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INLEDNING 

Torshälla stad har vuxit fram under en mycket lång tid. Varje bebyggelse
miljö speglar de behov, byggnadsideal och ekonomiska möjligheter som 
funnits när de kommit till. Staden har ständigt förändrats men fram till 
1900-talets början långsamt. De senare decennierna däremot har för
ändringen gått allt snabbare och gällt allt större områden. Samtidigt har 
byggnadsteknik med flerhundraåriga traditioner fått ge vika för en ny 
teknik och nya material. Detta orsakar stora svårigheter att bevara äldre 
miljöer då befintliga utföranden skall kompletteras eller ersättas. Med en 
medveten planering kan huvuddragen i den tidiga utvecklingen även i fort
sättningen bevaras och föras vidare till kommande generationer. 

Det gamla gatunätet, äldre gatubeläggning, trädgårdar, staket och häckar 
är väsentliga för bevarandet av en kulturhistoriskt intressant miljö. Äldre 
gatunamn och kvartersnamn/gårdsnamn kan också berätta något om stadens 
historia. Allt detta bör bibehållas. 

En målsättning måste vara att bevara det som är eller har varit karaktä
ristiskt för orten. Det som verkar ordinärt i dag får ett kulturhistoriskt 
värde i ett längre perspektiv. 

Denna sammanställning bygger på en byggnadsinventering från 1984. 
Inventeringen gällde en begränsad del av Torshälla men tog upp alla 
byggnader inom det inventerade området. Inventeringen förvaras hos 
Eskilstuna museer. Vad som presenteras här är en sammanställning av de 
allra mest skyddsvärda byggnaderna och miljöerna. Att alla hus inte 
omnämns i rapporten innebär inte att de saknar kulturhistoriskt värde. Alla 
byggnader har ett större eller mindre kulturhistoriskt värde. Varje 
fastighetsägare måste vara medveten om detta och vårda och bevara sina 
byggnader genom ett kontinuerligt underhåll. 

Syfte 

Behovet av bevarandeplan för Torshälla är uppenbart. Torshälla är en 
attraktiv bostadsort med möjlighet för Torshällabon att ha sin utkomst i 
Torshälla eller i Eskilstuna. Trycket på utbyggnad av bostadsbeståndet samt 
förändring av det befintliga byggnadsbeståndet i orten är därmed stort. Som 
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Detaljer är vikitga för 
en god helhetsverkan i 
kulturmiljön. Grindar, 
vegetation, fasad
material, fönsterut
formning, gatube
läggning, allt sam
verkar. 
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ett resultat därav framstår vikten av att klarlägga vilka byggnader och be
byggelsemiljöer som är av kulturhistoriskt intresse och som därmed bör ges 
någon form av skydd i detalj- eller områdesplaner. Det är också viktigt att 
ge översiktliga anvisningar för hur detta kan ske på bästa möjliga sätt 
genom riktlinjer för hur bevarandet skall genomföras. God byggnadsvård 
är av avgörande betydelse för Tarshällas fortlevnad som en kulturmiljö. 

En bevarandeplan skall fungera som underlag i planfrågor och bygg
nadslovsfrågor. Genom planen regleras samtidigt utformningen av 
tillkommande bebyggelse i anslutning till kulturhistoriskt intressanta 
byggnader och bebyggelsemiljöer. Planen skall tydliggöra hur bevarande
frågor skall hanteras. Samtidigt skall planen väcka intresse för bevarande
åtgärder inom Tarshälla samt aktualisera förslag till miljöförbättrande 
åtgärder. 

Innehåll 

Bevarandeplanen innehåller en presentation av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer på ömse sidor om ån samt i Nybyområdet. De 
miljöförbättrande åtgärderna som presenterades i "Dispositionsplan för 
gamla delen av Tarshälla" , en aldrig antagen rapport som utarbetades av 
stadsbyggnadskontoret 1984, har åter aktualiserats och anpassats till 
kulturmiljöns behov och vad som är möjligt att beskriva i en skrift av 
denna typ. Genom en översiktlig beskrivning av Tarshällas uppkomst och 
historia samt en översikt av ortens byggnadstyper underlättas förståelsen av 
bevarandevärdena. I detta sammanhang har också en uppsats om Tarshälla 
ur Eskilstuna museers årsbok 1989-91 inarbetats som bilaga. För att 
stimulera de enskilda husägarnas bevarandeåtgärder återfinns allmänna råd 
för underhåll och upprustning av kulturhistorisk bebyggelse i skriften. 
Dessutom presenteras den lagstiftning som är tillämpbar i bevarandefrågor. 

Förutom de bevarandevärda områden som föreslagits i samband med en 
inventering gjord av museet 1986 ingår Krusgårdsområdet, Eskilstuna 
nedre kanal samt delar av Nyby industriområde som kulturhistoriskt värde
fulla områden. 
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Urval 

Urvalet av kulturhistoriskt intressanta byggnader och bebyggelsemiljöer 
grundas på tillgängligt inventeringsmateriaL Detta har i samband med 
planarbetet kontrollerats i samarbete med KDN och St Olofs Gille, så att 
sedan inventeringstillfället rivna eller förvanskade byggnader utgått samt 
ytterligare byggnader av intresse tillkommit. Bevarandeplanen speglar alltså 
det tillstånd som råder då detta skrivs, år 1993. 
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IDSTORIESKISS 

Tarshällas äldre delar ligger på Torshällaåns västra sida. Förr skedd så gott 
som all transport på vatten och Eskilstunaån var en transportled söderut 
från Mälaren. Fram till omkring år 1000 var ån segelbar till Eskilstuna 
men då ledde landhöjningen till att forsar bildades vid Tarshälla och 
hindrade frakten. På grund av detta övertog Tarshälla Eskilstunas roll som 
omlastnings- och handelsplats och i viss mån även som centralort för 
Rekarne bygden. 

Namnet Tarshälla skrevs från början Thorshaerg vilket betyder Tors 
offerplats. Här har alltså förmodligen funnits en förkristen kultplats men 
man har inte funnit några fynd som tyder på någon bosättning vid samma 
tid. 

På 1100-talet byggdes den första kyrkan i Torshälla. Långhuset i den äldre 
kyrkan är kor i den nuvarande och det gamla koret fungerar som sakristia. 

Tarshällafallen hade betydelse för samhällets framväxt inte bara för att de 
medförde omlastning för frakten av varor till Eskilstuna utan också som 
kraftkälla. Under 1200-talet anlades flera kvarnar, dessa var till stor del 
ägda av olika kloster samt av biskopen i Strängnäs. Den medeltida hamnen 
låg på samma ställe som dagens fritidsbåtshamn. Detta hamnläge har alltså 
lång kontinuitet. 

Att Tarshälla under medeltiden var en betydande samhällsbildning bekräftas 
av att en borganläggning funnits på östra åsidan, på Husberget Arkeo
logiska undersökningar har påvisat tre olika byggnadsskeden från slutet av 
1300-talet och fram till omkring 1400-talet, samtliga förstörda av kraftiga 
bränder. Även Holmberget och Nyberget har varit befästa. Arkeologiska 
undersökningar tyder på att även dessa anläggningar tillkommit under 
1300-talet. 

Det medeltida Tarshällas civila invånare försörjde sig på handel, hantverk, 
fiske, sjöfart och inte minst jordbruk. I och med att Tarshälla fick sina 
stadsprivilegier 1317 fick invånarna monopol på handel och hantverk i 
förhållande till den omgivande landsbygden. 

Om bebyggelsen i den medeltida staden vet man mycket litet. I hertig Karls 
privilegiebrev från 1593 uppmanas invånarna att bygga stall och ladugårdar 
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Så här återgav Erik 
Dahlberg Tarshälla i 
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utanför staden samt att inte täcka husen med halmtak. Öster om ån låg en 
by vid namn Hallspånga. Byn fick sitt namn efter den bro som hade 
ungefär samma läge som den nuvarande bron vid Stadskällaren. 

Den ekonomiska politik som hertigen fastlade som kung var gynnsam för 
Torshälla. Handel och hantverk reglerades och stadsområdet omgärdades 
av ett tullstaket För att underlätta transporterna av varor, främst järn, lät 
Karl IX bygga en kanal förbi fallen i Eskilstuna- och Torshällaån. Rester 
av kanalen finns fortfarande kvar och sträckningen är särskilt välbevarad 
i Nybyområdet. 

Den äldsta avbildningen av Torshälla finns i Erik Dahlbergs Suecia Antiqva 
från år 1682. Där dominerar kyrkan, rådhuset och Kronakvarnen över den 
låga sammangyttrade trähusbebyggelsen. 

På en karta från 1735 över södra delen av Tarshälla kan man lätt känna 
igen Storgatan, Lilla gatan, St Olofs gränd och Järnvägsgatans sträck
ningar. På samma karta är också några olika anläggningar i anslutning till 
ån markerade, bl a Kronakvarnen från 1628 som fortfarande står kvar. 

Under 1600-talet hårdnade konkurrensen om stadsfunktionen i och med att 
Carl Gustafs stad kom till i Eskilstuna. Ett svårt slag för befolkningen var 
också den ödeläggande branden år 1798. Den utplånade stora delar av den 
befintliga bebyggelsen men det medeltida gatunätet har fortlevt in i våra 
dagar. Den ekonomiska situationen i Tarshälla efter branden var mycket 
svår. Staden hade gemensam administration med Eskilstuna och borg
mästaren bodde i Torshälla, men från 1830-talet fick båda städerna egna 
förvaltningar. Som en manifestation av den nya ordningen byggdes det 
utpräglat klassicistiska rådhuset vid torget. I rådhusets torn sattes det 
urverk upp som hertig Carl en gång skänkt till kyrkan. 

1800-talet var en återhämtningstid för Torshälla. Byggnaderna från 1800-
talets mitt och senare hälft vittnar om ett relativt välstånd. Detta härrörde 
sig dels från sjöfarten, där Torshälla var omlastningsplats för de produkter 
som fraktades från industrierna i Eskilstuna och dels från den köpstadsfunk
tion som Torshälla hade för sitt omland. Under denna period återuppfördes 
flertalet av de gårdar som brunnit ned vid den stora branden men 1800-talet 
var också ett instutitionsbyggnadernas århundrade då såväl skollokaler som 
lokaler för frikyrka- och nykterhetsrörelser uppfördes. Tarshälla kan 
fortfarande på ett unikt sätt uppvisa de strukturer som är typiska för den 
svenska trästaden under 1800-talet. Tillkomsten av Nyby bruk var viktig 
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led och kraftkälla har 
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för Torshällas utveckling även om de långt in på 1900-talet var skilda 
samhällen. Bruket kom till genom att Adolf Zethelius år 1829 fick 
privilegium att upprätta valsverk och flamugnar vid Lillån. En mera 
detaljerad beskrivning av brukets tillkomst och utveckling finns som bilaga 
2. Nyby drev också Holmens bruk inne i Torshälla. Det fanns också flera 
småindustrier i staden, varav N O Nyströms Bleckkärlsfabrik och 
stridsbergs sågbladsfabrik är de mest kända. Den senare flyttade efter en 
tid till Trollhättan. 

År 1860 kunde Eskilstuna kanal invigas. Kanalen innebar att Torshälla 
förlorade sin funktion som omlastningsplats och de ekonomiska fördelar 
detta innebar. Kanalbygget hade genomdrivits av fabrikörer från Eskilstuna 
trots motstånd från borgarna i Torshälla och bruksledningen i Nyby. Nybys 
ledning vägrade släppa fram kanalen i den gamla kanalfåran eftersom 
bruket var beroende av fallen. Kanalen kom därför att dras i en vid båge 
öster om staden. 

Den märkliga parkanläggningen på Holmberget har sina rötter i 1860-talet 
då skollärare Lindberg lät sina elever plantera träd på den kala bergs
knallen. Holmberget förvandlades sedan till en nationalromantisk stadspark 
med skulpturer och planteringar av fotografen Nyström. 

Torshällas utveckling stangerar mot århundradets slut men ett stycke in på 
1900-talet är åter Torshälla en ort i expansion. Detta samallhänger i stor 
utsträckning med Nyby bruks positiva utveckling. Torshälla får under 
1900-talet ett modernt stadscentrum på åns östra sida och i stadens utkanter 
byggs egna hem. Efter inkorporerandet av Nybybruks bostadsområden och 
bildandet av Torshälla Fastighetsbolag får Torshälla en modern bostads
bebyggelse, typisk för den svenska småstaden. 
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Bergströmska gården 
klarade sig från bran
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BEBYGGELSEN I TORSHÄLLA 

Före 1798 

stadsborna levde i hög grad av jordbruk och bebyggelsen i staden skilde 
sig inte nämnvärt från den på landsbygden. Låga grå timmerhus med halm, 
vass, ved eller torvtak. Boningshus, ladugård och andra uthus samlades 
kring en gård. Först under senare hälften av 1700-talet blev det mer 
allmänt att måla med röd slamfärg. 

Färgen fungerade både som skydd och prydnad. Knutarna var extra 
känsliga för röta och man började därför klä in dessa med brädor, s k 
knutlådor. Att klä hela huset var ännu inte så vanligt. 

Efter den förödande branden 1798 finns inte mycket kvar av Tarshällas 
tidigare bebyggelse. Den så kallade "Bergströmska gården" (kv Bisittaren 
8) är dock ett bra exempel på hur Tarshällas gårdar kan ha tett sig före 
branden. 

1798- 1880 

Husen byggdes nu mer allmänt för att kläs med panel och även äldre hus 
fick brädfodring. Den ljusa oljefärg som tidigare hade använts på 
förnämare hus började få större spridning. Den var dyrare än den röda 
slamfärgen och därför hände det ofta att gatufasaden målades i ljus oljefärg 
medan gårdsfasaden målades med rödfärg. Tegel börjar alltmer slå igenom 
som taktäckningsmateriaL Stilidealet var klassicistiskt och husen försågs 
med profilerade takgesimser och fönsterfoder. De inklädda knutarna 
formades till pilastrar och lisener. Dessa detaljer målades ofta vita eller 
ljust grå och väggarna var vanligen ljust gula. Byggnadernas utformning 
och placering måste efter 1824 anpassas till den då fastställda byggnads
ordningen. 

Efter branden 1798 hade Tarshällaborna inga ekonomiska möjligheter att 
uppföra några mer påkostade byggnader. Rådhuset är därför det enda 
exempel där tidens ideal helt genomförts. Samtidigt är rådhustypen ett 
exemel på äldre gestaltningsideal för denna byggnadskategori. 
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Fogden 24 är ett 
exempel på detaljrikt 
utformad panelarki
tektur från 1800-talets 
senare del. 
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formning. 

Prästgården, Geval
digern 20, är uppförd 
i tjugotalsklassicistisk 
stil. 
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1880- 1920 

De trähus som uppfördes under denna tid byggdes ofta i någon typ av 
panelarkitektur. Fasaderna kläddes med olika typer av panel, ibland 
uppdelad i fält med panelen lagd i olika riktningar. Fasaderna målades i 
ljusa oljefärger med snickeridetaljer i samma färg, ofta vitt. Taken är tunna 
med stora språng, synliga utsirade taksparrar och täcka med falsad plåt som 
målats svart, röd eller kromoxidgrön. 

Husen försågs ofta med lövsågerier längs takkanter, i gavelspetsar och på 
verandor. Dessa dekorationer kunde beställas ur kataloger eller sågas efter 
färdiga mallar. 

Verandor i en eller två våningar var vanliga. De var ofta inglasade med 
dekorativt spröjsverk och färgat glas. Exempel på panelarkitektur kan man 
se på bl a Gesällgränd (kv Gesällen 5 o 6) och Vive Jönsgatan 16 (kv 
Fogden 24). Även äldre hus försågs ibland med glasverandor och 
lövsågerier i samband med ombyggnad (Rådmannen 4). 

Under samma period präglas stenbyggnader av en blandning av äldre stilar. 
Fasaderna var i allmänhet putsade och enfärgade. Det var vanligt att dela 
upp fasaden i fält av slät- och spritputs. Rusticerad bottenvåning och 
markerade hörnkedjor var också vanligt. Nu fick Torshälla sina fösta 
stenhus utöver kyrkan och kronokvarnen, bl a Kyrkskolan, "Järnhand
larhuset" Storgatan 23 (kv Postiljonen 4) och "Dogepalatset" Storgatan 18 
(kv Garvaren 3). 

1829 startade Nybybruk sin verksamhet nordväst om Torshälla. Vid bruket 
byggdes ett litet brukssamhälle med bostäder för arbetare och bruksledning 
på varsin sida om Nybyån. Så småningom uppfördes arbetarbostäder i 
direkt anslutning till bruket och i Kogneområdet. 

I själva Torshälla etablerade sig ingen industri i modern mening förrän 
omkring mitten av 1800-talet. Då började också folkmängden sakta att öka 
efter att ha legat i stort sett stilla på 600 personer sedan branden. Nu 
började man för första gången på allvar bygga öster om ån. 



14 

Brandstationen har en 
uiformning som är 
typisk för mitten av 
1900-talet. 

Hyreshusen i Krus
gården har ofta en fin 
teg e/behandling. 
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I Tarshälla har det funnits någon form av skola ända sedan 1600-talet, men 
först genom folkskalestadgan 1842 var skolgången obligatorisk för alla 
barn. År 1846 byggdes ett nytt skolhus men det blev snart för litet. Därför 
byggdes Holmens skola år 1886 och år 1900 uppfördes den nya folkskolan 
på KlockarebergeL Denna skolbyggnad byggdes i putsat tegel och liksom 
stenbostadshusen från samma period i en stil som var vanlig kring 
sekelskiftet och som karaktäriseras av anknytning till äldre stilhistoriska 
element. 

1920 - 1930-tal 

Byggnadernas fasader börjar återigen förses med klassicistiska detaljer, 
men i lite annorlunda form än under 1800-talet. Entreer med kolonner eller 
pilastrar krönta med frontoner, trekantsgavlar, är vanliga. Ljusa fasader i 
puts eller panel, brutna valmade tegeltak och takkupor med lunettfönster 
är andra typiska detaljer. Stilen kallas tjugotalsklassicism. 

Ett gott exempel på denna stil är prästgården, Kyrkogatan l (kv Gevaldig
ern 20), men även några mindre hus med anspråkslösare men tidstypisk 
utformning finns, t ex Aliforsgatan 23 (kv Roddaren 4) och Vive Jönsgatan 
12 (kv Fogden 11) det senare byggt på 30-talet. 

1940-60-tal 

Byggnadstekniken i större hus genomgår under dessa år en snabb ut
veckling från tegel över lättbetong till gjutna betongmoduler. Fasaderna är 
putsade i slätputs i ljusa färger, ibland med avvikande färg kring fönster 
eller i band och fält som dekoration på fasaden. Så småningom tar gult och 
senare rött fasadtegel över allt mer, som exempel kan nämnas Krus
gårdsområdet. Fönstren är aspröjsade och kan ha olika stora lufter. Per
spektivfönster börjar förekomma. Entreerna har omfattningar i huggen sten 
och kanske ett litet skärmtak. Dörrarna är av fernissat trä och glasade. 
Taken, oftast valmade eller sadeltak, är tegeltäckta och har synliga 
taksparrar. Den omsorg som till en början ägnas fasaderna och entreer 
försvinner med den ökande massproduktionen. 
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Småhus byggdes under samma tid med stomme av tegel, lättbetong eller 
med regelstomme. Det senare blev med tiden den absolut dominerande 
byggnadstekniken. Husen är oftast tämligen små, ett plan och källare, ofta 
med garage i källaren. Fasaderna är enkelt utformade utan utpräglade 
dekorativa detaljer. Villor av denna typ finns t ex i kvarteren Ljungmannen 
och Styrmannen. 

Fasaderna utfördes i slätputs, trä eller fasadtegel och taken täcktes med 
tegel. Fabrikstillverkade, monteringsfärdiga hus blev allt vanligare. Det 
började förekomma att man byggde större grupper av likadana hus. Ett 
tidigt exempel på detta är kvarteren Valsmästaren och Gjutmästaren på var 
sin sida om Järnvägsgatan. 

Under 1900-talets första hälft förändrades inte mycket i samhällets struktur 
men under 50- och 60-talen gick expansionen fort. 1952 inkorporerades 
Nyby och Mälarbaden i Torshälla. På tjugo år mångdubblades antalet 
anställda på Nyby bruk och invånarantalet ökade snabbt. Kring den gamla 
staden växte nya bostadsområden upp, t ex Krusgårdsområdet Ä ven inne 
i staden jämnades en del av den låga äldre trähusbebyggelsen med marken 
och ersattes av två- och trevåningshus. 

Vid denna tid flyttades också stadens affårscentrum från gamla stadskärnan 
till Östra Torget, öster om ån. Där uppfördes en tidstypisk bebyggelse med 
affärs- och hyreshus. 
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PRAKTISK BYGGNADSV ÅRD 

Ett kontinuerligt underhåll är grundläggande för att byggnader skall kunna 
bevaras. Ett försummat underhållleder ofta till skador som kräver så stora 
insatser att något av byggnadens kulturhistoriska värde går förlorat. För att 
förhindra att dyra reperationer måste genomföras efter som skadan 
upptäckts i ett sent skede, är det klokt att se över alla känsliga partier varje 
höst och vår. 

En stor del av värdet ligger i att byggnadens tidstypiska karaktär så väl 
exteriört som interiört bevaras. I interiören är det inte bara planlösningen 
som är viktig att bevara utan även lister, paneler, dörrar, fönster, 
spiskomplex, kakelugnar etc. Detaljerna är viktiga för helhetsintrycket. 
Även för det yttre spelar detaljerna en viktig roll. Många, i övrigt lyckade 
upprustningar, störs av onödiga detaljfeL Det är exempelvis vanligt att en 
profilerad skorsten vid ommurning ersätts med en okänslig "tegellåda". 

Det gäller också att inte göra större ingrepp än som absolut behövs. Ju mer 
man anpassar åtgärderna till det gamla husets förutsättningar, desto mer av 
husets ursprungliga karaktär kan bevaras. Sträva inte efter att rikta upp och 
sala på för att få plana ytor och räta vinklar. En viss skevhet hör till det 
gamla husets karaktär. Koncentrera moderna installationer till en avgränsad 
del av huset och gör nödvändiga nya installationer utanpåliggande, så att 
kommande reparationer underlättas. Tänk på att ventilation är viktigt för 
att undvika kondens, som i sin tur kan leda till rötskador. Var särskilt 
försiktig med detta vid isolering av golv- och vindsbjälklag. 

Alla hus, som har sin ursprungliga karaktär bevarad, har eller kommer att 
få kulturhistoriskt värde. Det gäller funktionalismens byggnader likaväl 
som det förindustriella samhällets och naturligtvis också dagens byggnader. 

Följande sammanfattning upptar en del av de byggnadsdetaljer som är 
viktiga för byggnadens kulturhistoriska värde. De bör således bevaras och 
när man måste byta en detalj skall de ersättas med nya av samma material 
och utformning. 
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Fasad 

En stor del av det äldre husbeståndet i vårt land är uppfört i trä. För dessa 
byggnader är träpanel av olika slag utmärkande under de senaste år
hundradena. Panelen är en del av husets arkitektur och bör därför 
bibehållas. Skadade delar av panelen kan bytas ut mot nya av samma 
utseende. Kom ihåg att träet i den gamla panelen så gott som alltid är av 
bättre kvalitet än det som används nu. Måste man byta ut panelen är det 
viktigt att den nya ser ut som den gamla. Man kan också försöka hitta 
gammalt material som kan återanvändas. 

Har man ett rödfärgat hus med locklist- eller lockpanel, bör man sätt på ny 
panel av samma utformning och måla med riktig röd slamfärg. Tänk på att 
lockpanel gör ett grövre intryck än locklistpaneL Använd om möjligt 
bräder med varierande bredd. Det var vanligt förr eftersom man bara 
sågade bort barken för att inte spilla material i onödan. Gammaldags panel 
av detta slag ger väggarna mera liv. Har man istället ett hus klätt med 
hyvlad panel i ljus oljefärg bör den nya panel efterlikna denna. En 
övergång till exempelvis lockpanel som kanske rent av målas med en färg 
främmande för miljön och husets karaktär, innebär att huset förlorar 
mycket av sitt kulturhistoriska värde. 

Putsade fasader är inte heller ovanliga, framför allt inte efter 1920. Puts 
har på senare år fått oförtjänt dåligt rykte. Problem uppstår ofta p g a 
felaktigt rnatrialval vid lagningar och ommålningar. 

Fram till 1950-talet användes nästan uteslutande kalkputs. Vid lagning har 
man sedan ofta använt kalkcement-bruk (kc-puts) eller ren cement. Båda 
putstyperna är betydligt hårdare och mindre elastiska än kalkputs. Bara rent 
kalkbruk skall användas för lagning av kalkputs. 

Det är mycket olämpligt att måla en putsad fasad med latex- eller 
akrylatfärg, så kallad plastfärg. Färgen är alltför tät och tenderar därför att 
stänga fukt inne och orsakar avstötning av båda puts och färg. På en 
kalkputs är kalkfärg det lämpligaste materialet. 

Tilläggsisolering av fasader har ofta inneburit olyckliga förändringar. Ä ven 
om man med omsorg går in för att bibehålla fasadens ursprungliga karaktär 
innebär väggförtjockningen vid tilläggsisoleringen att husets proportioner 
förändras. Mätningar på ett stort antal tilläggsisolerade hus har visat att de 
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värmevinster man teoretiskt borde ha gjort är obetydliga i praktiken och i 
en del fall har K-värdet till och med försämrats. För husets värmeekonomi 
är fasadens täthet viktigare än dess teoretiska k-värde. Om man vill 
förbättra värmeekonomin, bör man i första hand täta fasaden, framför allt 
kring fönster och dörrar, och tilläggsisolera trossbottnar och vindsbjälklag. 
Fasadisolering kostar mera och ger mindre. 

Färgsättning 

I de flesta fall bör man bibehålla husets ursprungliga färgsättning om denna 
fortfarande stämmer med husets stilmässiga karaktär. Också detaljer som 
knutar, foder och så vidare bör målas om i den färg de tidigare haft. Den 
rent vita färgen är en ganska sen företeelse på fönster och snickerier i 
Sverige. På linoljefärgsmålade och putsade hus är ockra, kromoxidgrönt 
eller engelskt rött vanliga pigment. 

Vilka kulörer som skall väljas beror på vilken tidskaraktär byggnaden har. 
Genom att skrapa på de gamla snickerierna kan man få fram de äldre 
kulörerna, men ofta har fönster, lister och till och med panelen bytts ut. 
Svarta fönstersnickerier och knutar är främmande i äldre bebyggelse
miljöer. Svart mot rött var modernt under 1920- och 30-talen. Förr 
förekom visserligen, på en del platser, tjärade knutar vilket med tiden ger 
en svartbrun färg. 

Val av färgtyp 

Fram till mitten av 1800-talet var rödfärgen den dominerande och den är 
fortfarande ett viktigt inslag i Torshällas äldre delar. Med rödfärg menas 
här slamfärg som idag oftast består av pigment från Falu koppargruva som 
går under benämningen "falu rödfärg" men även andra leverantörer finns. 
Slamfärgens röda kulör har varierat genom tiderna men också mellan olika 
leverantörer. I dag finns både ljusröda och mörkröda pigment från Falu 
koppargruva och andra leverantörer. Slamfärg har en helt annan karaktär 
än de täckande färgerna som inte går att efterlikna med andra färgtyper. 
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Det sena 1800-talets 
fasspontade paneler 
ger tillsammans med 
den tunna takkonstruk
tionen ett lätt intryck 
som är viktigt att 
bibehålla. 

Kronakvarnen är en 
byggnad där stor 
omsorg lagts ned på 
att finna rätt färg
sättning vid upprust
ningen. 

En arbetarbostad i 
Nyby med skivplåt 
som taktäcknings
material. 

' .. 
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Riktig linoljefärg tillverkas nu återigen av flera fabrikanter. Den är att 
föredra framför de moderna alkyd- och latexfärgerna, vars långsiktiga 
effekt på trä och miljö fortfarande är oklar. Mycket talar för att i synnerhet 
latexfärg kan vara direkt olämplig både på trä och puts genom att den 
stänger inne fukt. Lasyrfärger är helt främmande i en äldre miljö och bör 
därför undvikas. 

Slamfärg skall användas på ohyvlad panel där den får ordentligt fäste 
medan linoljefärg stryks på hyvlad panel. Fönster- och dörromfattningar 
utfördes förr av profilhyvlade och oljefärgsmålade brädor. 

Yttertak 

Taket är den viktigaste delen för husets fortbestånd. Samtidigt har det 
mycket stor betydelse för byggnadens karaktär. Men man måste komma 
ihåg att ett gammalt hus ofta har bytt takbeklädnad en eller flera gånger. 
Det finns dock takmaterial som vi uppfattar som traditionella även om de 
inte alltid är ursprungliga på huset. Hit hör t ex taktegel. Lertegel tillverkas 
fortfarande både en- och tvåkupigt Falsade plåttak är karaktäristiska för 
decennierna kring senaste sekelskiftet. Ä ven de byts nu mot våra dagars 
korrugerade plåttak. Falsad plåt kan dock nyläggas. Idag utförs oftast 
bandavtäckning till skillnad från äldre skivavtäckning. Där taket har stort 
kulturhistoriskt värde är det önskvärt att bibehålla skivavtäckningen. I 
övrigt är bandavtäckningen ett bra alternativ. Plåttak förekommer i flera 
färger. Vanligast är röda, svarta och ljust grågröna (ärgfärgade) tak. 

Betongpannor är en modern företeelse som inte bör användas på gamla hus. 
De ger en helt annan karaktär åt taket än riktiga tegelpannor. De är ofta 
tyngre än teglet vilket kan medföra att takstolen inte håller för trycket och 
erotionsskador som är svåra att upptäcka från marken kan lätt uppstå. 
Dessutom åldras de inte lika vackert som ett riktigt lertegeL 

Allmänt kan sägas om tak att det är angeläget att de mer traditionella 
taktäckningsmaterialen bibehålls, i synnerhet om de är ursprungliga. Blir 
det fråga om ett byte bör man gå över till ett material som överensstämmer 
med byggnadens karaktär. Om man byter plåt mot ett annat material är det 
viktigt att man förvissar sig om att takkonstruktionen bär den större 
tyngden. 
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Rådmannew 4 har en 
pardörr som är typisk 
för 1800-talets senare 
del. 

Kakelugnar är väl 
värda att behålla. De 
är en effektiv värme
källa och har ofta 
dekorativ utformning. 
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Ytterdörrar 

Den gamla ytterdörren bör bevaras. Den kan, vid behov kompletteras med 
en "innerdörr". Moderna dörrar i exempelvis teak eller mahogny eller med 
"falska" speglar passar inte på äldre hus. Det går idag att beställa nya 
dörrar efter gammal modelLFönster 

Fönster 

Fönsternas form och placering är ytterst viktig för byggnadens utseende. 
Det borde vara självklart att de nya fönster som sätts in skall se ut som de 
gamla. Men byt inte i onödan. En gammal fönsterbåge av kärnfuru är 
betydligt motståndskraftigare än en ny av frodvuxet trä. Det kan löna sig 
att byta skadade delar av ett äldre fönster. 

Enkla fönster med innanfönster på gångjärn ger en väl så god värme- och 
ljudisolering som kopplade bågar. Det blåsta fönsterglaset med blåsor och 
ojämnheter bidrar mycket till känslan av "gammalt" hus. 

Det märks tydligt när man kommer in i ett hus med våra dagars perfekta 
"döda" fönsterglas. Även exteriört är skillnaden påtaglig. Om det trots allt 
är nödvändigt att byta fönstren kan man flytta över det gamla glaset i de 
nya bågarna. Maskinglas från 50 - 60-talet har även det en hel del 
ojämnheter och det kan finnas anledning att flytta även relativt nya 
glasrutor. 

Är det nödvändigt att sätta igen ett fönster bör man behålla det som ett 
blindfönster. Äldre fasader har oftast en relativt symmetrisk uppbyggnad 
som inte tål en så stor rubbning av balansen som ett igensatt fönster 
innebär. 

Golv och tak 

Kan man bevara ett gammalt skurgolv så har man därigenom bidragit till 
att interiörens äkthet bibehålls. Trasmattor och pålagda "korkmattor" kan 
skydda de mest utsatta partierna. Att slipa och plastlacka ett gammalt 
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brädgolv ger ett vackert men i sammanhanget främmande "gillestugegolv". 
Ett bättre alternativ än lackering är att olja in golven med linolja och 
terpentin. Det finns även oljor med hartstillsatser som ökar slittåligheten. 
Om golvet är målat, vilket inte är ovanligt, ska man inte dra sig för att 
underhålla golvet på samma sätt i fortsättningen. 

Pappspända innertak blir allt ovanligare. Finns det sådana bör de bibehållas 
så långt som möjligt. Förr ströks både pappspända tak och brädtak med 
limfärg av krita. Det är en billig, lättillverkad och lättstruken färg, alltså 
mycket lämplig att använda även i fortsättningen. 

Snickerier 

Dörr- och fönsterfoder, vindskivor och andra snickerier är en del av husets 
arkitektur och måste bibehållas om inte husets utseende ska förändras. 
Skadade delar bytts ut mot nya med samma utformning. Liksom i fråga om 
panelen gäller här att alla delar som är i användbart skick skall bibehållas. 
Dörrar liksom dörr- och fönsterfoder, golv- och taklister ska återanvändas. 
Behöver de lossas kan de kilas loss. Gamla typer har i allt större ut
sträckning börjat nytillverkas. Kom ihåg att man förr oftast målade 
snickerier med täckande färg, först då kommer deras profilering till sin 
rätt. 

Eldstäder 

Riv inte ut kakelugnar, öppna spisar eller järnspisar. De representerar stora 
värden både kulturhistoriskt, trivselmässigt och inte minst ekonomiskt. De 
bör om möjligt brukas, i varje fall bevaras. Kakelugnen har hög verknings
grad, som bara den mer avancerade av våra tiders braskaminer kan mäta 
sig med. Spiskåpor och bakugnar bör också bibehållas. Det är bara i 
undantagsfall som man av utrymmesskäl kan bli tvungen att ta bort 
bakugnen. 
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Tillbyggnader 

Tillbyggnader kan ofta accepteras om dessa uppfyller de varsamhetskrav 
som ställs i Plan- och bygglagen. Detta innebär att en eventuell till
byggnads utformning skall anpassas till huset genom, placering, volym, 
material, takvinkel, proportioner och detaljutformning. 

Råd och anvisningar för den enskilde fastighetsägaren 

Renovera med eftertanke! Eskilstuna museer ställer gärna upp med 
rådgivning och materialtips. En förteckning över litteratur om upprustning 
finns som bilaga. 

Råd och anvisning för detaljplanering 

Inom bevarandeområdena är det av stor vikt att detaljplanerna utformas så 
att bevarande och upprustning av kulturhistorisk bebyggelse främjas. Detta 
innebär att beteckningen q med lämplig skyddsbestämmelse kan införas för 
byggnader av kulturhistoriskt värde. I särskilda fall kan Q användas i 
kombination med skyddsföreskrifter. I allmänhet bör samråd med 
antikvarisk expertis ingå i skyddsbestämmelserna. I något fall kan även 
förändrad bygglovplikt vara aktuell. Detaljplanerna bör utformas i samråd 
med Eskilstuna museer samt kulturansvarig vid kommundelsnämnden. 
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Medeltida gatunät 
med fondbyggnader 
inritade. 

stenläggningsarbete 
på rådhustorget vid 
1890-talets början. 
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KARAKTÄRSDRAG I KULTURMILJÖN 

Tarshällas centrala delar har flera karaktärsdrag att värna om vid sidan av 
den småskaliga bebyggelsen. Till dessa hör den kuperade terrängen med ån 
som rinner genom en sprickdal med branta stränder på båda sidorna. Detta 
gäller också vattenvägarna, det vill säga Torshällaån och de båda kanal
erna, samt inte minst gaturummets utformning. Detta gäller speciellt i 
gamla Torshälla, där gatans utsträckning och inramning, vegetationens 
placering och artval, val av beläggningsmaterial, gatuljus m m betyder 
mycket för helhetsmiljön. 

Gatunät och torg 

Gatunätet i den gamla delen av Tarshälla följer i huvudsak samma 
sträckning som under medeltiden, med två gator som ligger parallellt med 
ån. Mellan dem och ned till vattnet löper, som skyddande brandgator, 
vattugränder. Gatorna är trånga och krokiga och slutar i vissa fall i en 
trevägskorsning, med en byggnad i fonden. Stadsbron har varit en viktig 
knutpunkt under Tarshällas hela historia. 

De medeltida gatorna har sedermera breddats och till viss del rätats ut. Den 
gamla trähusbebyggelsen i l - 2 våningar längs den norra delen av 
Storgatan ersattes i slutet av 1950-talet med 3-vånings flerbostadshus, med 
ett helt annat formspråk än 1800-talets trähusbebyggelse. Denna del av 
Storgatan har också successivt breddats. Innan Holmenleden öppnades var 
storgatans norra del hårt belastad av tunga lastbilstransporter till och från 
Nyby bruk. 

Rådhustorget bestod fram till branden 1798 av två torg, ett nedre och ett 
övre torg. Kyrkan hade tidigare varit omgärdad av husgytter. Rådhuset var 
placerat framför kyrkogårdsmuren, på den västra sidan av torget och i 
blickfånget för det nedre torget. Efter branden fick torget sitt nuvarande 
utseende, sedan ett nytt rådhus år 1833 uppförts på dess södra sida. 
Bebyggelsen norr och väster om torget återuppfördes aldrig, och idag 
utnyttjas en del av den forna kvartersmarken som parkmark. 
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Häckar, murar och 
staket avgränsar det 
offentliga rummet från 
den mer privata sfär
en. S:t Olofs Gränd. 

Villabebyggelse i 
Krusgårdsområdet. 
Enhetligt utformad 
bebyggelse omgiven 
av uppvuxna träd
gårdar ger gatu
rummet en öppen 
karaktär. 

Förslag till utformning 
av storgatans norra 
del. Befintliga parke
ringsytor skärmas av 
med plank och träd 
placeras innanför 
planket. Gatan förses 
med miljöanpassade 
armaturer. 
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Rådhustorget fungerade som salutorg och marknadsplats från medeltiden 
och fram till 1950-talet. Torshälla fick sitt andra torg i mitten av 1950-
talet, sedan östra Torget anlagts, och därmed försköts centrum till den östra 
åstranden. 

Gaturummet 

Gamrummet i gamla Torshälla präglas av att byggnaderna ligger i 
gatulivet. Miljön är ganska tät, men erbjuder ändock inblickar i gröna 
trädgårdar genom luckor i bebyggelsen. I trädgårdarna låg ofta ekonomi
byggnader av olika slag. Husen är låga och smala. Gårdarna omges av 
staket, plank eller häckar. Detta är karaktäristiskt för trästaden. Känslan av 
rumsbildning är stark och förstärks genom gatunätets krökningar och 
fondbyggnaderna. 

Det finns även gatumiljöer av senare datum att värna om. Ett sådant 
område av planmässigt intresse är 50-talsbebyggelsen i Krusgårdsområdet 
Här är bebyggelsen öppen och byggnaderna omges av gröna gräsytor med 
träd och planteringar. Huskropparna är vanligen placerade i linje, antingen 
med gavlarna eller långsidan utmed gatan. 

Ett mellanting mellan den slutna bebyggelsen i gamla Torshälla och den 
öppna byggnadsformen från 40-talet och framåt utgör sekelskiftes
bebyggelsen längs delar av Aliforsgatan och Julingatan nära Brogatan. I 
dessa områden varierar husens placering från huvudbyggnad placerad i 
tomtgräns till indragna villor på rätt stora tomter. I luckorna är ofta låga 
och glesa staket eller häckar avgränsande faktorer. 

Råd och anvisningar för den enskilda fastighetsägaren 

Rusta och bevara gamla byggnader i stället för att bygga nytt. Se avsnittet 
om praktisk byggnadsvård. 

Anpassa plank och staket till omgivande byggnader och till den lokala 
byggnadstraditionen. Lutar marken låter man planket följa lutningen utan 
att "trappa" det. Ett alternativ till staket kan vara en lövhäck av t ex syren 
eller liguster. 
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Bebyggelse utefter S:t 
Olojs gränd omgärdas 
av häckar som ger liv 
och grönska åt gatu
miljön. 

Trädgården avskärmas 
från gatan av ett 
vackert utformat sta
ket. 
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I gamla Torshälla bör plank utformas med en höjd av ca 170-210 cm, 
gärna av samma paneltyp som angränsande byggnader. Staket bör ha 
stående spjälor och ha en höjd av minst 100 cm. Plank, staket, portar och 
grindar skall ha traditionell ytbehandling och målas lämpligen i samma 
kulör som fasaden. Järngrindar bör målas i svart, mörkt zinkgrönt eller 
engelskt rött. 

I den gamla stadskärnan bör man undvika låga staket och sådana med 
alltför breda spjälor, stängsel av "Gunnebotyp", laserad och tryck
impregnering ytbehandling och portar med dominerande tak. 

Råd och anvisning för detaljplanering 

Placering av ny bebyggelse skall om möjligt följa det befintliga mönstret 
inom respektive område. Detta kan anges genom hänsyns- och varsamhets
bestämmelser som reglerar husens placering och utformning. 

Längs det medeltida gatunätet skall huvudbyggnader placeras i gatulivet, 
så att ett slutet gaturum bildas. Mellan husen skall finnas luckor. Husen 
skall göras smala och ha entreer från gårdssidan. Gårdarna skall slutas med 
plank, staket, träd eller häckar. Fondbyggnader skall bevaras eller ersättas 
med nya byggnader i samma läge och med en utformning som är anpassade 
till miljön. 

Inom den äldre stadskärnan bör stora öppna parkeringsytor inhägnas med 
plank och/eller träd, varvid träden planteras innanför planket. Detta gäller 
t ex parkeringarna utmed Ruths gränd och norra delen av Storgatan. 

Vegetation 

I den gamla stadsdelen är växtligheten koncentrerad till gårdarna, där 
trädgårdarna ofta är små men välutnyttjade. Stora trädkronor och blom
mande buskar väller ut över staket och plank så att gaturummet ändock 
upplevs som grönt. Många gårdar har träd planterade strax innanför planket 
eller staket som skydd för solljus och insyn. 
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Förslag till upprust
ning av Ståhles gränd. 
Gränden kan avslutas 
med en brygga. 
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I gamla Tarshälla finns anlagda parker vid Rådhustorget och K varntorget, 
parken vid Folkets hus. Utefter Torshällaåns nordvästra strand har anlagts 
en strandpromenad fram till Julinbron. 

Andra grönskande områden i Tarshällas centrala delar är Holmberget, 
Klockberget, Snäckberget och Krusgårdsområdet Nybyparken har sin 
speciella naturparkskaraktär, med glest utspridda villor insprängda i 
parkområdet Strandpromenaderna längs ån och kanalbankarna är viktiga 
att värna om i framtiden. 

Råd och anvisningar för den enskilde fastighetsägaren 

Längs det medeltida gatunätet bör växter inte placeras framför husen utan 
koncentreras till kvartersmarken. I bokhandeln och på biblioteken finns 
handböcker om traditionella växter. Några exempel finns förtecknade i 
bilaga 4. 

Råd och anvisning för detaljplanering 

Inom det enskilda bostadsområdet skall befintlig växtlighet i största möjliga 
utsträckning bevaras. Detta skall särskilt beaktas i samband med förtätning 
inom de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna. 

Vegetation som på grund av ålder eller skada måste tas bort ersätts med 
nyplantering av samma växtart och med sådan placering, att helhetsin
trycket i stadsbilden bevaras. 

Kanalbankarna och åstranden skall hållas fria från bebyggelse. Allmän
hetens möjligheter att röra sig utefter vattenlederna bör om möjligt utökas 
med ytterligare strandpromenader. 

Inom den medeltida stadskärnan bör öppna parkeringsytor "gömmas" med 
plank och/eller trädplanteringar. Träden skall placeras innanför planket. 
Detta gäller exempelvis parkeringen vid Ruths gränd och utefter norra 
delen av Storgatan. Vidare bör Ståles gränd rustas upp och om möjligt 
avslutas med en brygga, som tidigare föreslagits i dispositionsplanen för 
Torshälla. 
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Bageri Kringlan, en 
av få kvarvarande 
handelsetableringar i 
gamla Torshälla. 

Nyöppnad affär med 
butiksskylt som smäl-
ter in i den gamla miljön. 
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Butiker 

För att en stadsdel skall vara levande krävs att det finns visst mått av 
närservice, specialvarubutiker och lokaler för hantverk och småskalig 
verksamhet insprängda i bostadsbebyggelsen. 

Storgatan var tidigare Tarshällas handelsstråk, med allehanda småbutiker. 
På 1950-talet sökte sig allt fler butiker sig till lägen öster om ån, sedan 
bebyggelsen började breda ut sig åt detta håll. I mitten av 1950-talet 
anlades Östra torget, som kom att bli ett rent affärstorg. I slutet av 1960-
talet flyttade också Konsum sin butik från nuvarande Folkets hus till ett 
nybyggt varuhus vid Östra torget. 

Nu finns endast ett bageri, en restaurang, en godisaffär, biograflokal och 
några mindre rörelser kvar i gamla Torshälla, jämte verksamhet i Holmens 
industrilokaler invid ån. Det är önskvärt att befintliga etableringar i det 
gamla Tarshälla kan fortleva likväl som att nyetableringar skapas. 
Befintliga skyltfönster kan skyltas även om inte lokalen används för 
butiks ändamål. 

Gatubeläggning 

Gatubeläggningar är en relativt modern företeelse. Längre tillbaks i tiden 
bestod gatorna av trampade vägar. I bästa fall fanns en träspång att gå på 
när marken blöttes upp av regn, hushållsavfall och djurens avföring. 

Under 1800-talet blev gatubeläggninar av sten allt vanligare. Gatorna 
stensattes med fältsten, vanligen kallad kullersten. Denna beläggning består 
av obearbetade stenar som sätts i sand. I dag återfinns fältstensbeläggningar 
längs S:t Olofs gränd och på Rådhustorget Längs lilla gatan och Vive Jöns 
gata är gatans kanter belagda med fältsten. stenbeläggningen i S:t Olofs 
gränd är särskilt intressant eftersom det där finns "borgmästarstenar", 
kedjor av större stenar, i beläggningen. 

Senare gatubeläggningar utgöres av gatsten, d v s huggen sten som sätts i 
sand. Smågatsten utgörs av kubformade granitblock med ca 80 x 100 mm 
sida, medan storgatsten utgöres av rektangulära granitblock med ca 120 x 
200 mm sida. storgatsten används förutom till större plana ytor ofta till 
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stenbeläggning utmed 
S:t Olofs Gränd. 
Fältsten med inslag av 
flat natursten, så 
kallad borgmästar
sten. 

Järnvägsgatan har 
försetts med storgat
sten närmast husfasa
derna. 
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ränndalar. Befintliga parkeringsplatser på Rådhustorget är belagda med 
smågatsten. Storgatsten återfinns bland annat längs Järnvägsgatan, som 
beläggning utmed gatans kanter. 

De äldre beläggningarna har som komplement till äldre byggnadsmiljöer ett 
stort kulturhistoriskt värde och utgör en del i en helhetsmiljö. De har oftast 
också ett kulturhistoriskt egenvärde som representant för äldre teknik och 
hantverkskunnande. 

Vid stensättning blir övergången mellan byggnad-gångyta-kantsten
rännsten-köryta detaljrik och följsam. Asfaltering saknar denna kvalitet. 
Vid asfaltering av alla dessa ytor blir gatan ensartad och detaljfattig. 

Råd och anvisningar för detaljplanering 

I gamla Tarshälla är det viktigt att kvarvarande stenbeläggningar bevaras 
och kompletteras. Särskilt viktig är remsan närmast husen, som bör förses 
med stenläggning med fall från husen. Vid nyanläggning eller omläggning 
av gator eller gångbanor bör hänsyn tas till detta. 

Gatorna inom den gamla stadskärnan, förutom Storgatan, bör ges samma 
utformning som Lilla gatan, det vill säga fältstensbeläggning alternativt 
gatstensbeläggning mellan husfasad och körbana. 

Gatuljus 

Utomhusbelysning är en relativt ny företeelse i gaturummet och på gårdar. 
Den första gatubelysningen i Tarshälla bestod av fotogenlyktor som tändes 
och släcktes vid bestämda tider varje kväll. Fotogenlyktorna rengjordes och 
fylldes varje dag. I slutet av 1890-ta1et diskuterade belysningskommitten 
anläggarrdet av ett eldistribuerat system i Torshälla, men det dröjde till 
1917 innan detta byggdes ut och staden fick sina första elektriska 
gatulampor. 
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Järnvägsgatan har 
efter ombyggnad 
försetts med miljöan
passad armatur. Gatu
miljön hade emellertid 
vunnit på att belys
ningsstolparna gjorts 
kortare. 

Gatubelysning om
kring Rådhustorget. 
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En gatubelysning kan både understryka och motverka upplevelsen av en 
kulturhistorisk bebyggelsemiljö. Den skall anpassas till gaturummets storlek 
och kunna ge en neutral färgton och normal färgåtergivning. Val av 
belysningstyp påverkar också faunan. 

Idag finns inom det gamla Torshälla ett flertal varianter av armaturer, 
varav många sprider ett kallt och onyanserat ljus. Många armaturer sitter 
också på för höga stolpar. Omgivningarna kring Rådhuset har fått en 
enhetlig gatubelysning, med klotformad armatur på korta grönmålade 
stolpar. Tekniska verken har tagit fram ett förslag till miljöanpassad 
belysning för de gamla delarna av Torshälla. Denna består av en tratt
formad lykta på stolpe, karaktäristisk för tidigt 1900-tal. Hittills har endast 
Järnvägsgatan försetts med detta slags armaturer. 

Råd och anvisningar för den enskilda fastighetsägaren 

Då det gäller utomhusbelysning på gamla byggnader finns i handeln ett 
stort urval av enkla lyktor och armaturer. En belysning som ofta passar bra 
är den sk stallyktan. Den har enkel form som gör sig bra både på bostäder 
och uthus. Den finns i nyproduktion. 

Undvik allt för utsirade och fantasifulla belysningar som t ex nytillverkade 
vagnslyktor eller sådan armatur som påminner om gravlyktor. 

Råd och anvisning för detaljplanering 

Gatubelysning bör placeras relativt glest och i första hand koncentreras till 
korsningar och platsbildningar. Vanligt glödljus bör användas och 
armaturer med avbländat, nedåtriktad ljusflöde, så vida inte glödlampor 
med mycket låg ljusstyrka kan accepteras. 

Armaturerna inom den gamla stadskärnan bör ges en mer enhetlig 
utformning. Vidare bör transformatorstationer placeras och utformas med 
omsorg, så att de smälter in i den känsliga kulturmiljön. 
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Denna typ av smides
räcke åteifinns utefter 
Torshällaån. 

Traditionellt utformad 
skylt som smälter in i 
miljön i det gamla 
Torshälla. 

Ljusförsedd butiksskylt 
med stram utformning 
som lämpar sig för 
många bebyggelse
miljöer. 

TOR_SHÄLLA 
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Räcken och smiden 

För att den offentliga miljön skall upplevas som trivsam krävs omsorg om 
detaljer i gaturummet. Hit hör utformning av räcken och smidesdetaljer. 
Också gamla brunnslock av gjutjärn är vackra och värdefulla att bevara. 

Utefter Torshällaån är det önskvärt med enhetligt utformade räcken, gärna 
enligt den modell som bitvis finns utmed strandpromenaden längs 
nordvästra åstranden. 

Råd och anvisningar för den enskilde fastighetsägaren 

Behåll gamla smidesdetaljer. De kan rengöras från rost genom blästring. 
Vid ommålning eller nytillverkning av järngrindar och räcken bör de målas 
i svart, mörkt zinkgrönt eller engelskt rött med linoljefärg efter grundning 
med mönja. 

Skyltar 

Skyltning förekom redan i de medeltida städerna. Ofta skyltade en 
handelsman med varuprover, som så småningom ersattes med symboler i 
trä eller plåt. Hantverksskyltarna var ofta tillverkade i plåt och upphängda 
i järnramar. Det är möjligt att beställa nya skyltar i traditionell stil av lokal 
design och utformning. 

De gamla bildskyltarna blev med tiden ersatta med större och modernare 
skyltar. En vanlig metod var att skriva firma- eller varunaron direkt på 
husets fasad, ofta ovanför entredörren. Vid sekelskiftet dominerade en rik 
flora av emaljskyltar. Dessa ersattes så småningom med ljusförsedda 
skyltar. Kring Östra torget finns några neonskyltar av äldre typ kvar. De 
är av stort värde i denna bebyggelsemiljö. I det gamla Torshälla finns 
emaljerade skyltar kvar som gatunamnsskyltar. 
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Råd och anvisningar till butiksägare 

Behåll om möjligt äldre fasadskyltar i plåt, skyltar i glas eller skyltning 
målad direkt på vägg. Bygglov krävs för uppsättning av skyltar. 

Undvik moderna neonskyltar, "digitalskyltar" eller blinkande skyltar. 
Undvik också alltför dominerande flaggor och vimplar samt text på hela 
fasadytor. 

Inom den gamla stadskärnan bör traditionella hängskyltar användas vid 
nyskyltning. Om belysning önskas bör den placeras diskret i låda ovanpå 
skylten eller som lösa spotlights. Forma tydlig text, gärna ljus mot mörk 
botten. 

Tv-antenner och paraboler 

Ett nytt inslag i den gamla Tarshällamiljön utgörs av TV-antenner. De 
finns numera på de flesta tak och parabolantenner har också börjat dyka 
upp. Detta är ett främmande element i den gamla stadskärnan och den bör 
därför placeras så undanskymd som möjligt. 

Råd och anvisningar till den enskilde fastighetsägaren 

Ett alternativ till parabolantennen kan vara att ansluta sig till kabel-TV-nät. 
Om detta inte är möjligt kan de placeras på vinden. 

Undvik att sätta parabolen på fasaden. 
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KULTURMILJÖVÅRD 

Den svenska kulturmiljövården har en tradition som sträcker sig tillbaka till 
1600-talet då landets formninneslagstiftning grundlades genom Gustaf II 
Adolfs Memorial den 30 maj 1630 om "allehanda gamble manumenter och 
saker", 1643 års instruktion till lantmätarna om "monumenter och 
runstenar", "Placat och Påbudh Om Gamble manumenter och Antiquiteter" 
1666, samt instiftandet av Antikvitetskollegiet 1666. Denna tidiga fornvård 
var ett led i. manifestationen av Sverige som stormakt och inriktade sig på 
att visa på landets historiska storslagenhet genom påvisande av betydelse
fulla monument. 

Sedan 1600-talet har en allt mer nyanserad syn på kulturhistoriska 
lämningar utvecklats. Under 1900-talet har man på allvar intresserat sig för 
kulturmiljöer i ett vidare sammanhang. I dag är det allmänna och typiska 
lika intressant som det enskilda och unika. Ett utslag för denna strävan är 
att det kulturhistoriska versamhetsfältet ändrat sin beteckning från 
kulturminnesvård till kulturmiljövård. 

Riksdagen fastlade 1988 fem vägledande satser för hur arbetet mom 
kulturmiljövården skall bedrivas: 

Kulturmiljövården skall bevara och levandegöra kulturarvet 

kulturmiljövården skall syfta till kontinuitet i utvecklingen av den 
yttre miljön 

kulturmiljövården skall främja den lokala kulturella identiteten 

kulturmiljövården skall möta hoten mot kulturmiljön 

kulturmiljövården skall bidra till att öka medvetenheten om estetiska 
värden och historiska sammanhang 

I denna målsättning ligger en strävan att bibehålla och utveckla en rik 
vardagsmiljö där både det mycket märkliga och det vanliga orts- och 
tidstypiska får leva vidare sida vid sida. Vittnesbörden av hela landets och 
folkets historia under 12 000 år i Sverige skall bevaras för en berikande 
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samklang mellan det som varit, det som är och de förändringar framtiden 
kommer att kräva. Genom denna vittnesbörd kan känslan för hembygden 
förstärkas och därmed ökas tryggheten och förankringen i tillvaron. 

Kulturmiljövårdarna skall för att uppnå detta vara offensiva och på så sätt 
undvika eller minska konflikter mellan olika anspråk och intressen. 
Dessutom skall kulturmiljövården skapa den opinion som gör att både 
myndigheter och enskilda uppfattar kulturmiljöfrågorna som naturliga, 
angelägna och meningsfulla. 

ANSVARSFÖRDELNING 

I kulturminneslagstiftningen slås fast att kulturmiljöernas skydd är en 
nationell angelägenhet. Ansvaret vilar på alla, såväl enskilda som 
myndigheter skall visa aktsamhet om kulturmiljön. 

Den enskildes ansvar regleras ytterligare i den lagstiftning som presenteras 
i ett särskilt avsnitt. 

Eskilstuna kommun 

Kommunen hanterar kulturmiljövårdsfrågor i olika sammanhang. Där 
kommunen står som ägare av kulturhistoriskt intressanta byggnader och 
bebyggelsemiljöer lyder kommunen under samma lagstiftning som enskilda 
fastighetsägare. Kommunen kan reglera kulturmiljöers hantering i större 
sammanhang genom planläggning som denna bevarandeplan är ett exempel 
på. stadsarkitektkontoret kommer ofta i kontakt med kulturhistoriskt 
intressanta byggnader och kulturmiljöer i samband med bygglovsfrågor. 
Eskilstuna museer har genom ett avtal övertagit länsmuseets roll för 
kulturmiljövården inom Eskilstuna kommun. Kyrkorna är dock undantagna 
från detta avtal. Museerna har också en funktion som remissinstans för 
plan- och byggnadslovsfrågor. KDN, kommundelsnämnden fungerar som 
remissinstans och bevakar frågor som rör den egna kommundelen. 
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Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har ansvar för kulturmiljövårdens speciallagstiftning efterlevs 
samt att kulturmiljövårdens intentioner beaktas i planläggning. Länsstyrel
sen handlägger bidragsärenden, byggnadsminnesförklaringar, fornvård med 
mera. 

Riksantikvarieämbetet, RAÄ 

Riksantikvarieämbetet är den centrala myndigheten för kulturmiljövården. 
Det är RAÄ som ytterst övervakar kulturmiljövården. RAÄ svarar för 
rådgivning och kunskapsuppbyggnad inom kulturmiljövårdens arbetsfält. 
RAÄ svarar också för uppdragandet av riktlinjer för hur kulturmiljövårdens 
arbete skall bedrivas. 

Hembygdsföreningen, S:t Olofs Gille 

Hembygdsföreningen är en ideell förening som värnar om Torshällas 
kulturhistoria. Föreningen svarar för lokal kunskapsuppbyggnad och som 
kanal för opinion i bevarandefrågor. 
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LAGSTIFTNING 

I bevarandefrågor är det främst två lagar som avgör ärendehanteringen, 
Lagen om kulturminnen, SFS 1988:950, m m (KML) och Plan- och bygg
lagen, SFS 1987:10-12, (PBL). Dessutom inverkar naturresurslagen, SFS 
1987:247, (NRL) som är en paraplylag vilken samordnar PBL med en rad 
andra lagar. Det är i enlighet med NRL som Torshälla medeltida kärna 
utpekats som riksintresseområde för kulturmiljövården. Dessutom kan 
andra lagar beröras t ex jordbruks- och naturvårdslagstiftning. 

Kulturminneslagen 

KML trädde i kraft den l januari 1989 och innehåller i huvudsak reglering 
av fornlämningar, kulturhistorisk värdefull bebyggelse och kyrkomiljöer. 
I lagens portalparagraf slås det fast att: "Det är en nationell angelägenhet 
att skydda och vårda vår kulturmiljö. 

Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa 
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett 
arbete skall se till att skador på kulturmiljön så vitt möjligt undviks eller 
begränsas" . 

Fasta fornminnen 

Stora delar av centrala Torshälla utgör fornlämningsområde då man kan 
räkna med att finna lämningar av äldre kulturlager i samband med 
markarbeten. Detta innebär att många fastighetsägare är berörda av KML:s 
bestämmelser om fasta fornlämningar och fornfynd. 

Fasta fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet under forna 
tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt 
övergivna. 

Enligt KML kap 2 § l O gäller att: "den som avser att uppföra en byggnad 
eller annat arbetsföretag bör i god tid ta reda på om någon fast fornlämning 
kan beröras av företaget och i så fall snarast samråda med länsstyrelsen. 
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Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall 
arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som 
leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet hos länsstyrelsen". 

Enligt KML kap 2 § 12 skall den som vill rubba, ändra eller ta bort en fast 
fornlämning ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. 

Byggnadsminnen 

Byggnadsminne kan en byggnad bli som är: "synnerligen märklig genom 
sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett synnerligen märkligt 
bebyggelseområde". 

För närvarande finns endast ett byggnadsminne i Torshälla. Det är Kv 
Mjölnaren l, Tarshälla kronokvarn. I samband med utarbetandet av denna 
plan har ytterligare ett antal byggnader föreslagits som byggnadsminnen. 
Dessa är; 

Kv Bisittaren 8, Bergströmska gården 
Tarshälla 5:8, lekstugan vid Nyby park 
Borgmästaren 12, nyligen upprustad bebyggelsemiljö 

Plan- och bygglagen, PBL 

Plan- och bygglagen trädde i kraft samtidigt som NRL och är en av de 
lagar som NRL samordnar. PBL reglerar kommunens planering och 
bygglovgivning. I varje kommun skall finnas en översiktsplan där 
kommunen bl a redovisar hur kommunen ämnar ta hänsyn till kultur
historiskt intressanta miljöer. 

Ett generellt krav i PBL är varsamhet vid förändring av befintliga 
byggnader. Detta gäller även för åtgärder som inte kräver bygglov. Enligt 
PBL kap 3 §JO skall "tillbyggnader, ombyggnader och andra förändringar 
av en byggnad utföras varsamt så att byggnadens särdrag beaktas och dess 
byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konst
närliga värden tas till vara". 
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"Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna 
karaktär, får inte förvanskas" (PBL, kap 3 § 12)." 

"Nybyggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämplig med 
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg, som är lämplig för 
byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan." (PBL, kap 3 § 1). 

Kommunen kan variera bygglovsplikten. Det är därför klokt att vända sig 
till stadsarkitektkontoret och kontrollera om en planerad åtgärd är 
lovpliktig. 

Naturresurslagen, NRL 

Naturresurslagen som trädde i kraft l juli 1987 påverkar inte bebyggelsen 
direkt, men det är, som ovan framgått, enligt kap 2 § 6 av denna lag som 
riksintressen utpekas. Motiveringen till att Tarshälla medeltida kärna blivit 
riksintresseområde lyder: 

"Väl bevarad representant för den gamla bondeagrarstaden med anor från 
medeltiden. 1800-talets bebyggelsestruktur har bevarats med tomtut
formning, husplacering och medvetet uppförda offentliga byggnader som 
kyrka, skola och rådhus. Längs åpartierna finns industriverksamheter, vilka 
bedrivits i direkt anslutning till staden utan att ha införlivats med denna." 



Avgränsning av kulturminnes
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Område som inte omfattas av 
kulturminnesvårdens riksintresse 

Område där fornlämningar i form av 
medeltida kulturlager kan påträffas 
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skorstenen och plåt
taket på Garvaren 2 är 
viktiga för miljön i 
Torshälla. För att 
underlätta för fastig
hetsägaren att behålla 
ursprunglig plåttyp och 
skorstensform har 
bidrag utgått för 
omläggning av delar av 
taket samt till om
murning av skorstenar. 
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BIDRAG 

För att åtminstone i någon mån öka möjligheten att uppfylla lagstiftningens 
ambitioner finns statliga bidrag som ekonomisk stödform. Om bidrag 
lämnas till en åtgärd ställs också krav på att denna åtgärd skall utföras i 
samråd med och under kontroll av en antikvarie. Vidare upplysningar 
lämnas av Eskilstuna museer samt länsstyrelsen. 

Bidrag lämnas till antikvariska överkostnader vilka förorsakats av 
fördyrande åtgärder som uppkommer då krav ställs på att en åtgärd utförs 
på ett ur kulturhistoriskt perspektiv godtagbart sätt. Exempel på över
kostnader är: 

Bevarande av överloppsbyggnader det vill säga byggnader som 
saknar praktisk användning eller funktion. 

Då krav ställs på tillämpande av en speciell teknik eller bibehållande 
av speciella material. 

Då arbetet kräver medverkan av specialister t ex en konservator. 

Är byggnaden av byggnadsminneskaraktär kan ett bidrag på upp till 90% 
av den antikvariska överkostnaden utgå. Om särskilda skäl föreligger kan 
bidraget bli ännu större. För övrig kulturhistorisk bebyggelse kan bidraget 
uppgå till 50% av den antikvariska överkostnaden. Ansökan om bidrag görs 
hos länsstyrelsen. 

Till kulturhistorisk bostadsbebyggelse av byggnadsminnesklass kan ett 
särskilt kulturstöd i bidragsform utgå. I princip gäller samma regler som 
för det vanliga byggnadsvårdsbidraget 



52 

REDOVISNING AV KULTURHISTORISKT INTRESSANT BE
BYGGELSE I TORSHÄLLA 

Urvalsprinciper 

Med utgångspunkt från de byggnadsinventeringar som utförts 1981 och 
1984, en rapport från 1986 samt matrierial utarbetat av Ann-Mari 
Westerlind och genom komplettering och kontroll av dessa, har ett urval 
av byggnader som kan anses särskilt intressanta tagits fram. De utvalda 
byggnaderna kan ligga intill andra välbevarade byggnader och tillsammans 
med dessa bilda en värdefull miljö, eller också kan de i sig anses ha ett så 
stort värde att de medtagits. Urvalet omfattar sådana byggnader som i 
huvudsak bibehållit sitt ursprungliga utseende utan artfrämmande om
byggnader eller som trots förändringar är av värde för en sammanhängande 
miljö. Inom de olika bevarandeområdena finns byggnader som inte 
redovisats separat. Dessa byggnader har i första hand miljövärde. 

Eftersom bevarandeplanen är imiktad på byggnadernas exteriörer är det 
dessa som legat till grund för bedömningen. 

l. Tidstypiskt utseende 

Varje stilepok har sina karaktäristiska drag. Detta kan visa sig i bl a 
huskroppens form, materialval och enskilda detaljer som fönster, dörrar 
och fasadtyper. Äldre byggnader, som fortfarande i alla detaljer har kvar 
sitt ursprungliga utseende, är ytterst sällsynta. Ju mer tidstypisk och 
autentisk en byggnad är desto värdefullare kan den anses vara ur kultur
historisk synvinkel. 

2. Ålder 

Ju längre tillbaka i tiden man går, desto sällsyntare blir de bevarade husen 
för respektive period. Om en byggnad är av en sällsynt typ ökar angelägen
heten av ett bevarande. Å andra sida kan förändringar, tillkomna i samband 
med om- och tillbyggnader ofta ha ett kulturhistoriskt värde genom att de 
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kan berätta om husets växlande öden och användningssätt. Man måste 
därför avgöra från fall till fall vad som är kulturhistoriskt värdefullt. 

3. Karaktäristiskt respektive unikt 

För dagens kulturmiljövård framstår det som en av de viktigaste upp
gifterna att för framtiden bevara tydliga exempel på de representativa och 
karaktäristiska byggnaderna från olika tidsepoker, samhällsskikt och 
verksamhetsfält. Alltför ofta står man inför situationen att bara någon 
enstaka byggnad finns kvar av en typ som tidigare varit vanlig i området. 
Ett av syftena med en byggnadsinventering är att man ska kartlägga 
beståndet innan en bristsituation uppstår. 

Det är väsentligt att bevara prov på det tidigare allmänt förekommande men 
givetvis har även det unika ett värde i sig. Det kan röra sig om en 
arkitektritad byggnad eller en enstaka representant för en byggnadstyp eller 
byggnadsstil, vilken annars inte förekommer på platsen. 

4. Miljön 

Kulturminnesvårdens bevarandeintressen koncentrerades tidigt kring det 
avgränsade objektet, det enskilda huset, men på senare tid har man allt mer 
börjat inse värdet av att bevara hela miljöer. Detta innebär att de enskilda 
husen inte behöver vara särskilt intressanta i sig, de kan ändå tillsammans 
bilda en innehållsrik helhet. Alla byggnader behöver inte heller vara från 
samma tid. Tvärtom kan det ofta vara berikande med en viss ålders
variation då inslag från olika tider berättar om stadens utveckling genom 
åren. Därför strider det inte nödvändigtvis mot kulturminnesvårdens 
intressen att byggnader uppförs inom skyddsvärda miljöer eller i anslutning 
till den existerande miljön. De kommer i framtiden att berätta sin del av 
historien. Men de nya byggnaderna får inte uppföras på bekostnad av den 
äldre bebyggelsemiljöns karaktär. 

I bebyggelsmiljön ingår inte bara hus. Trädgårdar, häckar, staket, plank, 
gatubeläggning, belysning e t c är viktiga delar av miljön som lätt glöms 
bort. Det är viktigt för en stads karaktär att allt detta betraktas som en 
helhet. 
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Bebyggelsemiljöer av särskilt intresse 

Gränser enligt karta. 

l. Det gamla Torshälla. 
2. Området öster om ån. 
3. Eskilstuna nedre kanal. 
4. Krusgårdsområdet 
5. Nybyparken. 
6. Nyby bruksarbetarbostäder. 
7. Nyby industriområde. 
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Karaktärsdrag i Område 1: Det äldre Torshälla 

Området präglas av det oregelbundna, medeltida gatunätet och en småskalig 
bebyggelse. Byggnaderna har tillkommit under en mycket lång period 
vilket gör att de har en varierande utformning. 

Bostadshusen ligger i gatulivet. De är aldrig mer än två våningar höga och 
förhållandevis smala. Fasaderna är panelklädda och antingen rödfärgade 
eller målade med ljus oljefärg. Tomterna avgränsas med staket, plank eller 
häckar. Variationerna sker inom träbyggnadstraditionens ramar och miljön 
gör ett enhetligt intryck. Först under 1900-talet har byggnader uppförts 
som helt bryter med gammal tradition och som därmed splittrar stadsbilden. 

Den bäst bevarade miljön återfinner man i de södra delarna av gamla 
Torshälla. Där är både fasadsträckningarna längs Lilla gatan, Järn
vägsgatan, S:t Olofs gränd och Storgatan och miljöerna i kvarteret 
Rådmannen, Bisittaren och Borgmästaren väl sammanhållna. Kullerstens
beläggningen på S:t Olofs gränd förstärker helhetsintrycket. I området 
ingår "Bergströmska gården" (kv Bisittaren 8) med kålgården mitt emot 
samt kv Borgmästaren 12 (fd 5,6, och 7) som är särskilt intressanta 
exempel på äldre tiders bebyggelse. Fasadsträckningen längs Torshällaåns 
västra strand är en viktig del av stadsbilden. Där ingår bland annat en äldre 
industribyggnad samt "Holmen gård". Lilla gatan, norr om torget är en 
annan välbevarad, sammanhållen miljö. 
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Lilla gatan är en väl 
sammanhållen miljö 
av stort kulturhistor
iskt intresse. 

Kyrkan är en viktig 
byggnad. Den väl 
sammanhållna offent
liga miljön med kyrka, 
skola och rådhus är 
typisk för den svenska 
småstaden. 

Holmens gård utgör 
en nyupprustad miljö. 
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Redovisning av byggnader med kulturhistoriskt egenvärde i område 1: 
Det gamla Torshälla 

Torshälla kyrka 

Tarshälla kyrkas äldsta delar, koret och sakristian utgjorde på 1100-talet 
den första kyrkobyggnaden. I samband med att Tarshälla fick stads
privilegier byggdes kyrkan ut på 1300-talet. På 1400-talet uppfördes tornet. 
Vid en brand 1873 förstördes tornspiran och efter branden fick kyrkan i 
stort sett sin nuvarande utformning enligt F Åboms ritningar. Vapenhuset 
byggdes till 1966-67 i samband med en renovering för vilken Ove 
Hidemark och Göran Månsson svarade. Tornet av tegel står bart. 
Tornhuven dekoreras av blinderingar. I övrigt är kyrkan idag putsad och 
avfärgat i gult men var tidigare rosa. 

Apotekaren l Storgatan 25 

Bostadshus längs Storgatan av timmer klätt med rödfärgad locklistpaneL 
Sadeltak täckt med enkupigt tegel. Längs Lilla gatan ligger en uthuslänga 
av rödfärgat timmer med sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. Den byggdes 
som fähus men har senare använts som mekanisk verkstad. Den används 
numera som privat museilokal. Genom längan finns en låg körport På 
tomten finns också en källarstuga av timmer, klädd med rödfärgad 
locklistpanel och med sadeltak täckt med enkupigt tegel. Båda byggnaderna 
härstammar från tiden kring 1800. Bostadhuset har emellertid plockats ned 
och i samband med återuppbyggnaden har större delen av timmerstommen 
ersatts med timmer från ett annat äldre bostadshus. Byggnaden har därför 
främst miljövärde. 

Apotekaren 2 Lilla gatan 22 

Fd Baptistkyrka, längs Lilla gatan, i en och en halv våning av sten putsad 
med vit slätputs. Fasaden är uppdelad av tunna lisener och gördelgesims 
under fönstren som har rusticerade omfattningar. 

Huset är försett med sadeltak täckt med svart slätplåt Baptistförsamlingen 
bildades redan 1881 men kyrkan byggdes inte förrän 1891. Byggnaden 
används numera som atelje. Den är ett välbevarat exempel på frikyrka
arkitektur från tiden kring senaste sekelskiftet. 
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Apotekaren 3 Vive Jöns gata 3 

Bostadshus längs Storgatan från ca 1800, av timmer klätt med gul 
locklistpanel, vita knutar och fönstersnickerier. Huset är tillbyggt åt söder 
1871 samt senare med en förstuga åt gården. Sadeltak täckt medenkupigt 
tegel. 

På tomten finns också en jordkällare, samt grund och källare kvar av den 
så kallade rysskasernen. Tomten är inhägnad med ett rödfärgat plank. 
Fastigheten är genom skala och utformning ett bra exempel på det tidiga 
1800-talets bebyggelse i Torshälla. 

Bisittaren 6 Storgatan 11 

Bostadshus från omkring år 1800 av timmer i en våning med inredd vind. 
Grunden är av natursten och fasaden klädd med gråbeige, liggande 
pärlspontpanel, gråblå fönster- och dörrsnickerier. Huset är försett med 
mansardtak täckt med tvåkupigt tegel. På gatufasaden, finns en frontespis 
med tre dekorativt spröjsade fönster. Frontespisen härstammar från 1888, 
då huset förlängdes åt söder och ett spisrum inreddes på vinden i den nya 
delen. 

I norra delen har funnits en butik med två skyltfönster upptagna på 1930-
talet i gatufasaden. Då upptogs även butiksentren från gatan. På västra 
sidan finns två entreer, varav den norra är den ursprungliga butiksentren. 
Den har pardörrar med överljus. 

Huset utgör genom sin skala, utformning och placering, i tomtgränsen mot 
gatan, ett bra exempel på 1800-talets bebyggelse i Torshälla. 

Bisittaren 7 Storgatan 13 

Ett tvåvånings bostadshus från slutet av 1800-talet. Husets stomme är av 
timmer. Fasaden är reveterad och avfärgad i ljusbrunt. Dekorativa element 
utgörs av markerade hörnkedjor och en profilerad takfot. Grunden är av 
natursten. sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. På västra sidan finns ett 
trapphus som troligen tillkommit senare. Det är nu ett tvåfamiljshus men 
har tidigare innehållit fyra lägenheter. I norra delen finns en lokal med 
skyltfönster i östra fasaden och entre på norra gaveln. Uthus av bräder med 
grund av natursten, pulpettak med enkupigt tegel. Alla dörrar är svart
målade. Uthuset är sammanbyggd med uthusen på Bisittaren 9. 
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Bostadshuset har genomgått en del smärre förändringar i exteriören men är 
väsentligt för miljön. 

Bisittaren 8 Lilla gatan 12 

En handelsgård från tiden före branden 1798. Den består av ett bostadshus 
i två våningar i hörnet av Lilla gatan och Birgersgatan samt uthuslängor 
kring gården, allt byggt i rödfärgat timmer med sadeltak täckta med 
enkupigt tegel. Gården har i allt väsentligt bibehållit sin 1700-tals karaktär 
och är nu museum. 

Tillhörde familjen Bergström i 120 år fram till 1954 då den testamenterades 
till Södermanlands hembygdsförbund. 

Bisittaren 9 Lilla gatan 10 

Bostadshus av timmer i två våningar, längs gatan klätt med rödfärgad 
locklistpaneL Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. Fönsterfoder och 
knutlåder är svarta, men har tidigare varit vitmålade. Ä ven körporten in på 
gården är svartmålad. På gårdssidan har en ny entre byggts. Husets 
datering är osäker men det kan vara från tiden före branden. 

Längs norra tomtgränsen finns ett envånings uthus klätt med rödfärgad 
locklistpanel på regelstomme. Fönster och dörrar är svarta. Taket är av 
pulpettyp och täckt med svart papp. Huset är ombyggt till atelje. 

I tomtens sydöstra hörn finns ett timrat uthus klätt med rödfärgad 
locklistpaneL Sadeltaket är klätt med papp. 

Bisittaren 10 "Missionskyrkan" Lilla gatan 6 

Byggnaden i en och en halv våning av tegel putsad med ljusgul spritputs, 
knutar, lisener och takgesims och annat listverk är slätputsade. De höga 
rundbågiga fönstren har slätputsade omfattningar. Sockeln är av huggen 
sten. Huset har sadeltak, täckt med svart falsad plåt. Missionskyrkan, som 
invigdes 1888, har nyligen byggts om till två bostadslägenheter utan att den 
exteriöra karaktären förändrats. Byggnaden är ett välbevarat exempel på 
frikyrklig arkitektur kring senaste sekelskiftet. 
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Bisittaren 14 Storgatan 9 

Bostadshus längs gatan, av timmer med grund av natursten, fasaden är 
klädd med vitmålad fasspontpanel, stående upp till fönstrens underkant, i 
övrigt liggande. Taket är täckt med svart falsad plåt. Huset är uppfört i en 
våning. Tillkomsttiden ligger kring sekelskiftet 1800, men huset är försett 
med en senare tillbyggnad i två våningar mot gården. 

Norr om ovanstående och sammanbyggd med denna ligger en envånings, 
vitputsad tegelbyggnad med naturstensgrund och tegeltäckt sadeltak. 
Gamfasaden är klädd med fasadtegel upp till fönstrens underkant. 
Byggnaden uppfördes kring år 1900 som mejeri. I mitten av 1900-talet 
fungerade den som bageri men används nu som atelje. 

Båda byggnaderna har en skala som väl ansluter till omgivningen. Den 
södra byggnadens fasad har väl bibehållen 1800-talskaraktär. 

Bisittaren 15 Lilla Gatan 8 

Bostadshus längs gatan, byggt av timmer i en och en halv våning. Fasaden 
är klädd med rödfärgad lockpanel. Grunden är utförd i natursten. 
Byggnadens sadeltak är täckt med tvåkupigt tegel. Knutar och fönster
snickerier är vita. Huset är uppfört 1910 och har nyligen renoverats bl a 
tilläggsisolerats och försetts med moderna fönster. Innan dess var det klätt 
med liggande panel. Det har tidigare fungerat som bostad för mejeri
arbetare. Längs östra tomtgränsen ligger ett uthus av brädor. Taket är klätt 
med tvåkupigt tegel. Uthusen är antagligen äldre än bostadshuset. Det har 
under en tid fungerat som lager. 

Husen ansluter i skala väl till omkringliggande bebyggelse men bostads
huset är mycket förändrat genom hårdhänt renovering. 

Borgmästaren l Järnvägsgatan 11 

Bostadshus från ca 1900, i två och en halv våning. Fasad av gråbeige 
spritputs med slätputsade dörr- och fönsteromfattningar. Sadeltak täckt med 
betongpannor. Söder om bostadshuset finns ett uthus av betong med 
pulpettak täckt med svart falsad plåt. 

Längs östra tomtgränsen ligger ett bostadshus från mitten av 1800-talet, 
byggt av timmer och klätt med rödfärgad locklistpaneL Sadeltak täckt med 
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enkupigt tegel. Längs Ruths gränd ligger ett uthus av timmer klätt med 
rödfärgad locklistpaneL Sadeltak täckt med enkupigt tegel. Byggnaderna 
har genom sin utformning ett visst miljövärde. 

Borgmästaren 4 Järnvägsgatan 5 

Bostadshus från ca 1900, av timmer i två våningar klätt med ljusgul 
fasspontpanel, stående upp till fönstren i bottenvåningen i övrigt liggande. 
Fasaden delas upp av profilerade lister mellan panelfälten och mellan 
våningarna. Profilerad taklist och fönsteröverstycken. Moderna fönster med 
bruna bågar. sadeltak med svart, falsad plåt. 

På tomten finns också ett uthus/garage av bräder klätt med ljusgul, stående 
fasspontpaneL Byggnader är exteriört relativt välbevarad och har stort 
miljövärde. 

Borgmästaren 8 Järnvägsgatan 9 

Bostadshus vid Järnvägsgatan byggt i vinkel. Vinkeln längs gatan är äldst, 
eventuellt från tiden före branden 1798. Den är i en våning av timmer 
klädd med gul locklistpanel med de inklädda knutarna synliga i fasaden och 
gröna spröjsade fönsterbågar. Sadeltak täckt med enkupigt tegel. Vinkeln 
mot gården är byggd senare och byggdes på med en andra våning 1928. 
Fasadmaterial, fönster och färgsättning som gatufasaden. 

Det finns två entreer mot gården, en i den västra (äldre) delen med enkel 
snickarglädje, en i den äldre delen med "portalomfattning" av fernissat trä 
i 20-talsklassicistisk utformning. Huset har nyligen genomgått en genom
gripande men varsam upprustning. 

På tomten finns också en murad källare med överbyggnad av timmer klädd 
med rödfärgad locklistpaneL 

Till huset hör en äldre trädgård med grusgångar och flera stora fruktträd. 
Trädgården är mycket viktig för helhetsintrycket. 
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Borgmästaren 9 Järnvägsgatan 7 

Uthuslängan delvis av timmer klädd med rödfärgad locklistpanel med vita 
knutar, fönster och dörrfoder i norra delen. Grund av natursten. Sadeltak 
täckt med enkupigt tegel. Mitt på östra sidan finns en utskjutande 
källarmur. Södra delen av längan är från början av 1800-talet och byggdes 
som ladugård. Norra delen kan vara yngre. Den användes under 1950-talet 
som bageri. 

Borgmästaren 12 Järnvägsgatan l, Ruths gränd 2 

(B5) Bostadshus längs Järnvägsgatan i två våningar av timmer klätt med 
locklistpanel, ljust gul mot gatan och rödfärgad mot gården. Grå fönster
foder och vita, spröjsade bågar mot gatan och vita foder och vita spröjsade 
bågar mot gården. sadeltak täckt med enkupigt tegel. 

Bostadshus öster om och sammanbyggt med föregående, i två våningar. 
Stomme av timmer klädd med ljust gullocklistpanel, grå fönsterfoder och 
ljusgula spröjsade bågar mot gatan och vita foder och röda spröjsade bågar 
mot gården. sadeltak med enkupigt tegel. 

Längs västra tomtgränsen ligger tvättstuga och uthus med rödfärgad 
locklistpaneL Vid Järnvägsgatan i tomtens nordvästra hörn har tidigare 
legat en delvis raserad tegelbyggnad som nu ersatts av ett plank. 

(B6) Bostadshus i hörnet Järnvägsgatan/Ruths gränd i två våningar av tegel 
putsat med ljust gul slätputs. Rusticerad bottenvåning och hörnpilastrar. 
Korspostfönster med gröna bågar. Sadeltak täckt med svart, falsad plåt. 
Glasveranda med "snickarglädje" mot gården. Uthus av sten längs Ruths 
gränd, putsat med ljusgul slätputs. Söder om detta uthus i två våningar av 
timmer, övre våningen klädd med rödfärgad locklistpaneL I tomtens 
sydvästra hörn ligger två uthus i vinkel sammanbyggda med uthusen på 

Borgmästaren 5. Det södra klätt med rödfärgad locklistpanel och täckt med 
pulpettak, det norra, i två våningar, klätt med stående bräder och med 
sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. 

(B7) Bostadshus längs Ruths gränd i en våning av timmer klätt med ljusgul 
liggande fasspontpaneL Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. Uthuslänga 
längs Ruths gränd, av timmer. Norra delen har en hög stensockel och är 
klädd med faluröd locklistpaneL sadeltaket är täckt med enkupigt tegel. 
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Södra delen är uppförd i två våningar med andra våningen klädd med 
faluröd locklistpaneL Sadeltak täckt med enkupigt tegel. Nordväst om 
föregående ligger en källarbod av timmer klädd med rödfärgad locklist
panel och med sadeltak täckt med enkupigt tegel. Bredvid denna finns ett 
tvåvånings uthus som tidvis inrymt en verkstad. Bottenvåningen är av 
murad gråsten med tegelväggar på insidan. Övre våningen är av timmer 
klätt med rödfärgad locklistpaneL Ä ven denna byggnad har sadeltak klätt 
med enkupigt tegel. 

Byggnaderna mot gatan på tomt nr 5 är förmodligen helt eller delvis från 
1700-talet medan övriga är från 1800-talets andra hälft. Byggnaderna och 
den miljö de tillsammans bildar har ett högt kulturhistoriskt värde och har 
föreslagits som byggnadsminne .. 

Fogden 11, 20 och 21 Vive Jöns gata/Klostergatan 

Bostadshus från 1930-talet, av bräder på grund av betong klädda med 
locklistpanel målad i ljus färg, mörka fönsterbågar. Valmade tak täckta 
med tvåkupigt tegel. Alla tre är bra exempel på 1930-talets småhus
byggande. 

Fogden 24 Vive Jönsgatan 16 

Bostadshus i en och en halv våning med källare, byggt 1899, klätt med vit 
fasspontpanel spikad diagonalt i fält upp till fönstrens underkant i övrigt 
liggande, fasaden är uppdelad av profilerade lister. Gröna fönsterbågar och 
sadeltak täckt med grön falsad plåt. 

Huset är byggt i en sluttning. I den höga tegelsockeln på nedre, östra sidan 
finns dörr till källare samt två rundbågiga fönster. På östra sidan finns 
glasveranda med entre. 

Interiören är relativt välbevarad bortsett från det moderniserade köket. 

Huset beboddes ursprungligen av tre familjer men numera bara av en. I 
källaren finns fortfarande en lägenhet på ett rum och kök med kakelugn och 
vedspis. Där fanns också en bakugn. 

På tomten finns också ett uthus av bräder klätt med vit, liggande fas
spontpanel med gröna dörrar och sadeltak täckt med grön, falsad plåt. 
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Bostadshus, uthus och trädgård utgör tillsammans en välbevarad sekel
skiftesmiljö. 

Garvaren 2 Storgatan 16 

Bostadshus från början av 1900-talet av tegel i två våningar med grund av 
huggen sten, sadeltak täckt med brun falsad plåt. Fasaden är putsad, 
bottenvåningen med beige rusticerad slätputs med mindre grå fält av grå 
spritputs, andra våningen med spritputs uppdelad av slätputsade fönster
omfattningar, knutar och takgesims. På östra sidan, mot gården finns 
veranda och balkong med snickarglädje. Körport till gården genom husets 
södra del. Huset har vid en sentida renovering försetts med moderna 
fönster av för hustypen främmande karaktär. Under 1991 har de gamla 
skorstenarna murats om, men ersatts av nya av samma typ som de äldre. 

Vid ån ligger en utbyggnad i två våningar av bräder, reveterad med grå 
spritputs med ljusa fönsteromfattningar i slätputs. sadeltak täckt med falsad 
plåt. Husets äldre korspostfönster är utbytta mot "perspektivfönster". 

Längs tomtens södra gräns ligger en uthuslänga i en våning, vid ån två 
våningar, av bräder klädd med gul, liggande fasspontpanel och med vita 
fönstersnickerier. Sadeltak täckt med brun, falsad plåt. Alla fastighetens 
byggnader är viktiga för miljön. 

Garvaren 3 Storgatan 18 

Bostadshus längs ån, från slutet av 1800-talet, av tegel i två våningar. 
Putsat i beigerosa med kraftiga knutkedjor och rusticerade fönster
omfattningar i bottenvåningen mot ån. Gårdsfasaden är helt slät. Taket är 
täckt med svart, falsad plåt. 

Tvåvåningslänga längs södra tomtgränsen, slätputsad med plåttäckt 
pulpettak. Nybyggnad i två våningar längs gatan. I samband med nybyg
gandet revs en tvåvåningslänga längs norra tomtgränsen. 

På ett foto från 1890-talet kan man se att åfasaden var oputsad samt att 
huset inrymde en järnhandel. 
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Gevaldigern l - 3 St Olofs gränd 8 

Bostadshus byggt i vinkel, av timmer klätt med gul locklistpanel (plywood 
med trälister), vita knutlådor och fönsterfoder, gröna fönsterbågar. 

Sadeltak täckt med en- och tvåkupigt tegel samt plåt. Enligt ägaren skall 
huset en gång varit tullhus och i så fall byggt ca 1700. 

Från början var gatulängan bostad medan vinkelbyggnaden var vedbod och 
fähus. Gatulängan är äldst, under nordöstra delen finns en murad källare. 
Panel och fönster har bytts efter 1940. Byggnaden har ändå genom sin 
skala och utformning stort miljövärde. 

Gevaldigern 6 Lilla gatan 5 

Bostadshus från ca 1860 i två våningar av timmer klätt med gul locklist
panel med vita fönstersnickerier. Sadeltak täckt med svart slätplåt 
Trapphuset på västra sidan har tillkommit senare. 

Lillstuga/uthus med källare, i en våning av timmer klädd med gul 
locklistpanel, vita fönsterfoder och gröna bågar. Pulpettak täckt med 
tvåkupigt tegel. Sammanbyggt med uthuset på Gevaldigern 5. Det har 
under någon tid varit skräddarverkstad. 

Uthus, f d fähus av timmer klätt med rödfärgad locklistpanel, svartmålade 
dörrar. Sadeltak täckt med enkupigt tegel. 

Gevaldigern 8 Lilla gatan 7 

IOGT-lokal byggd ca 1910, av plank klädd med gul, liggande fasspont
panel, blå fönsterbågar. Envåningslänga med tvärställd del i två våningar 
i norra änden samt trevåningstorn med entre i sydöstra hörnet. sadeltak 
täckt med grön falsad plåt. Tornet har tälttak samt runda fönster i översta 
våningen, det är dessutom klätt med ett rutmönster av lister. Huset är en 
bra representant för sekelskiftets panelarkitektur. 1984 gjordes en 
tillbyggnad på västra sidan men gamfasaden är intakt. 

Gevaldigern 9- 10 Lilla gatan 11 

Rödfärgat uthus av timmer med tak av enkupigt tegel. Tomten sägs ha varit 
kryddgård för Bergströmska gården. 
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Gevaldigern 11 Lilla gatan 13 

Bostadshus från ca 1800, i en våning av timmer klätt med gullocklistpanel, 
gröna knutar, fönstersnickerier och vindskivor, synliga knutlådor i fasaden. 
Sadeltak täckt med enkupigt tegel. På västra sidan, gårdssidan, finns en 
utbyggnad med entre. 

Gevaldigern 12 Lilla gatan 15 

Bostadshus längs Lilla gatan från 1884, av timmer i två våningar klätt med 
grå locklistpanel, vita knutar och fönstersnickerier. sadeltak täckt med 
tvåkupigt tegel. Trapphuset mot gården har byggts till senare. Huset var 
från början flerfamiljshus. Norr om och i vinkel mot bostadshuset ligger 
ett uthus av timmer i en och en halv våning. Det är klätt med grå, liggande 
fasspontpanel, gröna fönsterbågar. Sadeltak täckt med eternitplattor. Det 
har inrymt en smidesverkstad. 

Längs västra tomtgränsen ligger ett uthus av resvirke klätt med rödfärgade 
bräder. Pulpettak täckt med svart falsad plåt. Både bostadshus och uthus 
är viktiga för miljön. 

Gevaldigern 18 Nyhbomsgränd 4 

Bostadshus längs gatan av timmer i två våningar klätt med rödfärgad 
lockpanel, vita fönstersnickerier. Sadeltak täckt med svart eternit 

Längs norra tomtgränsen ligger en tegelbyggnad i en och en halv våning, 
vitputsad med blå fönsterkarmar och vita bågar. Pulpettak täckt med svart 
slätplåt. Sammanbyggt med uthus på Gevaldigern 19. Byggnaden har 
inrymt metallgjuteri. Uthuslängan vid västra tomtgränsen, av tegel och 
bräder, gårdssidan klädd med rödfärgad lockpanel, vita fönstersnickerier 
och svarta dörrar. Bostadshuset fick sitt nuvarande utseende på 1979-talet 
då den norra delen byggdes till. 

Både bostadshus och uthus har stort miljömässigt värde. 

Gevaldigern 19 Nybohms gränd 2 

Bostadshus vid kyrkan från slutet av 1800-talet, av timmer klätt med gul 
fasspontpanel, stående och uppdelad i fält av vita lister upp till fönstren i 
bottenvåningen, i övrigt liggande. Fasaden är uppdelad av vågräta 
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profilerade lister ovanför den stående panel samt mellan våningarna. Vita 
knutar, fönstersnickerier och takgesims. Entre mot gården med pardörrar 
och överljus. 

Mindre bostadshus längs Nybhoms gränd, av bräder i en våning klädd med 
gul, liggande fasspontpanel, vita fönsternsickerier. sadeltak täckt med 
tvåkupigt tegel. 

Uthuslänga vid södra tomtgränsen, klädd med gul locklistpanel och 
liggande fasspontpaneL Pulpettak täckt med enkupigt tegel. Tomten är 
omgärdad av häckar och av gulmålade plank. Välbevarad bebyggelse från 
strax före 1900. Det större bostadshusets fasad har helt bibehållit sin 1800-
tals prägel. 

Gevaldigern 20 "Prästgården" Kyrkogatan 5 

Bostadshus från 1920, av timmer i två våningar klätt med gråbeige 
locklistpanel, mörkare knutar och fönsteromfattningar, vita fönsterbågar 
och dörrar. Sadeltak täckt med enkupigt tegel. En envånings utbyggnad på 
vardera gaveln. Entre på norra sidan med tak buret av fyra kolonner. Huset 
är ett fint exempel på 20-talsklassicism, men stommen lär till en del vara 
från 1700-talet. 

Prästen i Torshälla församling bodde, fram till 1925 i Bjällersta men 
flyttade då in till "prästgården" som byggt om för detta syfte. 

Gevaldigern 28 Järnvägsgatan 16 

Bostadshus från slutet av 1800-taslet av timmer i två våningar klätt med gul 
locklistpanel, vita fönstersnickerier. sadeltak täckt med svart slätplåt, stort 
taksprång med synliga taksparrar. Byggnaden har varit fattiggård för 
Torshälla landsförsamling, senare arbetarbostad för anställda vid Holmens 
Verkstad. 

Huset är nyligen renoverat och tilläggsisolerat men har ändå ett visst 
miljövärde. 

Gevaldigern 33 "Kyrkskolan" Bergsgatan 3 

Skolhus av tegel i två våningar putsad med gul spritputs med slätputsade 
knutar och fönsteromfattning, dekorativa detaljer i tegel och huggen sten. 
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Taket är täckt med röd, falsad slätplåt även fönstren är röda. Skolhuset är 
ombyggt till bostadshus. 

Norra delen av byggnaden har sadeltak och en frontespis. På norra sidan 
har både gavlar och frontespis en rundad avslutning. Södra delen har 
valmat tak och på södra sidan en frontespis med rak avslutning. Entreerna 
på norra och östra sidan är bågformade, den norra indragen och bredvid 
den ett stort rundbågigt fönster. 

Byggnaden är uppförd 1899 efter ritning av arkitekt Oscar Holm, både 
ritning och byggnadsstil ansluter nära till dåtida mönsterritningar för 
folkskolor. 

Öster om föregående ligger en äldre timmerbyggnad i två våningar, 
reveterad med beige spritputs, slätputsade knutar och fönsteromfattningar, 
gröna fönsterbågar. Sadeltak täckt med röd, falsad slätplåt. På västra sidan 
finns entre samt veranda och balkong. I sydvästra hörnet finns ingång till 
källaren, med grön plankdörr med bågformad omfattning. 

Huset var komministerbostad fram till 1854. I början av 1869-talet togs det 
i bruk som fattigstuga. 1881 byggdes andra våningen, det har även vid 
något tillfälle förlängts åt söder. Huset är idag indelat i bostadslägenheter. 

Gjutaren 2 Storgatan 4 

Byggnad i en och en halv våning av timmer reveterad med ljusgul puts. 
Uppförd kring 1890 som kontor för den bredvidliggande fabriken. Numera 
tandläkarmottagning. 

Kaplanen 5 Lilla gatan 27 

Bostadshus längs Lilla gatan, från 1800, av timmer i en våning, klätt med 
rödfärgad locklistpanel, vita knutar, vindskivor och fönstersnickerier. De 
inklädda knutarna är synliga i fasaden. Huset har sadeltak täckt med 
enkupigt tegel. Entren på västra sidan byggdes 1980. Tidigare var huset ett 
tvåfamiljshus men bebos numera av en familj. I den branta sluttningen inne 
på tomten ligger en byggnad med två våningar åt öster och en åt väster. 
Den är klädd med gul, liggande fasspontpanel och har mansardtak täckt 
med grön papp. Bottenvåningen av timmer, användes till en början som 
ladugård och uthus. Under 1920-talet byggdes den på med en andra våning 
av plank. Under 1940-talet inrymde byggnaden ett tryckeri. 
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Kaplanen 16- 17 Vive Jönsgatan 27 

Bostadshus längs Lilla gatan, från mitten av 1800-talet, i en vamng, av 
timmer klätt med gullocklistpanel, vita knutar, fönsterfoder och ospröjsade 
bågar. sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. 

Huset hade till en början gaveln mot gatan men byggdes till 1916 med en 
länga utefter gatan. Det har även byggts till senare med bl a förstuga mot 
gården och 1928 ett vindfång på östra sidan. 

Längre in på tomten ligger en lillstuga/förråd i en våning av timmer klädd 
med rödfärgad locklistpanel, vita knutar och fönsterfoder, gröna, spröjsade 
bågar. Byggnaden är uppförd kring mitten av 1800-talet och är förhållande
vis välbevarad. Invändigt finns bl a en murad spis och spegeldörrar kvar. 

Boningshuset har ett visst miljövärde medan "lillstugan", genom att vara 
så pass oförändrad har ett kulturhistoriskt värde. 

Kaplanen 19 Munkgränd 8 

Friliggande villa från 1912 i en och en halv våning med regelstomme klädd 
med gul panel på förvandring, stående lockpanel i gavelspetsarna, vita 
knutar, dörrar och fönstersnickerier. Mansardtak täckt med röda betong
pannor. Fasaden är uppdelad av ett brett, vitt band mellan våningarna. På 
östra sidan finns ett utbyggt vindfång, en frontespis och en balkong. På 
motsatta sidan finns en liten takkupa. 

Huset har välbevarad 1910-talskaraktär med bl a de småspröjsade origi
nalfönstren kvar. Ursprungligen (enligt foto) var huset mörkt med ljusa 
fönstersnickerier vilket gav den ett starkare drag av nationalromantik. 

Kvarnen och vattentornet påKlockberget 

Klackberget har fått sitt namn genom att kyrkans klockstapel placerades här 
när kyrkan uppfördes på 1100-talet. Väderkvarnen som finns på platsen 
uppfördes på 1870-talet för att driva slipmaskiner i den knivfabrik som 
fanns i byggnaden. Kvarnen stod länge utan vingar men vid 1960-talets slut 
kom dessa åter på plats genom S:t Olofs Gilles försorg. 

Vattentornet är en ganska låg byggnad i tegel. Det uppfördes 1934. Idag 
inrymmer det en glasverkstad. 



74 

Mjölnaren l Kronokvarnen, Kvarnfallet 

Stor tegelbyggnad i två och en halv våning på naturstensgrund med ljusa 
slammade fasader, vit takgesims och vita fönstersnickerier. sadeltak täckt 
medenkupigt tegel. Kvarnen ritades och byggdes av H G de Besche 1629-
30 på uppdrag av Gustav II Adolf. De Besche hade tidigare varit 

byggmästare på bl a Nyköpings hus och Gripsholm. Kvarnen ägdes av 
kronan fram till 1737 för att därefter byta ägare flera gånger. 1828 köptes 
den av Nybybruk. 1947 brann kvarnmaskineriet och taket, maskineriet har 
aldrig återställts. Nyttjanderätten övergick till staden på 49 år. Sedan dess 
har byggnadens användning skiftat. Sedan en genomgripande upprustning 
genomförts 1990-1991 fungerar byggnaden som bibliotek. I samband med 
restaureringen utnämndes byggnaden till byggnadsminne år 1991. 

Mjölnaren l Kraftstation, Kvarnfallet 

Kraftstation av tegel på betongfundament, putsad med beigerosa slätputs 
med ljusare band vid takfoten, svarta fönstersnickerier. Mycket flackt, 
plåttäckt sadeltak. 

På östra sidan finns ett stort smårutat fönster och på motsatta sidan en hög 
metallklädd dörr med skärmtak. Byggnaden ritades 1935 och är ett bra 
exempel på tidig funktionalistisk arkitektur. 
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Mästaren 2 Vallgatan 12 

Bostadshus med timmerstomme på naturstensgrund. Reveterat med vit 
spritputs. Bruna tvåluftsfönster. Sadeltak med tvåkupigt tegel. Byggt i slutet 
av 1800-talet veranda från ca 1900. 

Postiljonen l Storgatan 19 

Bostadshus från ca 1800 i hörnet av Storgatan - Brogatan, i två våningar 
av timmer med brunrosa revetering, vita knutar och fönstersnickerier. 
Halvvalmat tak täckt med tvåkupigt tegel. På östra sidan finns en frontespis 
och på motsatta sida en litet takkupa. Vid en sentida renovering har 
fönstren bytts ut mot moderna fönster. Samtidigt tillkom en ny veranda och 
balkong med snickarglädje på västra sidan. 

Byggnaden innehåller fyra lägenheter, tidigare har den inrymt bl a apotek 
och senare möbelhandeL 

Genom sin placering som fondbyggnad vid bron har den stort miljömässig 
betydelse. 

Postiljonen 4 Storgatan 21 - 23 

På tomten ligger två byggnader längs Storgatan. Den södra är ett bostads
hus från ca 1800 i två våningar av timmer klätt med rödfärgad locklist
panel, vita knutar och fönsterfoder, mörka fönsterbågar och hög, putsad, 
naturstenssockeL Taket är av sadeltyp, täckt med svart, falsad plåt. På 
västra sidan finns en tvåvånings utbyggnad med entre och på motsatta sidan 
en liten takkupa. 

Huset renoverades nyligen och försågs då med moderna fönster. 

Tomtens norra del var fram till slutet av 1800-talet bebyggd med ett hus 
snarlikt det ovan beskrivna. Då uppfördes den nuvarande byggnaden, ett 
putsat tegelhus i tre våningar med torn i nordöstra hörnet. Det är putsat 
med gul spritputs med dekorationer i slätputs och tegel bl a kring fönstren. 
Sadeltak täckt med svart falsad plåt. Huset renoverades nyligen och försågs 
då med moderna fönster. 

Byggnaden innehåller fyra lägenheter samt ett bageri och en butik. Tidigare 
har huset inrymt Firma Hans Nilsson Järn & Färghandel grundad 1905 
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samt efter 1931 samma firmas specerihandel. Speceriaffåren låg 1 det 
nordöstra hörnet där det nu är bageri. 

Vid västra tomtgränsen ligger ett rödfärgat uthus från ca 1800 av timmer 
klätt med locklistpanel på södra sidan. Det har brutet tak täckt med 
enkupigt tegel. Byggnaden var tidigare längre och hade då en körport 
genom norra delen. 

Alla tomtens byggnader är förhållandevis oförändrade utvändigt, bortsett 
från stenhusets moderna fönster som påtagligt förändrat fasadens karaktär. 

Rådmannen 3 Järnvägsgatan 6 

Bostadshus längs Järnvägsgatan i två våningar av timmer klätt med ljusgrön 
locklistpanel, ljusgula knutar och fönsterfoder. Knutlådorna är synliga i 
fasaden som dessutom är uppdelad av en vågrät, profilerad list mellan 
våningarna. Huset har sadeltak täckt med enkupigt tegel. En av de tre 
skorstenarna har krona. 

På gårdssidan finns en glasveranda på andra våningen klädd med liggande 
fasspontpanel och fönster med mångfärgat glas, tillbyggd strax före 1900. 
Verandan är invändigt försedd med schablonmålningar. Under glasverandan 
finns två entreer med pardörrar. Till höger om glasverandan finns ett 
trapphus klätt med pärlspont. 

Huset är helt renoverat invändigt, i samband med detta byttes fönstren i 
bottenvåningen. Nivåskillnader i huset och en påtaglig skillnad i takhöjd 
mellan bottenvåning och övervåning tyder på att huset byggts om och till 
vid olika tidpunkter. 

På tomten finns två uthus sammanbyggda i vinkel. De är delvis av timmer 
delvis av bräder och klädda med rödfärgad panel. Den norra längans norra 
fasad är putsad med spritputs av kalkbruk. I södra änden finns en murad 
källare. Norra längan har inrymt kopparslageri och senare plåtslageri. 

Mot Lilla gatan är tomten avgränsad av en ligusterhäck och spjälgrind. 
Grusad gång med flera fruktträd. 

Hela fastigheten har bibehållit sin 1800-talskaraktär och är ett värdefullt 
inslag i stadsbilden. 
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Rådmannen 4 & 5 Lilla gatan 3 

Bostadshus i hörnet St Olofs gränd - Lilla gatan, byggt i två våningar av 
timmer och klätt med gul, liggande fasspontpanel uppdelad av en profilerad 
list mellan våningarna. Upp till fönstren i bottenvåningen är panelen 
stående med avgränsade fält under fönstren och upptill avslutad av samma 
typ av list som mellan våningarna. Knutar och fönsterfoder är vita och 
fönsterbågarna gröna. Fönstren mot gatan har åter försetts med 6-delade 
fönster. Mot gården är fönstren mångspröjsade och försedda med olikfägat 
glas. Mot gården finns också ett vindfång med pardörrar och en figursågad 
bräda, lamberkin, längs takkanten. Huset har sadeltak som är valmat i 
norra änden och täckt med röd, falsad plåt, stort taksprång med synliga 
sparrar. 

Byggnaden fick sitt nuvarande utseende kring senaste sekelskiftet. I 
samband med en renovering 1991-92 har det framkommit att byggnaden 
ursprungligen varit en enkelstuga som senare förlängts åt söder och byggts 
på med en halvvåning. Från denna ombyggnadsfas påträffades ett mycket 
vackert schablonmålat plankgolv som kan dateras till 1800-talets mitt. I 
samband med sekelskiftets ombyggnad fick byggnaden sin nuvarande höjd 
samt breddades genom tillbyggnaden av en hall- och trappdel åt väster. 

Invändigt är huset renoverat efter 1940 och få äldre detaljer återstår. Två 
kakelugnar finns dock kvar, en rund på andra våningen och en fyrkantig 
på bottenvåningen. Det runda är benvit med dekor i guld och rosa och 
härstammar från slutet av 1800-talet, den andra kakelugnen är helt vit och 
betydligt äldre. 

Vid södra gränsen av tomt nr 5 finns ett uthus/garage delvis i timmer, 
delvis i bräder, klätt med rödfärgad locklistpaneL Dörrar, fönstersnickerier 
och knutar är bruna. Till huset hör en stor trädgård med fruktträd, 
gräsmattor och grusgångar omgiven av en häck med en grön spjälgrind. 
Byggnaderna och trädgården bildar tillsammans en fin sekelskiftesmiljö 
men delar av bostadshuset är betydligt äldre. Bostadshusets fasad har 
många fina detaljer. Genom sitt läge i hörnet Lilla gatan - St Olofs gränd 
är det av mycket stor betydelse för miljön. 
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Torshälla 4:36 "Holmens skola- och bruk", Ruths gränd 

Skolhus från 1886 i en och en halv våning av tegel, putsad med gul 
slätputs, rusticerad bottenvåning med markerade hörnkedjor, släta 
gavelspetsar. Bågformade fönsteröverstycken och grå fönstersnickerier. 
Sacteltak täckt med svart, falsad slätplåt På västra gaveln finns två entreer 
och på norra sidan en frontespis med välvt tak. Byggnaden används för 
tillfället av Tarshälla PRO. 

Fabriksbyggnad från ca 1890. Fasaden är putsad och avfärgad i rödbrunt. 
En del av byggnadens smårutiga fönster är utbytta och i samband med detta 
delvis igensatta. 

Fabrikens fasadsträckning längs ån är mycket betydelsefull. Placeringen 
längs åkanten är karakteristisk för äldre industri och härstammar från den 
tid man utnyttjade vattenkraften. 

Delar av den sydvästra industribyggnaden, 1 tegel, har också stort 
kulturhistoriskt värde. 

Torshälla 5:17 "Holmens gård" 

Bostadshus från andra hälften av 1700-talet i en våning, två våningar i 
västra delen och en murad källare under resten av byggnaden. Det är byggt 
av sten och putsat med gul slätputs, kraftig takgesims, vita fönstersnickerier 
och svarta dörrar. Sadeltak täckt med svart, falsad plåt. På södra sidan 
finns en frontespis med veranda och balkong och bredvid den en liten tak
kupa. På norra sidan finns en större takkupa över entren. 

Norr om huvudbyggnaden finns två envåningsflyglar med likartad 
fasadutformning, takmaterial och färgsättning e t c. Efter en nyligen 
genomförd ombyggnad används båda som bostadshus. 

Timmermannen 4 Storgatan 43 

Bostadshus längs Storgatan från 1869 i en våning av timmer klätt med grå 
locklistpanel, gröna, spröjsade fönsterbågar. sadeltak täckt med tvåkupigt 
tegel. Trapphuset mot gården, västra sidan, byggdes 1936. 

Uthus/verkstad längs Vallgatan från mitten av 1800-talet av rött timmer 
med blå fönstersnickerier. sadeltak täckt med enkupigt tegel. 
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Byggnaden användes från början som ladugård. De stora mångspröjsade 
fönstren har tillkommit senare. 

Timmermannen 9 "Andtorpa" Storgatan 39 

Bostadshus längs Storgatan från ca 1800 i två våningar av timmer klätt med 
gul locklistpanel och med synliga knutlådor i fasaden, vita fönster
snickerier, spröjsade fönster. sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. 

Andra våningen byggdes inte förrän 1937. Dessförinnan hade huset en liten 
frontespis mot gatan. På tomten finns också tre mindre, delvis samman
byggda uthus från början av 1900-talet. 

Timmermannen 12 Vallgatan 8 

Bostadshus längs Vallgatan från 1892 i en och en halv våning av timmer, 
klätt med ljusgrå panel, locklist på gavlarna och liggande fasspont på 
långsidorna. Gröna, spröjsade fönsterbågar. Sadeltak med synliga sparrar 
under takfoten, täckt med tvåkupigt tegel. I den höga sockeln på sydöstra 
sidan finns tre ingångar till källaren. Huset byggdes från början för tre 
familjer med matkällare och vedbodar i källaren. På tomten finns också ett 
uthus från samma tid, av bräder klätt med gul, liggande fasspontpaneL 
Pulpettak täckt med tvåkupigt tegel. 
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stadskällaren är nu
mera ombyggd till 
bostadshus. 

Gesällen 5 har en 
utformning som är 
typisk för området. 

60-talshus i kv Borg
mästaren 12. 
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Karaktärsdrag i område 2, Öster om ån 

Området är kuperat och gatunätet oregelbundet. Bebyggelsen är mycket 
splittrad i skala och utformning men två huvudsakliga byggnadsperioder 
kan urskiljas. Den första omkring 1880-1910 då Torshälla börjar expandera 
över sina gamla gränser och den andra under 1950-talet då man den nya 
centrumbebyggelsen med affårs- och flerfamiljshus bygga i en större skala 
än den traditionella småstadsbebyggelsens. 
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Redovisning av byggnader med kulturhistoriskt egenvärde i område 2, 
Öster om ån 

Byggmästaren 12 Julingatan 11 

Punkthus av två sidaförskjutna byggnadskroppar. Slätputsat med perspek
tivfönster och platt tak. Byggnaden är mycket tidstypisk och ingår i en rad 
av likadana byggnader, varav endast två undgått tilläggsisolering. Husen 
ritades 1962 av Westrins Arkitektkontor i Stockholm. 

Gesällen 5 Gesällgränd 4 

Villa från ca 1900-talet i en och en halv våning av plank klädd med gul, 
liggande fasspontpanel, vita fönstersnickerier, knutar och andra snickeri
detaljer. sadeltak täckt med svart, falsad slätplåt På södra sidan finns en 
bred frontespis och i sydvästra hörnet ett fyrkantigt torn med tälttak och 
utsirade konsoler under taksprånget samt balkong på södra sidan. På norra 
sidan finns en tvåvånings utbyggnad med entre. Under takkanten löper en 
figursågad bräda. 

Huset är ett välbevarat exempel på sekelskiftets panelarkitektur. 

Gesällen 6 Eskilstunavägen 4 

Villa från slutet av 1800-talet i två våningar. Stomme av plank klädd med 
mörkgrön liggande fasspontpanel på nedre delen och ljusgrön "fjällpanel" 
på övre delen, vita fönstersnickerier. Rundbågiga fönster på andra 
våningen. På södra sidan finns en veranda med snickarglädje och ovanpå 
den ett burspråk. På norra sidan finns en två vånings utbyggnad, med 
glasad framsida samt entre. Huset är omgivet av trädgård med flera stora 
fruktträd och avgränsad mot gatan av ett plank. 

Detta är ett välbevarat exempel på sekelskiftets panelarkitektur men 
interiören är helt ombyggd. 

Krögaren 8 Aliforsgatan 15 

Bostadshus från ca 1900 av plank i två våningar klätt med gul liggande 
fasspontpanel, fält med stående panel under fönstren på första våningen, 
mellan första och andra våningen och i gavelspetsarna, vita fönster-
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snickerier. Sadeltak täckt med svart, falsad slätplåt, frontespiser på både 
östra och västra sidan samt, bredvid frontespisen, en liten takkupa med 
bibehållna originalfönster. Övriga fönster har bytts från de dekorativt 
spröjsade till ospröjsade perspektivfönster under senare år. 

Krögaren 9 Aliforsgatan 7 

Inom fastigheten finns Torshällas brandstation som med sin tidstypiska 
tegelfasad är av stort kulturhistoriskt intresse. Byggnaden ritades 1949 av 
Erik Schuvert. 

Krögaren 10 "stadskällaren" , Brogatan 22 

Bostadshus i två våningar av timmer, reveterat med ljusgul slätputs med 
blågrå knutar, snickerier, takgesims samt lisener mellan varje fönsteraxeL 
Sadeltak med enkupigt tegel. På västra gaveln finns veranda och balkong 
samt entre. På norra sidan finns också en entre med portalomfattning och 
pardörrar med glasad överdel. I västra änden finns en tillbyggnad i vinkel 
mot ovanstående. Fasaden är från 1935 - 1937, av tegel i tre våningar mot 
väster och två våningar mot öster, putsad med rosa slätputs, ospröjsade 
tvåluftsfönster med grå snickerier. Försett med platt plåttak. Tillbyggnaden 
är ritad av arkitekt Curt Björklund från Stockholm. I huset drevs, som 
namnet antyder, restaurangrörelse innan huset byggdes om för bostadsända
måL För ritningarna vid denna ombyggnad svarade Ove Hidemark. 

Holmberget 

Holmberget är en av Tarshällas många utsiktspunkter. Området började 
planteras på 1860-talet. Under Torshällaprofilen Georg Nyströms ledning 
blev området en park i nationalromantisk anda från 1896. Arbetet tog lång 
tid och genomfördes med frivilliga krafter. Idag finns en restaurang med 
en tidstypisk 50-talsutformning. 

Muraren 4 Trappgatan 6 

Bostadshus längs Aliforsgatan i en och en halv våning av plank klätt med 
gul liggande fasspontpanel, vita knutar och snickerier. Sadeltak täckt med 
tvåkupigt tegel. På västra sidan finns en glasveranda i två våningar med 
"snickarglädje", på motsatta sidan finns en frontespis. Huset har nyligen 
renoverats, fönster och panel är nya men följer i stort äldre förebilder. 
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Söder om föregående, vid en brant slänt, ligger ett bostadshus i en och en 
halv våning klätt med gul fasspontpanel, liggande på bottenvåningen och 
stående på andra våningen, vita knutar och fönstersnickerier. Sadeltak täckt 
med enkupigt tegel. Utbyggnad med entre på östra sidan. 

Vid södra tomtgränsen ligger ett uthus av bräder klätt med gul, liggande 
fasspontpanel, vita knutar och foder, svarta fönstersnickerier. Pulpettak 
täckt med korrugerad plåt. Vid Aliforsgatan ligger en verkstadslokal i en 
och en halv våning av bräder klädd med rödfärgad, liggande fasspontpanel, 
svarta fönstersnickerier. Entre på norra gaveln med pardörrar med glasad 
överdel och överljus. sadeltak täckt med svart, falsad slätplåt Byggnaden 
används av "Herberts Svets- & mekaniska verkstad". På tomten finns också 
en jordkällare. Alla fastighetens byggnader är från ca 1900. 

Muraren 6 Brogatan 18 

Bostadshus från slutet av 1800-talet av tegel i två våningar, tilläggsisolerat 
och klätt med vit, liggande fasspontpanel, blå fönsterfoder och vita 
fönsterbågar. Sadeltak täckt med svart slätplåt På norra sidan finns ett 
mångkantigt trapphus. Huset reveterades 1933 och hade då två lägenheter 
vilka nu är sammanslagna till en. 

Vid norra tomtgränsen finns ett uthus av bräder klätt med brun panel. 
Pulpettak med pappavtäckning. 

Muraren 7 Julingatan l 

Bostadshus byggt 1876 i en och en halv våning. Tillbyggt 1906. Äldsta 
delen i timmer och tillbyggnaden i plank. Tilläggsisolerat 1974 och klätt 
med gul lockpanel, vita fönstersnickerier. sadeltak täckt med falsad 
slätplåt 

Längs Julingatan ligger en verkstadslokal i en och halv våning byggd 1906, 
klädd med gulmålad, liggande fasspontpanel, vita fönstersnickerier. 
Sadeltak täckt med svart korrugerad plåt. Byggnaden inrymmer för 
närvarande ett glasmästeri i bottenvåningen och i övervåningen finns 
ateljeutrymme. Tidigare fungerade den som kopparslageri. Källarutrymme 
med välvt tegeltak under en del av byggnaden. 

I nordvästra hörnet finns ett uthus av bräder klätt med faluröd lockpanel. 
Pulpettak täckt med plåt. 
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Roddaren 4 Aliforsgatan 23 

Bostadshus längs Aliforsgatan från 1920-talet av bräder klätt med tvåkupigt 
tegel. Huset har flera klassicistiska detaljer som tandsnitt längs takfoten, 
entrens profilerade överstycke och frontespisens avslutning i en tre
kantsgaveL Ett mycket välbevarat 20-tals klassicistiskt hus. 

Snickaren 8 Riktaregatan 5 

Bostadshus från slutet av 1800-talet i en och en halv våning av timmer med 
ljusgul slätputs, gröna fönstersnickerier. sadeltak täckt med grön, falsad 
slätplåt På norra och södra sidorna finns frontespiser, den på norra sidan 
avslutas med en fronton. På norra sidan finns dessutom en entre med 
skärmtak. På tomten finns ett uthus av bräder klätt med gul, liggande 
fasspontpanel, vita fönsterfoder och gröna bågar. Pulpettak täckt med grön, 
falsad plåt. 

Snickaren 20 Eskilstunavägen 3 

Bostadshus från ca 1900 i en och en halv våning av timmer klätt med gul, 
liggande fasspontpanel, vita knutar och fönsterfoder, gröna spröjsade 
bågar. sadeltak täckt med röda betongpannor. Veranda och balkong med 
snickarglädje på västra sidan. 
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Öster om föregående ligger ett uthus, som tidigare fungerat som bostads
hus, av timmer i en våning klädd med gul, liggande fasspontpanel, eternit 
på norra gaveln, vita fönstersnickerier. Sadeltak täckt med falsad slätplåt 

En välbevarad fastighet från senaste sekelskiftet. 

Tegelslagaren 2 Juhlingatan 9 

Punkthus av samma typ som Byggmästaren 12. 

Tegelslagaren 5 Juhlingatan 5 

Bostadshus från ca 1900 sannolikt av timmer klätt med eternitplattor, bruna 
fönstersnickerier. sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. 

Norr om bostadshuset, vid Juhlingatan ligger ett mindre bostadshus från ca 
1900 i en våning av bräder, klätt med gul, liggande fasspontpanel, bruna 
snickerier. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. På södra sidan finns en 
glasveranda med entre med pardörrar. 

Vårdaren 12 "Stenkulla", Aliforsgatan 12 

Bostadshus från 1885 - 1886 av tegel putsat med beige spritputs, bruna 
fönstersnickerier. sadeltak täckt med enkupigt tegel, kraftig takgesims. 
Huset ligger i en sluttning och har två och en halv våning åt väster och en 
och en halv åt öster. På östra sidan finns en veranda och inglasad balkong 
med snickarglädje och på motsatta sidan en frontespis avslutad med 
fronton. Teglet som huset är byggt av lär komma från ett tegelbruk i när
heten. Det fick sin nuvarande puts 1937. 

Svarvaren 4 Brogatan 21 

Bostadshus från sent 1800-tal i två våningar, sannolikt av tegel, putsat med 
rosa slätputs, vit takgesims och vita fönstersnickerier. sadeltak täckt med 
svart, falsad slätplåt På norra sidan finns ett trapphus som tilläggsisolerats 
och försetts med faluröd lockpanel. 

Byggnaden inrymde under en period Elektriska Bageriet grundat 1930. 
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Område 3: Eskilstuna nedre kanal med strövområde 

Eskilstuna nedre kanal byggdes under åren 1855-1860 som ett led i 
Eskilstunas kommunikationsnät. Sedan tidig medeltid hade Eskilstunaån inte 
varit farbar och varor måste därför lossas och lastas om vid Torshälla. 
Därmed övertog Tarshälla rollen som den viktigaste handelsplatsen i 
området. Under 1800-talet expanderade industrin i Eskilstuna och man 
behövde en väg att skeppa ut sina produkter. Eskilstuna återtog sin roll 
som den ledande staden på Tarshällas bekostnad. Frakttrafiken hade sin 
storhetsperiod på 1890-talet men lades ned så sent som 1965. 

Området på ömse sidor av kanalen utgör i dag viktiga strövområden. 
Nedanför slussen ligger fritidsbåtar förtöjda under sommarhalvåret. 
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Slussen är inte längre i 
bruk men den har ett 
stort kulturhistoriskt 
värde genom den roll 
den spelat i Tarshällas 
utveckling. 
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Karaktärsdrag i område 4: Krusgårdsområdet 

Området karaktäriseras av relativt enhetliga bostadslameller samt ett antal 
villor. Tegel är det helt dominerande byggnadsmaterialet i området. Teglet 
varierar i färg och murningsteknik. Lamellerna har en fri placering och 
mellan husen smygs en parkliknande grönska in. Området är kuperat till 
vilket hänsyn tagits vid byggnadernas utformning. 

Byggnader med kulturhistoriskt egenvärde i område 4: Hyreshus och 
villor i Krusgårdsområdet 

Lotsen 2 Ringvägen 9 

Hyreshus i tre våningar från 1960 efter ritningar av Bertil Berg. Fasaden 
är av gult tegel och putsade partier i rosa, grönt och grått. Gråblå 
balkonger. 

Matrosen 21 Snäckvägen 20-24 

Kvarteret består av flera sammanbyggda huskroppar, en fristående 
byggnadskropp samt en affärshalL Fasaderna är av rött tegel med partier 
i ljusgrå puts. Balkongerna är gröna och grönbeige. Husen har flacka 
tegeltak täckta med svart eternit Gavlarna är murade i fisksbensförband. 
Husen har fina ekportar. Affärslokalen, Kungsgårdshallen, är en ljusputsad 
betonghalL Byggnaderna byggdes 1961 efter ritningar av Bertil Berg. 

skeppsgossen l Ringvägen l 

Två hyreshus i tre vamngar av tegel. Husen uppfördes år 1954 efter 
ritningar från Ritstugan AB. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. Butiker i 
sockelvåningen. Nya balkonger. 

skeppsgossen 2 Riktargatan 58 

Hyreshus i tre våningar med sadeltak. Huset är inklätt med orange plåt, 
vilket medfört att karaktären är förvanskad. Dock har huset intresse genom 
att ingå som lamell i ett plamnässigt enhetligt område. Huset uppfördes 
1951 efter ritningar av P O Edenbert. 
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skeppsgossen 7 är en 
för området represen
tativ byggnad. 

skeppsgossen 3 har en 
dekorationsmurad 
skeppsgosse i fasaden. 

Villor i kv Styr
mannen. 
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skeppsgossen 3 Riktargatan 60 

Hyreshus i tre våningar av rött tegel. I gaveln finns ett motiv föreställande 
en "skeppsgosse" utförd av rött tegel inmurad. Gröna balkonger med 
smidesdetaljer. Fint utformad, utkragande takfot. Sadeltak täckt med 
tvåkupigt tegel. Uppfört 1952 efter ritningar av P O Edenbert 

skeppsgossen s Ringvägen 7 

Hyreshus i tre våningar av tegel. Påbyggt med en fjärde våning samt 
trapphus i betong. Dessutom en utbyggd kontorsdel för Torshälla 
fastighetsbolag. Av det ursprungliga husets detaljer märks den fint 
utformade, utkragande takfoten. Ritningarna utarbetades av Bertil Berg år 
1957. I övrigt har byggnaden intresse som lamell i ett planmässigt enhetligt 
område. 

skeppsgossen 6 Ringvägen 5 

Tilläggsisolerat hyreshus i tre våningar, uppfört 1951 efter ritningar av P 
O Edebert. Tilläggsisolerat med rött tegel. Sadeltak täckt med rött 
tvåkupigt tegel. Byggnaden har intresse som lamell i ett planmässigt 
enhetligt område. 

skeppsgossen 7 Riktargatan 62-64 

Hyreshus i tre våningar i vinkel. Fasadmaterialet är rött tegel. Taket är av 
sadeltyp och täckt med rött tegel. Sockelvåningen, som innehåller butiker, 
är mönsterputsad med rektangulära, spritputsade partier. Balkongerna är 
bruna och med smidesdetaljer. Ritningarna utfördes av Georg Andersson 
och huset uppfördes 1954. Tillkomståret finns insatt i en i segelbåt på en 
av gavlarna. 

Sjömannen 15 Julingatan 19-33 

Byggnaderna är av samma karaktär som i K v Matrosen. De är ritade av 
Georg Scherman år 1958. 
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Villor i K v Styrmannen Julingatan 33-45 

Samtliga villor är uppförda mellan 1956 och 1962. Husen är av suterräng
typ. Vartannat hus är av rött- och vartannat av gult tegel. Kv Styrmannen 
12 har en avvikande utformning genom sin vita långsida. 

Villor i Kv Jungmannen Riktargatan 49-63 

I synnerhet villorna längs Riktargatan är intressanta. Liksom i Kv 
Styrmannen är varannan villa i rött tegel och varannan i gult tegel. Villorna 
har något varierande utformning och takmaterial men ger ett enhetligt 
intryck. Husen är byggda under perioden 1954- 1961. Jungmannen 17 är 
ett gråputsat hus med funkisdrag från 1954. I kvarteret finns i övrigt ett 
antal mindre villor som i huvudsak har kvar sina ursprungliga drag, trots 
smärre förändringar. 
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Karaktärsdrag i område 5: Nybyparken 

Den gamla bruksparken i engelsk stil ligger på sluttningen ner mot Lillån, 
vilken utgör resterna av Karl IX:s kanal. I norra änden ligger Nyby bruks 
herrgård och söder om den, utspridda i parken hus som varit bostäder för 
tjänstemän på bruket. I söder ligger ruinerna av den nedbrunna krutladan 
och resterna av brukets begravningsplats. 

Vegetationen och byggnaderna bildar tillsammans en fin miljö. Byggnad
erna speglar dessutom en viktig del av Nyby bruks historia. 
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En av tjänstemanna
villorna i Nybyparken. 

Nyby herrgård. 

Lekstugan i Nyby
parken är en av Tors
hällas märkligaste 
byggnader. 
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Byggnader med kulturhistoriskt egenvärde i område 5: Nybyparken 

Bruksdisponenten l Bruksgränd 7 

Friliggande viiia från 1930-talet. Byggd i två våningar med flackt sadeltak 
täckt med tvåkupigt tegel. Vitputsad med blå fönstersnickerier. Egenartad 
byggnad i någon slags blandstil dominerad av funktionalism med inslag 
från medelhavsländerna. 

Nybyparken 5:8 Zetheliusvägen 

Envåningshus längs Nybyån, från 1700-talet. Byggt av timmer delvis klätt 
med rödfärgad locklistpaneL Kraftiga, inklädda knutar och synliga 
knutlådor i fasaden, något utkragande gavelspetsar, mångspröjsade vita 
tvåluftsfönster. Sadeltak täckt med svart, falsad slätplåt. På östra sidan 
finns två entreer med plankdörrar. 

Huset används för tillfället som förråd. Omkring 1920 inrymde det 
bryggstuga och bagarstuga. 

Nybyparken 5:8 

Lekstuga i östra delen av Nybyparken. Byggd av brädor och klädd med 
rödfärgad, liggande fasspontpanel, vita knutar och mångspröjsade fönster. 
Slaggstenssockel, utkragad övervåning och mansardtak täckt med enkupigt 
tegel. På västra sidan finns ett utbyggt vindfång med brutet tak och på 
motsatta sidan ett mångkantigt trapphus. 

Invändigt är den ursprungliga inredningen bevarad med järnspis, öppen 
spis, möbler etc allt i miniatyrformat. Nybybruks ägare Linus Liberg lät 
uppföra den åt sina döttrar någon gång på 20-talet. 

Torshälla 5:9 Nyby bruksherrgård 

Bostadshus i Nybyparken längs Nybyån. Byggt av timmer i två våningar 
och reveterat med rödbrun slätputs, kraftig, putsad takgesims. Grågröna 
fönster- och dörrsnickerier, korspostfönster i bottenvåningen och spröjsade 
tvåluftsfönster i övervåningen. Sadeltak täckt med kopparplåt. Två takkupor 
på varje sida. På östra sidan finns en entre med pardörrar. Dessa har 
glasade överspeglar med gjutjärnsgaller samt profilerat överstycke med 
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konsoler. Ett likadant överstycke och foder som vid entren finns kring ett 
fönster för att bibehålla fasadens symmetri. På västra sidan finns en 
veranda på hög sockel. 

Väster om byggnaden, ner mot ån, utbreder sig en trädgård med gräs
mattor, grusgångar och formklippta träd. 

Husets uppfördes 1834- 35 av A Zethelius, Nybybruks grundare. I slutet 
av 1800-talet byggdes det till i södra ändan. 

Byggnaden ägs numera av FFV som använder den för representation. 

Torshälla 5:10 Zetheliusvägen 6 B 

Bostadshus från slutet av 1700-talet i en våning av timmer klätt med gul 
locklistpanel, vita knutar, dörrfoder och fönstersnickerier. Spröjsade 
tvåluftsfönster. Synliga knutlådor i fasaden. Sadeltak täckt med grön, falsad 
slätplåt. På västra sidan finns en liten takkupa. Huset har entre på östra 
sidan med modern ytterdörr, på norra gaveln finns dessutom en övermålad 
dörr av 40-talstyp. 

Nordost om Bostadshuset ligger ett "garage" från senaste sekelskiftet. Det 
är byggt i en våning av resvirke klätt med gul locklistpanel, vita knutar, 
dörr- och fönstersnickerier. På södra sidan finns fyra portar, vita med 
gröna fyllningar upptill och på gavlarna tre, smala mångspröjsade fönster. 
sadeltak täckt med grön slätplåt, vida taksprång med profilerade sparr
ändar. 
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Torshälla 5:11 Zetheliusvägen 6 

Bostadshus från slutet av 1800-talet i en och en halv våning av plank, på 
slaggstenssockel, klätt med gul fasspontpanel, liggande från fönstrens 
underkant strax ovanför överkanten i bottenvåningen samt på frontespisen 
i övrigt stående. Vita knutar och fönstersnickerier, spröjsade korspostfön
ster. Fasaden är uppdelad av profilerade band mellan panelfälten. Sadeltak 
täckt med grön, falsad slätplåt och vida taksprång med profilerade 
sparrändar. På östra och västra sidorna finns frontespiser, på västra sidan 
dessutom en veranda med snickarglädje. På östra sidan finns en entre med 
vackra äldre pardörrar. De har en oval glasruta i översta spegeln samt 
överljus. 

Norr om boningshuset ligger ett uthus av resvirke klätt med gul, liggande 
fasspontpanel, vita knutar, dörrfoder och fönstersnickerier, liggande 
mångspröjsade fönster. Sadeltak täckt med grön, falsad slätplåt. Uthuset är 
samtida med boningshuset. Inrymde 1920 hönshus, avträde och vedbod. · 

Torshälla 5:12 Zetheliusvägen 4 

Bostadshus från slutet av 1800-talet, i en och en halv våning av timmer 
reveterat med ljusgrå slätputs, gröna T-postfönster. Sadeltak täckt med 
grön, falsad slätplåt, vida taksprång med profilerade sparrändar. På båda 
långsidor finns frontespiser, på östra sidan finns en entre med till två 
tredjedelar glasade pardörrar med profilerat överstycke. Framför ingången 
finns en liten terras omgiven av ett järnräcke. På södra gaveln finns en 
balkong med samrna sort räcke. Söder och väster om huset finns stora 
gräsmattor med många gamla fruktträd. 

Torshälla 5:13 Zetheliusvägen l 

Bostadshus från slutet av 1800-talet (efter 1870) längs Nybyån. Byggt i en 
och en halv våning av timmer, klätt med gullocklistpanel, vita knutar och 
spröjsade tvåluftsfönster. Sadeltak täckt med grön, valsad slätplåt På östra 
och västra sidorna finns frontespiser, på västra sidan med balkong och på 
norra gaveln finns ett utbyggt vindfång. Entren på östra sidan har minskats 
i storlek och försetts med modern dörr men ovanför denna sitter ett profil
erat överstycke med konsoler. Byggdes som "kamrerarebostad" för Nyby 
bruk. 
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Söder om bostadshuset, längs Nybyån, ligger en envåningsbyggnad från 
slutet av 1700-talet. Den är byggd i vinkel och klädd med rödfärgad 
locklistpanel, kraftiga, inklädda, vitmålade knutar och synliga vita 
knutlådor i fasaden, vita vindskivor och fönster. sadeltak täckt med 
enkupigt tegel, tre svartmålade plankdörrar på östra långsidan och en på 
södra sidan. Lucka till vinden på södra gaveln. Den spetsiga takvinkeln 
tyder på att taket tidigare varit täckt med halm eller vass. Enlig uppgift i 
värderingsunderlag från 1920 är en del av byggnaden av korsvirke med 
stenfyllning. 
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Karaktärsdrag i område 6: Nyby - Bruksarbetarbostäder 

Området väster om Nyby bruk innehåller ett trettiotal byggnader som 
uppfördes av Nyby bruk som arbetarbostäder. I anslutning till dessa ligger 
några uthus och jordkällare och brukets stora stallbyggnad, samt byggnader 
som troligen inrymt samlingslokal. Trots att flera av byggnaderna 
genomgått mycket stora förändringar är området intressant då det innehåller 
bostadshus från en nära hundraårig period (1830-1920) av brukets historia. 

Tidstypiska stildrag från de olika perioderna då byggnaderna uppfördes är 
fortfarande urskiljbara trots tilläggsisoleringar och andra förändringar. 

Byggnader med kulturhistoriskt egenvärde i område 6: Nyby -
Bruksarbetarbostäder 

Hammarsmeden 14 Stålvägen 6 

Flerfamiljshus i två våningar från ca 1900 av stående plank reveterat med 
brunrosa spritputs, vita fönstersnickerier. Sadeltak täckt med svart, valsad 
slätplåt, stora taksprång med synliga, profilerade sparrändar. Entre med 
skärmtak på östra sidan. 

Huset hade från början två trappuppgångar från vilka man nådde fyra 
lägenheter om ett rum och kök på varje plan, samt två spisrum på vinden. 
Huset byggdes om 1956-57 samt periodvis upprustning 1981-86. 

Hammarsmeden 15 stålvägen 4 

Flerfamiljshus i två våningar från ca 1900 av stående plank reveterat med 
gul spritputs, bruna, spröjsade fönster. 

Sadeltak täckt med svart, falsad slätplåt, stora taksprång med synliga, 
profilerade sparrändar. Entre med skärmtak på östra sidan. 

Planlösningen var den samma som i Hammarsmeden 14. 
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Hammarsmeden 16, 17, 18, 19, 20 Stålvägen l, 2, 3, 5, 7 

Bostadshus byggda kring 1850 i en våning av timmer klätt med rödfärgad 
locklistpanel, vita knutar, dörr- och fönsterfoder och sexdelade fönster
bågar. Sadeltak täckt med svarta betongpannor. De tidigare smala 
vindsfönstren i gavelspetsarna är i något fall utbytta mot kvadratiska 
perspektivfönster. 

Husen innehöll förmodligen från början fyra spisrum men är numera en
familjsbostäder. 

Hammarsmeden 27, 28, 29 Kognevägen 6, 8, 10 

Flerfamiljshus byggda strax före 1920 i två våningar av tegel putsade med 
beige slätputs, nr 27 och 29 har vita fönstersnickerier nr 28 bruna. sadeltak 
täckt med grön, falsad slätplåt, putsad takgesims. På östra sidan finns entre 
med skärmtak, nr 29 har port i aluminium. Husen hade från början två 
trappuppgångar och fyra lägenheter om ett rum och kök på varje plan samt 
två rum på vinden. Vid en ombyggnad 1961 fick de balkonger på västra 
sidan och nya fönster i trapphusen. 

Hammarsmeden 30 

Norr om ovanstående finns två uthuslängor av resvirke klätt med rödfär
gad, liggande fasspontpaneL Den ena har ett tätspröjsat treluftsfönster på 
södra gaveln samt trappa ner till källare, längs västra sidan fem dörrar. Det 
andra ligger längre norrut och saknar källare. Väster om detta ligger fem 
jordkällare murade av slaggsten. 

Hammarsmeden 31 stålvägen 11 

Envånings trähus uppfört på 1960-talet som en kopia av en äldre byggnad. 
Huset är klätt med rödfärgad locklistpanel, vita knutar dörr- och fönster
foder samt spröjsade fönster. Sadeltak täckt med svart, falsad slätplåt 
Huset har en entre på västra sidan samt två på södra gaveln. 

På platsen fanns tidigare en reveterad llh- våningsbyggnad som 1880 
innehöll tre bostadsrum. 1920 användes det som gemensam bagarstuga och 
var då reveterad samt påbyggt drygt en meter med resvirke, bagarstuga var 
det in på 1930-talet. 1964 byggdes huset till i södra delen med badrum och 
tvättstuga, det inrymde då hobbyrum, samlingslokal och vävstuga. 
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Klensmeden l & 2, 3, 4 & 5 G:a Kognevägen l & 3, 5, 7 & 9 

l & 2. Tvåfamiljshus i en våning av bräder klätt med gullocklistpanel, vita 
fönstersnickerier. Sadeltak täckt med grön, falsad slätplåt, stora taksprång 
med synliga, profilerade sparrändar. På båda långsidorna finns breda 
frontespiser och på sydvästra gaveln en balkong. Huset är tilläggsisolerat 
och var tidigare klätt med liggande panel. Det byggdes i början av 1900-
talet för valsmästare vid bruket. 

3. Enfamiljshus klätt med rödfärgad locklistpanel och med sadeltak täckt 
med svart falsad slätplåt I övrigt som föregående. 

4 & 5. Tvåfamiljshus, som l & 2 men utan balkong. 

Klensmeden 6, 7, 8 G:a Kognevägen 11, 13, 15 

Flerfamiljshus i en och en halv våning av stående plank och resvirke, klätt 
med gul lockpanel, vita knutar och fönstersnickerier. Sadeltak klätt med 
svart, falsad slätplåt. Stora taksprång med synliga, profilerade sparrändar. 
På båda långsidorna finns frontespiser. Huset är tilläggsisolerat 

Från början fanns två lägenheter om ett rum och kök på varje plan, med 
separata trappor och entreer till varje lägenhet, en på var gavel och en på 
vardera långsidan. På ena långsidan fanns dessutom nedgång till matkällare 
som liksom sockeln är av betong. 

Alla tre byggdes om 1960 då nr 8 fick värmecentral på norra gaveln. 

Söder om nr 6 och 7 ligger ett garage klätt med grågrön liggande panel. 

Spiksmeden l Götvägen 8 

Bostadshus i två våningar av bräder klätt med gul stående locklistpanel, 
vita fönster- och dörrsnickerier. sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. 

Sydväst om föregående ligger ett uthus av bräder klätt med gul liggande 
fasspontpanel, vita fönster- och dörrsnickerier. sadeltak täckt med 
tvåkupigt tegel. 

Sydväst om detta ligger ett garage, av rödfärgad liggande fasspontpanel på 
reglar, vita knutar. Sadeltak täckt med takpapp. 
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Spiksmeden 3 "Gipperts" Götvägen 4 

Fabrikslokal från början av 1900-talet av tegel och betong putsad med 
orangerosa slätputs, stora vita tätspröjsade fönster. Sadeltak och pulpettak 
täckt med, svart falsad slätplåt 

Byggnaden inrymde till en början en fabrik för bl a plätering när denna 
gick i konkurs köpte Nyby Bruk den och använde som samlingslokal och 
även för uthyrning. 

Spiksmeden 4 Götvägen 2 

Bostadshus från 1930-talet i två våningar av bräder klätt med gul, 
locklistpanel, vita fönster- och dörrsnickerier. Sadeltak täckt med tvåkupigt 
tegel. På norra och östra sidorna finns en envånings utbyggnad med 
källaringäng i södra änden. 

Byggnaden inrymde under en period Konsumbutik. 

Det område som nu utgör kvarteret Spiksmeden ägdes inte av Nyby Bruk 
utan av gården Räcksta (undantag Spiksmeden 3). 
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Karaktärsdrag i område 7: Nyby fabriksområde 

Nyby fabriksområde har en heterogen karaktär med byggnader tillkomna 
under flera expansiva skeden. Områdets södra del är den mest välbevarade 
med äldre industri- och kontorslokaler i olika materiaLByggnader med 
kulturhistoriskt egenvärde i område 7: Nyby fabriksområde 

Plåtvalsverk ursprungligen uppförd på 1830-talet. Senare ombyggd 1885 
i samband med en större ombyggnadsperiod på bruksområdet. Byggnaden 
har åt söder en rosa, slätputsad fasad med gröna spröjsade fönster. Mot 
norr är huset sammanbyggt med packrum för plåtar och en lanchiresmedja 
samt genom en senare förbindelse med träkols- och blåsmagasin. Dessa 
fasader är idag inklädda med röd plåt. Samtliga byggnader har svart 
plåttak. Byggnaderna innehåller idag embalagelager och glödugnar. 

Kraftstationen har en tidstypisk funkisfasad. Liksom plåtverkstaden är den 
putsad i rosa slätputs med gröna spröjsade fönster. 

Kraftstationen är uppförd under 1930-talet och tillhör idag Gränges el. 
Dammen som idag ger elenergin användes ursprungligen som kvarndamm 
för Nyby kvarn. 

Gamla kontoret uppfördes ursprungligen som bostad. Under en period 
bodde Nybys överingenjör i huset. Så småningom blev huset kontor, vilket 
torde inträffa vid 1900-talets början. Vid ett brandbesiktningsprotokoll från 
1913 angavs husets funktion som kontor. Byggnaden uppfördes troligen 
strax efter brukets grundande d v s omkring 1830. Byggnadens fasadut
formning bär drag av den då rådande empirstilen. Tydligast märks denna 
inspiration i fönsteröverstyckena där ornament av gripar och slingor utförts 
i grafittiteknik. Fasaden är idag målad i ljus gult med vita lisener och 
fönsteromfattningar. Dubbeldörren är ny, av spegeltyp och ovanför finns 
ett överljusfönster. 

Brygghuset är ett rött envåningshus med timmerstomme. Fasaden är idag 
klädd med rödfärgad, liggande fasspontpanel av ganska modern typ. Den 
fint utformade takfoten och kapitälavslutningen på knutlister gör en datering 
till 1800-talets mitt trolig. Taket är av sadeltyp och klätt med svart plåt. 
Huset har förutom fasspontpanelen försetts med tvåluftsfönster och en 
teakdörr av 60-talstyp. 
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Bostadshus vid Mälarbadsjärnvägen. Huset har innehållit sadelmakeri samt 
varit bostadshus för brukets martinbas och kusk. Byggnaden är uppförd i 
en våning med inredd vind och har en takkupa åt åsidan. Fasaden är täckt 
med rödfärgad locklistpanel av ganska modern typ. Taket är av sadeltyp 
och klätt med grön falsad plåt. 

Vaktkur av tegel vid södra infarten till Nyby. Vaktkuren har typiskt 
funktionalistiska drag med sina svängda former och mjukt rundade 
skärmtak. Byggnaden är uppförd i rött tegel och har vita fönster. 

Magasinet uppfördes troligen på 1840-talet som spannmålsmagasin. 
Byggnadens stomme är av rött tegel. I bottenvåningen finns svarta, 6-
delade fönster, i andra våningen parvis ställda, smala rundbågefönster. I 
varje våning samt i en takförhöjning finns dubbla, svarta magasinsdörrar 
med pilpaneL 

Verkstaden är uppförd efter 1860 och liksom magasinet av rött tegel med 
svart tak. 

Ursprungligen låg ett spikverk i detta område men flyttades 1895 längre 
norrut. 

Södra verket består av en rosaputsad byggnad i funktionalistisk ut
formning. Fönstren är spröjsade och vitmålade. Taket är av svart plåt. Åt 
öster finns en utbyggnad som innehåller truckverkstad. 

Järnavsyningshuset byggdes kring sekelskiftet. Här kontrollerades järnets 
kvalitet. Byggnaden har trästomme och är klädd med rödfärgad liggande 
fasspontad panel. Knutlisterna är vita. Fönstren är tätspröjsade. På västra 
långsidan finns flera fint utformade magasinsportar. 

Tekniska kontoret är en tidstypisk brukskontorsbyggnad från 1950-talet 
med sin fasad i rött tegel och sadeltak täckt med rött tegel. Fönstren är 
ospröjsade, vitmålade tvåluftsfönster. 

Inom Nybyområdet finns ytterligare ett antal byggnader av äldre datum t ex 
en såg, smedja, kolhus och delar av rörverken. Dessa är emellertid 
förändrade bland annat genom ändrad fönstersättning och nya fasad
material. 
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Bilaga l. 

Torshälla gamla stadskärna - en värdefull svensk småstadsmiljö 
(utdrag). Ur; Eskilstuna museers årsbok 1989-1991. 

Av: Kerstin Bergengren 

Torshälla är upptaget i Riksantikvariämbetes förteckning över riksin
tressanta kulturmiljöer i Sverige, vilka enligt naturresurslagen (2 kap 6 par) 
skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Av 
intresse i första hand är dels den gamla stadskärnan väster om ån dels en 
smal remsa längs östra åstranden där bl a den medeltida byn Hallspånga 
och sedermera stadskällaren legat. Till miljön hör även de tre borgbergen 
Holmberget, Husberget och Nybyberget med spår av tidig bebyggelse, 
daterad till medeltiden. Vidare finns inom riksintresseområdet anläggningar 
knutna till ån såsom ett mindre industriområde i anslutning till Holmen, där 
industrier etablerades redan på 1600-talet. Till de senare räknas även den 
stora kronakvarnen från Gustaf Il Adolfs tid, införlivad med staden först 
på 1900-talet, Nybyån, bestående av en kvarvarande del av Karl IX: s kanal 
från början av 1600-talet, Nyby bruk anlagt 1829 - 1832 samt Eskilstuna 
nedre kanal, farbar 1860- 1965. Även åfåran nedströms staden ingår fram 
till den sistnämnda kanalens mynning i riksintresseområdet 

Köp- och industristaden vid de nedre forsarna 

De äldsta kända stadsprivilegierna för staden är de som kung Birger 
Magnusson utfärdande 1317, senare under medeltiden på nytt konfirmerade 
genom kungliga brev på 1380-talet, 1442 och 1505. 

Staden ligger invid de nedre forsarna i Eskilstunaån, vilka till följd av 
landhöjningen, bildades under sen vikingatid. Redan då måste Torshälla ha 
etablerats som marknadsplats och utskeppningshamn. Hamnen låg då, 
liksom under nyare tid, sannolikt på den västra sidan av åmynningen en bit 
nedanför bebyggelsen och fallen. Ä ven vid Snäckberget på den östra sidan 
av ån, kan en gång ha funnits en hamn. Sannolikt kan ordet snäcka 
härledas ur benämningen på den typ av skepp, som vikingarna använde för 
sina erövringsfärder till främmande länder. 
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Varorna kom från ett rikt omland, Rekarnebygden, och från den centrala 
delen av det inre av Svealand. Bl a fraktades järn från Noras och Lindes 
Bergslag via Örebro över Hjälmare kanal och längs Hyndevads-, Eskils
tuna- och Torshällaån ner till Torshälla. Redan under medeltiden hade 
staden en järnvåg, där järn och senare även andra metaller vägdes och 
kontrollerades före utskeppningen. I och med tillkomsten av Hjälmare 
kanal 1691 upphörde Torshälla emellertid i stort sett att vara ut
skeppningshamn för bergslagsjärnet Det till produkter av olika slag 
förädlade järnet från såväl de närliggande sörmländska bruken som från 
järnmanufaktorierna i grannstaden Eskilstuna kom dock att långt fram i 
tiden transporteras via Torshälla. 

I samband med att Birka, svearnas gamla handelsstad på Björkö, i slutet av 
900-talet förlorade sin betydelse som handelscentrum och ödelades, kom 
en del av dess handel att i stället överföras till andra vid Mälaren belägna 
marknadsplatser. Flera av dessa såsom Sigtuna, Strängnäs och Torshälla 
kom så småningom att utvecklas till städer. 

Om Tarshällas tidiga betydelse vittnar dels lämningarna efter de runt om 
staden belägna medeltida borganläggningarna på Nyberget, Husberget och 
kanske även Holmberget dels den centralt belägna kyrkans väl tilltagna 
dimensioner. Den senare, uppförd på 1100-talet, utvidgades väsentligt på 
1300-talet och försågs under senare delen av medeltiden med valv under 
ett högt sadeltak samt torn. 

Bebyggelsen i övrigt måste ha varit ytterst sparsam genom hela medeltiden. 
Några kulturlager, d v s lager från en permanent medeltida bosättning, har 
ej påträffats i Torshälla. På f d stadskällartomten påträffades emellertid 
1852 en silverskatt från 1400-talets början med mynt präglade för Albert 
av Mecklenburg och Erik av Pommern. Utöver detta myntfynd och fynd 
gjorda vid undersökningar av husresterna på Husberget har man inte funnit 
några föremål, som kan dateras till denna tid. Möjligen kan några kruk
skärvor funna vid en provgrävning på en tomt strax söder om kyrkan, 
dateras till senmedeltiden eller övergången till nyare tid. 

Enligt gjorda beräkningar bodde från 1600-talets början till 1850 inte mer 
än 400-600 personer i Torshälla. Vid sekelskiftet 1900 hade staden upp 
emot 2 000 invånare. En folkmängd på över 2 000 personer fick staden 
först på 1940-talet. Befolkningsökningen därefter kan sättas i samband med 
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våra dagars industriella utveckling i Tarshälla och då framförallt med Nyby 
bruks expansion på 1960-talet och början av 1970-talet. (Torshälla 
församling hade vid årsskiftet 1990/1991 8 738 invånare). 

Viktiga näringar var handeln med omlandets jordbruksprodukter, med järn 
och smidesprodukter från bergslag och bruk ovanför och i anknytning till 
Hjälmarens-Eskilstunaåns vattensystem samt den med handeln samman
hängande skeppsfarten på i huvudsak Mälaren. Liksom i andra köpstäder 
fanns det även olika slag av hantverkare såsom skomakare, skräddare och 
smeder, som hade egna skrån, guldsmeder, som lydde under skrået i 
Arboga, samt garvare, bagare, kruk- och kakelugnsmakare. Borgarna 
bedrev även fiske dels husbehovsfiske i hemmavattnen dels säsongsfiske i 
relativt stor skala uppe vid Norrlandskusten. Där fångades strömming, som 
fraktades hem saltad i tunnor för att i huvudsak säljas på höstmarknaden 
den 26 oktober (inrättad 17 66 "för strömmings och fiskevarors afsättning" 
men redan i slutet av 1700-talet omvandlad till kreatursmarknad). 

Fallet vid Tarshälla har ända sedan medeltiden utnyttjats som drivkraft för 
olika industriella ändamål. Här har funnits mjölkvarnar, hammar- och 
järnsmedjor, kopparsmedja, järnmanufakturverk, valkverk och stampar för 
textiltillverkning, pappersbruk etc. Tarshälla fick också så småningom i 
någon mån del av den industriella utvecklingen under 1800-talet framförallt 
genom det utanför staden liggande Nyby bruk, som 1889 även inlemmade 
det gamla industriområdet kring Holmens bruk på västra sidan av ån strax 
ovanför det gamla stadsområdet Inte förrän 1952 kom dock Nyby bruk att 
inkorporeras med Torshälla. 

Köpstadens utbredning 

Den ursprungliga köpstadsbebyggelsen omfattade den del av de nuvarande 
stadskärnan, som ligger väster om ån, samt två gårdar öster om ån 
nämligen Krusgården och Stadskällargården. Kvarteren med sina tomter 
grupperar sig omkring två parallellt med ån gående huvudvägar korsade av 
ett par brandgränder som tidigare nådde ända ner till vattnet. Den nedre av 
de båda huvudgatorna i slänten ner mot ån är Storgatan och den övre Lilla 
gatan. I vinkel mot den senare ansluter från sydväst S:t Olofs Gränd, som 
utgår från stadens gamla infart från väster. I mitten vidgar sig de båda 
huvudgatorna till ett torg, vid vilket kyrkan och rådhuset ligger. Bron, som 
förbinder staden med östra åstranden, ligger förskjuten söderut i för-
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hållande till detta centrum. Häröver passerar den gamla huvudvägen från 
Stockholm. Ytterligare en bro, en spång eller gångbro nedströms fallen är 
omtalad redan på 1700-talet. 

En god bild av stadens utbredning väster om ån får man genom en karta 
över Tarshälla upprättad av Tullverket under första hälften av 1700-talet. 
Handeln hade knutits till städerna i första hand för att kronan skulle kunna 
driva in skatt. På 1600- och 1700-talet krävdes att städerna skulle omgärdas 
av tullstaket med tullportar. Enligt Kungl påbud 1622 beordrades allmoge 
i Öster Rekarne på ett ting året därpå att bygga tullstaket runt Torshälla. 
Då ån utgjorde naturlig gräns i öster och berg avgränsade staden mot väster 
behövde staketet uppföras endast mot söder och norr. Tullport uppsattes vid 
brons östra landfäste samt tullbommar vid infarterna från väster och norr. 

Inte förrän i samband med befolkningstillväxten i slutet av 1800-talet 
började man flytta över på den östra sidan av ån, där så småningom ett nytt 
centrum bildades. I första hand var det Oxbacken, stadens gamla kreaturs
marknadsplats, som då kom att bebyggas. 

En ålderdomlig stadsplan. 

stadsplanen har inte förändrats nämnvärt under århundradenas lopp och den 
ursprungliga marknadsplatsen kan ännu förnimmas i den nutida stads
strukturen. Medeltidens oregelbundna stadsplan överlevde t o m den svåra 
branden 1798, då stora delar av staden ödelades. Kvar efter denna blev 
endast gårdarna i den sydligaste delen inom nuvarande Borgmästaren, Råd
mannen och största delen av Bisittaren och Gevaldigern liksom kyrkan, 
kvarnen och husen på Holmen. 

Hur staden såg ut strax före branden får vi veta dels genom den av 
lantmätare Graf upprättade brandförsäkringskartan 1783 dels genom den 
bild av staden som Abraham Hiilphers ger i sin samma år utgivna samling 
av beskrivningar över städerna i Södermanland. Staden bestod enligt 
Hiilphers av 20 kvarter med 110 gårdstomter varav 100 bebyggda. P g a 
en anpassning till terrängen och en utformning av ålderdomlig karaktär är 
de "ojämt indelta". Vid sidan om dess fördelaktiga läge vid "nämde ström" 
framhåller han "någre trädgårdar särdeles väster om ån som pryda orten" 
som en förmån för staden. 
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Såväl den ålderdomliga oregelbundna stadsplanen, de obebyggda tomterna 
och trädgårdarna är fortfarande karaktäristiska för det gamla Torshälla 
väster om ån. 

Den agrara köpstaden 

Minst lika viktig som handeln och hantverk eller t o m av större betydelse 
för stadens borgare var jordbruksnäringen. Tegar och ängar tillhörande 
staden låg ursprungligen i ett område omedelbart norr om staden. I slutet 
av 1500-talet och början av 1600-talet tillfördes staden ytterligare jordar 
belägna norr och öster om ån. 1783 utgjorde enligt Hiilphers "staden ägor 
tillsammans 136 tun. (tunnors) utsäde med 600 lass äng, något skog och 
mulbete". Räknar man med ett hälftenbruk d v s att halva jorden låg i träda 
varje år skulle man, enligt I Schnell, komma fram till en åkerareal på ca 
270 tnl. Den samme har också vid genomgång av bl a boskapslängder 
kommit fram till att det på 1870-talet fanns 50 hästar, över 80 kor och 
omkring 200 får i staden. Går man ytterligare ca 150 år tillbaka i tiden till 
en skattelängd från 1628 uppges antalet husdjur ha varit ännu större 
nämligen 379 hästar, 144 oxar, 15 tjurar, 344 kor, 500 ungdjur, l 193 får, 
111 getter och 541 svin. 

Eftersom jordbruk med boskapsskötsel hade stor betydelse för stadsbornas 
försörjning kom detta i hög grad att prägla bebyggelsen. Med sina många 
byggnader för olika jordbruksändamål såsom fägård, stall, får- och svinhus 
och loge, lador samt förrådshus av olika slag kom borgargården inne i 
staden inte att skilja sig nämnvärt från bondgården ute på landet. 

Bostadshus 

Enligt Htilphers 1783 var "De flesta hus af en våning med torfeller bräder 
betäckte, alle af träd" . Av detta framgår att T orshälla hade en bebyggelse 
med övervägande envåningshus ännu årtiondet före den stora ovan nämnda 
branden 1798. Hi.ilphers nämner dock i en not, att några större byggnader 
var uppsatta under senare år vid bron och vid nuvarande Storgatan och 
Lilla gatan. Till tvåvåningshus, som byggts före branden hör nuvarande 
Bergströmska gården vid Lilla gatan i kvarteret Bisittaren och troligtvis 
också de båda nyligen renoverade tvåvåningshusen vid Järnvägsgatan i 
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kvarteret Borgmästaren. Större delen av de båda kvarteren Bisittaren och 
Gevaldigern låg utanför brandområdet liksom kvarteren Rådmannen och 
Borgmästaren söder därom. 

Efter branden blev det vanligt att man byggde större hus i flera plan. Hus 
med mer än två våningar fick dock inte uppföras enligt den för Torshälla 
1824 fastställda byggnadsordningen. Vindsrum kunde visserligen få inredas 
om eldstad inte inrättades. Byggnadsstadgan, som framförallt innehöll 
många brandskyddsföreskrifter, kom att reglera byggandet i staden under 
nästa hela detta sekel. 

Tak av torv och bräder var det vanligaste taktäckningsmaterialet ännu 
under 1700-talet men som Hiilpher nämnder 1783 börjar man redan då 
använda tegel på några större byggnader uppsatta "i senare år". Tak av 
halm, vass, näver och torv, spån eller bräder blev helt förbjudet på nya hus 
genom byggnadsstadgan 1824. Tak av dessa material fick inte heller 
repareras mer än vad som "oundgängligen" fordrades "för husets boende 
och bruk". Nämnas kan att man vid renoveringen 1985-1986 av de båda 
gathusen av trä på Borgmästaren 12 under tegeltaket påträffat fibrer, som 
kan tänkas vara rester av ett tidigare torvtak. 

1783 var Torshälla med undantag av kyrkan en stad i trä. Inom staden 
uppfördes inte något stenhus förrän. kyrkskolan byggdes 1900. Krono
kvarnen låg då inte ännu inom stadsgränsen. Trots att stadens allmänna 
byggnader enligt byggnadsstadgan skulle uppföras i sten, dock med 
förbehållet "så wida ej serskilt tillstånd erhålles till begaganandet av andra 
byggnadsämnen", kom trä att användas, även då nya Rådhuset uppfördes 
1833. 

Om färgsättningen på husen i äldre tid vet man inte mycket. Först en bit 
in på 1800-talet får man i byggnadsordningen en fingervisning om vad, 
som i detta avseende var brukligt och önskvärt från myndigheternas sida. 
Däri framgår att plank och hus ej fick strykas med tjära utan i stället skulle 
målas med rödfärg med vitriol eller andra ljusare färger. Ett exempel på 
en färgsättningen från tidigt 1800-tal möter oss i ett av de gamla timrade 
och panelade bostadshusen i kvarteret Borgmästaren, där fasaden mot 
gården är struken med Falu rödfärg medan fasaden mot Järnvägsgatan är 
målad med gul oljefärg. 
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Ekonomibyggnader 

Som tidigare nämnts låg jordbrukets ekonomibyggnader inne i stadsbe
byggelsen. Redan hertig Karl sedermera Karl IX försökte i privilegiebrevet 
1593 införa förbud mot uppförandet av byggnader för djurhållning inom 
stads området. Härav framgår att staden "skickeligen skall byggas så som 
i en köpstad ägnar och bör. Så vele vi för den skull allvarligen förbjudet 
hava, att ingen skall oppsätta i staden fähus, lader, stall, svinestier, pörter 
och med halm täckta vare sig vid allmänningegatorna eller eljest ibland 
borgarehusen, utan därtill skall en vall särdeles utstaka och tagas strax 
utanför byn. " 

Någon förändring av bebyggelsen tycks emellertid inte privilegiebrevets 
bestämmelserna åstadkommit. På gårdarna fanns länge utöver boningshuset 
ett gytter av uthusbyggnader. De tätt liggande husen med tak av halm, 
vass, bräder och andra brännbara material samt förvaringsutrymmen med 
hö, hahn och otröskad säd ledde sannolikt till att branden 1798 fick ett så 
förödande förlopp. För att förhindra brandkatastrofer av denna omfattning 
i framtiden försökte man reglera bebyggelse och enskilda byggnader, då 
staden byggdes upp på nytt. 

I byggnadsordningen 1824 bestäms att avträdeshus, fähus och svinhus ej får 
placeras ut mot gator, gränder eller andra allmänna platser och "der sådana 
finnas, böra de ändras eller bortflyttas" . 

Uthusbyggnader finns bevarade dels som längor dels som enstaka 
byggnader. Längorna ligger vid tomtgräns och bildar ibland tillsammans 
med bostadshuset och kompletterande plank en kringbyggd gård såsom på 
Bergströmska gården och den nyligen renoverade gården Borgmästaren 12. 
På den sistnämnda gården fanns såväl ladugård, lada kombinerad med 
vagnslider, stall samt en uthuslänga använd för diverse ändamål. Gårdens 
olika typer av byggnader har bevarats även om de idag fått annan 
användning. Den bostadsrättsförening, som idag äger och brukar husen, har 
utfört en ur kulturhistorisk synpunkt varsamt genomförd renovering av 
såväl ursprungliga bostadshus som ekonomibyggnader. 



114 

Bilaga 2. 

Nyby bruk 

År 1807 köptes Nyby herrgård av Erik Nordewall, direktör för Eskilstuna 
Fristad och Carl Gustafs Stads gevärsfaktori och styrelseman för Carl 
Gustafs Stads gevärsfaktori. Redan 1827 sålde han den till sin svärson Erik 
Adolf Zethelius. Denne Zethelius fick 1829, efter visst motstånd från 
Kungl Bergskollegium, privilegium att upprätta ett valsverk och flamugnar. 
Den nödvändiga vattenkraften skulle utvinnas ur Lillån, senare Nybyån, 
som är vad som återstår av den kanal hertig Karl lät gräva förbi Tarshälla
fallen i början av 1600-talet. Motståndet berodde bl a på att man befarade 
att den uppdämning som behövdes skulle påverka flödet i Torshällaån och 
driften vid den kvarn som i början av 1800-talet anlagts i Nybyån. 

År 1832 kunde driften vid bruket börja med flera tekniska nyheter. Den 
första produktionen var plåtar som gevärsfaktoriet i Eskilstuna använde för 
att tillverka gevärspipor. Senare producerade Nyby även spikplåt till 
klippspik och ångpanneplåt som användes av de nya mekaniska verkstäd
erna i Nyköping och Motala. År 1859 övertog E A Zethelius fyra söner 
tillsammans med stadsråden Alexandersson och Lagercrantz, Nybybruk 
samt Surahammars och Lisjöbruk som E A Zethelius också ägde. 

Delägarna bildade aktiebolaget Nybybruk år 1872. Tio år senare fick 
bruket problem med avsättningen. Grosshandlaren Lars Linus Liberg från 
Stockholm anställdes då som disponent. Han hade nämligen rykte om sig 
att vara en god försäljare. Under Libergs tid byggdes två nya valsverk och 
en martinugn, och en ny spikfabrik anlades år 1885 samt ytterligare en 
martinugn år 1914. År 1895 invigdes också järnvägen till Nyby. 

Redan år 1889 köptes Holmens gjuteri och mekaniska verkstad vid 
Torshällaån av Nybybruk. Holmens bruk fick brukspivilegier under 1600-
talet. Platsen hade då sedan länge utnyttjats för olika verksamheter. 
Holmens Bruk förlorade sina bruksprivilegier år 1812. Sedan användes 
Holmen bl a av Johan Thermenius mekaniska verkstad och senare av Ernst 
Stridsberg, som tillverkade sågblad med mera fram till år 1879. 

År 1918 överlät Lars Linus Liberg sina aktier i Nyby Bruk till sonen 
Gunnar Liberg som dessutom köpte bolagets övriga aktier och stod som 
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ensam ägare. Bruket var vid denna tid både nedslitet och omodernt. Det 
drevs till exempel fortfarande med vattenhjul, men efter Gunnar Libergs 
övertagande byggdes en elektrisk kraftstation i Nybyån. Kraften därifrån 
användes både i brukets bostäder och för att elektrifiera en del av 
bruksdriften. Ekonomin var mycket dålig och i slutet av 20-talet fördes 
underhandlingar med Eskilstuna stad om köp av hela eller delar av bruket 
inklusive kraften i Tarshällafallen till vilken bruket fått rätten år 1864. 
Nyby stannade emellertid i Libergs ägo och genomgick i början av 30-talet 
en rejäl upprustning. En kraftstation byggdes vid Kvarnfallet i Tarshälla 
och även Holmens verkstad och Tarshälla kvarn byggdes om. 

1945 köptes Nyby Bruk av bröderna Edstrand AB i Malmö. De inriktade 
sig på tillverkning av rostfritt stål i form av plåt och rör. Ingenjör Georg 
Pagels från Avesta Bruk, specialist på rostfritt stål, fick platsen som 
disponent. satsningen på rostfritt stål gick mycket bra och Nyby Bruk 
expanderade kraftigt under 1940-, 50- och 60-talen. Vid mitten av 1970-
talet vände utvecklingen och kriserna avlöste varandra med nedläggning av 
delar av produktionen som följd. Som minst hade företaget 700 anställda, 
jämfört med det sena 60-talets 2000. Sedan mitten av 1980-talet ägs Nyby 
Bruk av Avestakoncernen. 

Nyby bruk var länge ett litet, i det närmaste ett självförsörjande samhälle. 
Vid sidan av själva järnbruket drevs ett stort jordbruk och en handels
trädgård långt in på 1900-talet. Kring bostadshusen hade arbetarna själva 
grönsaksland och bärbuskar. Man fick potatis från brukets potatisland och 
mjölk från brukets ladugårdar såldes i mjölkboden vid stallet söder om 
arbetarbostäderna. Den sociala uppdelningen var påtaglig. "Brukspatron" 
var bosatt i herrgården, öster om Nybyån, som uppförts av brukets 
grundare, E A Zethelius. Tjänstemännen bodde söder om herrgården, längs 
ån i Nybyparken som då kallades Nyby hage. I parken som är en rest av 
herrgårdens engelska park fanns kinesierier, bland annat i form av välvda 
broar. För de som var anställda vid brukets jordbruk byggdes bostäder vid 
den gamla ladugården som låg söder om tjänstemannabostäderna men väl 
avskild från dessa. Även i den gamla herrgården som låg här bodde 
arbetare. Gamla herrgården och lantarbetarbostäderna är numera rivna. 
Ladugården brann 1991, men dess imposanta grundmurar är bevarade. På 
åns västra sida fanns också gemensamt brygghus, mangelbod och bagar
stuga. 
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Söder om Nybyparken finns en friliggande kyrkogård som var avsedd som 
begravningsplats för brukets personal. Järnstaketet och de kvarvarande 
järnkorsen vittnar om brukssmedernas skicklighet. 

De första egentliga arbetarbostäderna uppfördes i samband med brukets 
start på 1830-talet. Det var låga envånings timmerhus med lägenheter på 
ett rum och kök eller spisrum. Under andra hälften av 1800-talet byggdes 
tvåvåningshus med flera enrumslägenheter och med spisrum på vinden. När 
brukets andra martinugn togs i användning 1914 anställdes ett antal 
arbetare från ett nyligen nedlagt bruk i Västmanland. Som bostäder för 
dessa byggdes tre tvåvåningshus i det sk Kogneområdet, väster om de äldre 
byggnaderna. I Kogneområdet byggdes också tre envåningshus år 1912 
med två lite större lägenheter i varje för brukets valsmästare. År 1910 
byggdes de sista arbetarbostäderna i Nyby, tre tvåvåningshus av putsat 
tegel, som kallades stenbyggningarna. Också i dessa fanns lägenheter om 
ett rum och kök. 

Till en början höll bruket med bostad gratis men i och med att de försågs 
med elektricitet, ca 1920, började man ta ut en blygsam hyra som först 
bara täckte kostnaden för elektriciteten. Under disponent Pagels tid 
frångicks systemet med särskilda arbetarbostäder vid bruket. Efter att Nyby 
1952 inkorporerades i Tarshälla bildade Tarshälla stad och Nyby bruk 
tillsammans Tarshälla fastighets AB 1954. Bolaget skulle tillgodose både 
stadens och brukets behov av bostäder. Dessa uppfördes nu i själva verket 
av Tarshälla stad, t ex i Krusgården. Nyby Bruks tid som eget samhälle 
var över. 
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