform s.k. machans 
där sikten var betydligt 
bättre. Jägaren behövde på 
så sätt inte nedlägga bytet 
med tio eller 20 skott från 
elefantens vaggande rygg 
för att få in en fullträff. När 
man sköt från plattformen 
räckte det oftast med fem 
skott. 

Storviltjakt var under fle-
ra hundra år den idealiska 
sporten för Indiens maha-
radjor. Efter en lyckad jakt 
på tiger eller leopard bjöds 
de inbjudna gästerna på 
picknick där världens mest 
lagringsbara madeiravin från 
Portugal ingick, alltmedan 
damerna fick hålla till godo 
med en lättsam andjakt i nå-
gon sjö i närheten.

Alla vilda djur i Indien 
är sedan 1972 skyddade 
genom lag (Wild Life Protec-
tion), men trots den hårda 
lagen tjuvskjuts och dödas 
fortfarande tigrar, leopar-
der, noshörningar, myrkot-
tar, besoarantiloper och 
andra vilda djur över hela 
Indien.

Maharadjan Bhupinder Singh 
med en av sina fordon.

Maybach SW 42.
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Delstaten Rajasthan i 
Indien kan beskrivas som 
maharadjornas eget land 
även om maharadjorna 
fanns utspridda över hela 
Indien. Rajasthan har en 
yta som motsvarar tre fjär-
dedelar av Sveriges yta och 
en befolkning på cirka 45 
miljoner människor. För en 
västerländsk besökare är 
delstaten förmodligen den 
mest exotiska och spän-
nande platsen i hela Indien 
om man vill uppleva stolta 
människor, färgprakt, ka-
meler och elefanter eller 
söka minnen från maharad-
jornas storhetstid. 

Vid sidan av den breda 
motorvägen som idag går 
från huvudstaden Delhi 
till staden Jaipur kan man 
fortfarande på tidvis gamla 
ökenvägar ta sig till regio-
nen Shekawati och plötsligt 
hamnar man ganska snart 
bland ökenslott och min-
dre sommarboningar där 
några få maharadjor fortfa-
rande finns kvar och lever 
som gamla tiders kungar. 
Vägen till Shekawati går 
tidvis förbi de låga Araval-
libergen där gamla fort och 
torra sanddyner påminner 
besökaren att här utkäm-
pades en gång i tiden blo-
diga krig mellan raja-putra 
”kungasöner” och andra in-
kräktare. 

Bland påfåglar, musiker 
och religiösa fanatiker i She-
kawatis ökenområde möter 
besökaren stolta ättlingar 
till forna tiders krigare, de 
vandrar där i ökensanden 
med sina färgade turbaner, 
solfärgade ansikten och ri-
der stolt på sina kameler 
över varm ökensand. 

Foton: Kjell Borneland
Än idag kan besökaren i 

dessa områden möta ålder-
stigna maharadjor som går 
klädda i den traditionella 
klädstilen Jodhpurs, mörk 
kavaj, manschettknappar av 
guld, turban, tunga guldör-
hängen och stora pärlhals-
band runt nacke och fötter. 
Det är klädseln för en äkta 
maharadja när han vill vara 
fin. 

När maharadjorna före 
60-talet återvände till sina 
palats efter en lyckad tiger-
jakt fortsatte det ljuva livet 
under den sena eftermidda-
gen och dagens hetta med 
att koncentrera sina gäster 
på hästpolo, en sport där 

synkronisering mellan häst 
och ryttare oftast var per-
fekt. Om inte hästpolo med 
små ponnyhästar tilltalade 
gästerna spelade man ten-
nis eller cricket, den engel-
ska överklassens spel. 

Maharajornas utomhus-
aktiviteter som jakt eller 
sport dikterades som van-
ligt av vädrets makter och 
vid dåligt väder var det 
bridge som normalt gällde 
som sällskapsspel. Prinses-
sorna broderade polotröjor 
till sina män och på sina 

Foto: Kjell Borneland

egna kläder broderades 
flygplan eftersom de aldrig 
skulle sätta sin fot ombord 
på ett flygplan. Ett annat 
sätt att vid regn fördriva ti-
den var att kvinnorna put-
sade diamanter, jadestenar 
med fint utskurna djurmo-
tiv eller vägde sina tunga 
guldsmycken.

MAHARADJAN
BHAWANI SINGH
Den sista maharajan av 
staden Jaipur i Rajasthan 
var Sawai Bhawani Singh 

Maharadja ”Jai” Singh och
hustrun Gayatri (Ayesha) Devi.   

som avled den 17 april 2011 
sjuttionio år gammal på ett 
sjukhus i Gurgaon strax 
utanför Delhi. Maharadjan 
Bhawani Singh var på långt 
håll släkt med det svenska 
kungahuset genom det eng-
elska stamträdet.

Han föddes den 22 ok-
tober 1931 och fick av sina 
vänner smeknamnet ”bub-
bels” då mängder med äkta 
fransk champagne flödade 
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ur slottets samtliga fontäner 
vid hans födelse.

Bhawani Singhs far var 
maharadjan och advokaten 
Sawai Man ”Jai” Singh, som 
hade tre fruar varav en hette 
Gayatri Devi.            

Endast 12 år gammal 
blev Gayatri kär och bort-
gift med maharajan ”Jai”. 
Hennes smeknamn kom 
att bli ”Ayesha” och 1960 då 
hon endast var 18 år gam-
mal blev hon utsedd av den 
franska tidskriften Vogue till 
en av världens 10 vackraste 
kvinnor.

Gavatri Devi blev där-

med styvmor till Sawai 
Bhawani Singh som 1958 
kröntes till prins i familjens 
bostad Rambargh Palace 
(numera lyxhotell i staden 
Jaipur).

I slottet hade ”Jais” fruar 
egna bostäder med mäng-
der av tjänare, bilar och en 
stor stab av vakter. Drott-
ning ”Ayesha” var under 
hela sin levnadsbana en 
”dröm av juveler och pärl-be-
strödda saris” och upphörde 
aldrig att fascinera sin om-
givning. 

”Ayesha” gick från att 
vara den vackraste kvin-

nan i Indien till att bli en 
omstridd politiker, men hon 
var också filantrop, social-
arbetare och sportkvinna. 
Bland hennes nära vänner 
fanns bland annat Mick Jag-
ger, Jacqueline Kennedy, 
Drottning Elizabeth II och 
Prins Philip.

I Indien under 60-ta-
let fanns ett utbrytarparti 
från Kongresspartiet (Anti 
- Kongress Partiet Swatan-
tra). Prinsessan ”Ayesha” 
engagerade sig nu politiskt i 
utbrytarpartiet och fick stor 
uppmärksamhet i sin kamp 
för liberaliseringar och ökad 
marknadsekonomi. 1962 
fick ”Ayesha” in en fot i Lok 
Shaba och de politiska at-
tackerna mot Indira Gand-
his ekonomiska politik tog 
nu fart.

1970 signalerade Indira 
Gandhi en ny inriktning på 
sin hårdföra politik vilket 
betydde att ”Ayesha” och 
hennes styvson Prins Bha-
wani Singh arresterades och 

Rambargh Palace Jaipur

placerades i Tihar, Delhis 
värsta fängelse. 

Lord Mountbatten och ett 
flertal andra höga officerare 
inom militären protesterade 
mot domen och efter fem 
månader släpptes de båda 
ut från fängelset. Lok Shaba-
partiet ställde sen aldrig upp 
mer i val på federal nivå. 

Gayatri Devis enda son 
prins Jagat Singh gifte sig 
med prinsessan Priyanand-
dana Rangsit som var dotter 
till prins Piya och prinses-
san Vibhavati av Thailand. 
De fick två barn, en dotter 
och son, kort därefter sepa-
rerade de båda. 

Den 5 februari 1997 avled 
prins Jagat Singh i London. 
Den 29 juli 2009 avled det 
indiska folkets egen prin-
sessa Gayatri Devi (Ayesha) 
i en lungsjukdom, det var 
två månader efter att hon 
fyllt 90 år.

Fortsättning följer… läs 
mer i nästa nummer av 
KulturMagazinet.

Kjell Borneland

Varför inte en kraftig och stabil arbetsbänk?
Besök oss på Det Gamla Tryckeriet och du får priser.

Bänk med plåtskepp, H 102, 
B 72, D 65 cm

Bänk med lådor, H 105, 
B 90, D 80 cm

Bänk med plåtskepp, H 105, 
B 40, D 80 cmSlagbord 90x63x63x63 cm

Pappsax bordsmodell B 45, 
L 100 cm

Rullvagn med plåtskepp, 
H 102, B 72, D 65 cm

Bänk med lådor H 102, 
B 110  D 65 cm

Hobbysågar i olika format.
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Tid och plats Lördagen den 17 sept. kl 11.00. På Det Gamla Tryckeriet Fridhemsgatan 4, Eskilstuna.

Giselle Emmoth berättar om några 
damer ur Eskilstunas historia.
Damerna jag kommer berätta om är: Amanda Kerfstedt var
borgmästardottern från Eskilstuna som blev författarinna.
Els-Marie Bergman drev damskrädderi och klädesaffär på
Kungsgatan 5, Anna Sebell var lärarinna och föreståndarinna på 
Eskilstuna Elementarläroverk för flickor. Sista damen är Albertina 
Nyström, smedhustru, småskollärarinna och engagerad politiker.

Hela Det Gamla Tryckeriet i Eskilstuna har öppet hus från kl 11.00 till 16.00. Alla ma-
skiner är i full gång. Du får välja bland alla våra vackra bly- och trätyper när du sätter 
din text. Du får sedan själv pröva på att trycka i de gamla tryckpressarna.
Du kan också vara med i våra små tävlingar och vinna fina priser. Vi har boklotteri där 
alla slutsiffror vinner! Lyckohjulet snurrar. 

Kaffeservering med hembakt bröd, glass, 
korv med mera serveras också. Du kan också 
köpa unika presenter som du bara hittar i vår 
lilla butik till låga priser. Vi rear ut en mängd 
fina böcker till vrakpriser!

Hjälp oss att hålla det gamla grafiska hant-
verket levande genom att komma och fira Bok-
tryckets Dag. Märk vad den gamle konstför-
vanten Pierre Simon Fournier, 1712-1768 sa: 
”Efter det som är nödvändigt för att uppehålla 
livet är ingenting viktigare än böckerna”. 

Det Gamla Tryckeriet i Eskilstuna firar
BOKTRYCKETS DAG 29–30 oktober

Tid och plats
Lördag/sönd. den 29–30 oktober kl 11–15.
På Det Gamla Tryckeriet, Fridhemsgatan 4, Eskilstuna.

Tid och plats: Lördagen den 19 nov. kl 11.00. På Det Gamla Tryckeriet, Fridhemsgatan 4, Eskilstuna.

Rolf som varit med i Tennisklub-
ben Hobby från starten 1940. 
Han har mycket att berätta om 
tennisen från den tidiga 10 års-
tiden. Hela Svenska tenniseliten 
har spelat i den Gamla Tennishal-
len. Rolf kommer att berätta om 
många spännande händelser.

Rolf Pettersson, Eskilstuna berättar om Gamla Tennishallen
i Eskilstuna som låg på Västeråsvägen.
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Stockholm – Motala!
En liten berättelse om fem Motala-pojkar 
som var med i KFUM-scouterna i början 
på 50-talet i Motala. En liten nostalgitripp 
som fortsätter än i dag nere på Åkerö 
några gånger per år.

I början på 50-talet i Motala
träffades några pojkar i 
KFUM scouterna. Det var 
med i patrullen Björnen, 
Hjorten och Älgen. Det var 
Claes-Göran Norell (C-GN) 
Axel Ahlén (AA), Börge Ös-
terholm (BÖ), Börge Karls-
son (BK), och Bo Niklasson 
(BN).

AA var tryckare på Motala 
Tidning och senare även på 
Nerikes Allehanda. Tyvärr 
lämnade han oss 2020. BÖ 
arbetade på posten som 
brevbärare i Motala. Flytta-
de upp till posten i Stock-
holm och var på rätt plats 
i rätt tid, halkade till slut 
in och blev chef på postens 
brev i 20 år! BÖ försökte få 
upp BK som skulle ta hand 
om Postens Idrottsförening. 
BK blev däremot kvar i Mot-
ala och åkte Vätternrundan 
25 gånger! C-GN har arbetat 

inom Kooperationen i hela 
sitt liv. Efter pensioneringen 
arbetade han inom Sida lite 
överallt i världen. BN bör-
jade tidigt inom det grafis-
ka, på Bröderna Borgströms 
Tryckeri i Motala. Även i 
dag håller han på inom det 
grafiska via sitt tryckerimu-
seum, Det Gamla Tryck-
eriet, i Eskilstuna och det 
moderna digitala tryckeiet 
EskilstunaMagasinet.

Det hände mycket i bör-
jan på 50-talet i Motala. Vi 
ordnade pingstläger till-
sammans med flickscouter-
na i Vadstena. 

Misseuropa flickorna gäs-
tade Motala och åt middag 
på Stadshotellet. C-GN och 

BN var de enda “fotografer” 
som fick komma in och foto-
grafera alla “misserna” un-
der middagen! 

När Motala AIF skulle 
upp till allsvenskan var 
Gunnar Gren på besök. 
Motala pojkarna blev äldre, 
gjorde lumpen i Linköping 
och med tiden spred de sig 
över landet.

Sedan en tid, i början på 
2000-talet, togs det kontakt 
mellan några som undrade 

om vi inte kunde träffas och 
prata gamla minnen. BÖ 
som hyrde en stuga nere på 
Åkerö bjöd in till en träff. 
Alla var glada och tackade 
ja. BN plockade upp C-GN 
i Flen som kom med tåget 
från Stockholm. Så var det 
problemet att hitta ut ur 
Flen och vidare ner till Åk-
erö (stan är ju stor)! De årli-

Några andra “Missor” som var
aktuella på den tiden. Huset nere på Åkerö där vi har våra träffar.

Det gamla Åkeröträdet.

Fina kvällar på Åkerö.
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ga träffarna på Åkerö hade 
börjat bli tradition. BÖ fix-
ade underbar lunch  med 
sill och färskpotatis samt 
alla tillbehör när vi kom ner. 
Därefter kom den obligator-
iska Boule-tävlingen i gång. 
Som regel var det patrullen 
Björnen (BÖ och BK) som 
vann. Efter tävlingen var 
det dags för bastun och se-
dan dopp i Yngaren för de 
som orkade. När alla var 
utvilade började minnena 

komma tillbaka från tiden 
i Motala. Alla var inte öv-
erens att “Kalle Pettersson 
bodde i det gula huset på 
Platensgatan”. “Han bodde 
ju på Storgatan och huset 
var inte gult utan det var ju 
rött.” Åsikterna var lite oli-
ka vad som var rätt eller fel.

C-GN som håller på Ko-
operationen, som startade 
i Motala, fast de inte haft 
någon Konsumbutik där på 
många år är bäst. Först nu 

Efter bastun var det bara att slänga sig i Yngarens kalla vatten!

på senare år har det öpp-
nats en Konsumbutik i Mo-
tala. BÖ håller på ICA som 
är mycket bättre och betyd-
ligt mer lönsamma än vad 
Konsum är. Enligt C-GN har 
ICA plagierat Kooperation-
ens idé. Kanske de har för-
bättrat Kooperationens idé 
eftersom ICA går mycket 
bättre. Diskussionerna går 
höga och motstridiga men 
landar i regel i samförstånd.

BÖ fixade och donade i 
köket och det började kom-
ma härliga dofter från hans 
matlagning. Som regel är 
det riktigt hemlagat. Ena 
gången är det ljuvlig kalops 
och nästa gång kan det vara 
en fiskgryta med musslor 
med mera. Förrätten kan 
vara sallad med räkor och 

kaviar. Efterrätten består 
ofta av hembakad socker-
kaka med glass och grädde. 
Allt till goda drycker som 
champagne, vin, likör och 
öl. Eftersom alla är om kring 
80 år så firas alltid någon 
vid middagen med en låda 
vin. Diskutionerna gick vi-
dare med kaffe till sent på 
kvällen.

Kl 8-9 på morgonen var 
frukosten klar och en efter 
en dök upp mer eller min-
dre utvilade. Lite snack om 
gårdagen och nya historier 
om tiden i Motala höll på 
tills klockan närmade sig 
11 och hemfärden började 
närma sig. Med tack och på 
återsende och med längtan 
till nästa träff, åkte var och 
en hem till sig.

                                   Bonik

Lite nytta måste vi göra genom att hjälpa till att dra upp båten.

Lite segt och avslaget vid frukosten?

Boule-tävlingen är viktig och alla går in för att vinna.

Lunchen är underbar när vi kommit ner.
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Fynda på Det Gamla Tryckeriets utförsäljning!

Fönster dekorationer med tork-
ade blommor i glaskupor en-
dast 10 kr st. 10 st för 50 kr

D
Det Gamla Tryckeriet

TD

G

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

Små trevliga tavlor med mo-
tiv från 30/40-talet. 30–50 kr

Finns flera vackra sten-
skivor i olika format, färger.

3 st kaffepetter 250 kr

Mängder av träbokstäver, olika 
storlekar och typsnitt från  5 kr.

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

Gamla skolkartor

Varför inte en egen mil-
jökasse med ditt motiv på!

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

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