
Stadspromenad med bildjakt 

Har du ögonen med dig när du promenerar? Eskilstuna är en stad fylld av fina, oväntade, kluriga och 

roliga detaljer. Här får du möjlighet att se din stad på ett annat sätt och en chans att kliva in i de små 

detaljernas värld! 

Tolv bilder och tolv frågor 

På de följande sidorna ser du olika bilder som alla är tagna i de centrala delarna av Eskilstuna. Platserna på bilderna 

hittar du utmed den markerade rutten på kartan. Du kan börja din promenad var som helst utmed den markerade rut-

ten. Sträckan är drygt 2 km lång. Ett tips när du letar efter platserna är att tänka ”fågel, fisk eller mittemellan”. 

Till varje bild finns en fråga. Svaret på frågan finns i närheten av det du ser på bilden. Dessutom får du en ledtråd till 

platsen under rubriken ”visste du att”. När du har gått varvet runt har du kanske svaret på alla de tolv frågorna? 

 

Var med och tävla - om du vill 

Du kan delta bara för nöjes skull eller vara med och tävla för chans att vinna boken Se Eskilstuna. Boken är en guide 

till detaljerna och helheten bland platser och byggnader i Eskilstuna. 

Maila dina svar på frågorna nr 1-12, ditt namn, telefonnummer och e-postadress till stadsmuseet@eskilstuna.se senast 

den 7 januari 2021. 

Vinnaren underrättas den 9 januari.  

 

Rätt svar 

De rätta svaren publiceras på Eskilstuna stadsmuseums hemsida lördag den 9 januari. 

Hoppas att du får en trevlig stund och att du upptäcker nya sidor av Eskilstuna. 

Lycka till! 
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2. Här finns tre franska balkonger. Två av 

balkongerna har en blomma. Vilket är det 

andra motivet? 

 

Visste du att i det här huset samlades 

hundratals människor i en jättesyjunta 

1958? 

3. Detta konstverk kan du se på en hus-

vägg i centrala Eskilstuna. Vilken gata 

står du på när du ser verket? 

 

Visste du att här låg Stora Fristadshuset, 

ett stort falurött trähus från  

1700-talet som flyttades till  

Rademacherområdet 1961?  

1. Någonstans på byggnaden, där du hittar 

denna symbol, finns två likadana husdjur. 

Vad är det för slags djur? 

 

Visste du att från den lilla balkongen på den 

här fasaden kontrollerades förr vädret och 

rapporter skickades till flygtrafiken? 



4. Här är ett hörn av ett hus med en stilig 

framsida och i övrigt enklare fasader. Om 

du hittar precis det hörn som syns på bil-

den så hittar du namnet på den gata som 

följer den enklare fasaden. Vad heter ga-

tan? 

 

Visste du att när denna byggnad var ny, så 

innehöll den många olika funktioner, bland 

annat brandstation, postkontor och hotell?  

5. Hur många liknande dekorationer finns 

det på detta hus?  

 

Visste du att här fanns tidigare en teknisk 

skola som utbildade bland annat ingenjö-

rer?  

6. Så här stilig är en av de gamla entréerna 

till den här byggnaden, men vad står det 

ovanför dagens huvudingång? 

 

Visste du att när huset var nybyggt ansågs 

det mycket modernt? Det fanns en stor 

ångmaskin i källaren som gav kraft till 

bland annat maskiner och belysning.  



7. Den som hittar denna plats ser hela årtalet 

och kan efter en sökning på nätet eller i en 

bok få en snabbkurs i romerska siffror. Vilket 

är årtalet? 

 

Visste du att detta läroverk, en av föregångar-

na till dagens gymnasier, är den äldsta skol-

byggnaden på detta område? 

8. Här ser du två stycken ankarslutar på en 

husgavel. Ankarsluten är till för att fästa 

järnstången, som sitter i bjälklaget, mot väg-

gen bland annat för stabilitet. De är dekore-

rade på olika sätt, beroende på hur gamla de 

är. Hur många ankarslutar hittar du på den 

här gaveln?  

 

Visste du att detta är en av Eskilstunas 

äldsta byggnader? Titta på det fina taket!  

9. Vems gränd är det som leder ned till vatt-

net här? Svaret hittar du på gatuskylten i 

början av gränden. 

 

Visste du att denna person skänkte pengar 

för att bland annat bygga en bro och en 

kyrka i Eskilstuna? 



10. Det finns en siffra precis vid de här  

hålen. Vilken siffra är det? 

 

Visste du att om du tittar in genom ett av  

hålen så ser du en gård där det finns ett litet, 

annorlunda museum? 

11. En fågel tornar upp sig på denna husvägg 

i en av Eskilstunas äldsta stadsdelar. Hur 

många fåglar dekorerar denna fasad?  

 

Visste du att i det här huset fanns det tidigare 

en mjölkbar? I en mjölkbar erbjöds förutom 

mjölk enklare vardagsmat, ”den effektiva 

människans måltidsställe” som det stod i en 

reklamannons 1939. 

12. Den här figuren spanar ut över en plats. 

Vad heter platsen? 

 

Visste du att det har legat en raksalong i 

detta hus, ser du texten på fasaden? 

Lycka till! 


