
Torshällapromenad med bildjakt 

Har du ögonen på skaft när du promenerar? Torshälla 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! 

Tio bilder och tio frågor 

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

tar du utmed den markerade rutten på kartan. Du kan börja din promenad var som helst längs rutten. Sträckan är 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 tio frågorna? 

 

Var med och tävla - om du vill 

Du har en chans att vinna boken Torshälla 700 år. Boken är en fotografisk resa genom tid, rum och unika bildskatter. 

Maila dina svar på frågorna nr 1-10, ditt namn, telefonnummer och e-postadress till stadsmuseet@eskilstuna.se senast 

den 8 mars 2021. 

Vinnaren underrättas den 12/3.  

 

Rätt svar 

De rätta svaren publiceras på Eskilstuna stadsmuseums hemsida fredag den 12 mars. 

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

Lycka till! 
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2. Vad står det bredvid den här grinden? 

 

Visste du att NTO står för National-

templarorden och att NTO-templet Thor 

bildades den 24 mars 1894? 

3. Vem ligger begravd i detta hörn? 

 

Visste du att den här byggnaden började 

byggas redan på 1100-talet? 

1. Vilken förening håller till i det här huset? 

Svaret finns runt hörnet, över ett fönster. 

 

Visste du att det vänstra fönstret är ett 

blindfönster som sitter där för att huset ska 

se snyggt och symmetriskt ut? 



4. Någonstans på byggnaden hittar du den 

här bilden. Men vad användes byggnaden 

till när den var ny? Svaret hittar du runt 

hörnet. 

 

Visste du att de två röda dekorationerna är 

ankarslutar som förankrar husets golvbjäl-

kar till ytterväggen?  

5. På det här taket sitter en vindflöjel. Den 

rör sig när det blåser och visar vindens 

riktning. Vad står det på den? 

 

Visste du att den här byggnaden aldrig har 

varit en kvarn som mal något, utan att den 

har drivit en mekanisk fabrik? 

6. Vad står det på den här vindflöjeln? 

 

Visste du att det här huset har varit ett 

rådhus? I rådhuset satt de som bestämde i 

Torshälla.  



7. Kika in på bottenvåningen på hörnet. 

Visst är det ett fint golv. Vad är det för 

mönster? 

 

Visste du att huset kallas för Järnhandlar-

huset?  

8. Hur gammalt är det här huset? Svaret står 

ovanför fönstret som sitter ovanför dörren. 

 

Visste du att det här har varit en kvarn, dit 

bönderna runt om Torshälla kunde åka för 

att få sin säd mald? 



10. Vad är det för dekoration i staketet till 

vänster om texten ”TORSHÄLLA STAD  

ÅR 1317”? 

 

Visste du att när Holmberget gjordes i ord-

ning var man inspirerad av Skansen i Stock-

holm? 

Lycka till! 

9. På bilden ser du några dammluckor. 

Dessa luckor kan man stänga och öppna för 

att bestämma hur mycket vatten som ska 

passera. Hur många dammluckor är det 

framför det gula huset?  

 

Visste du att det finns en vattenturbin inne 

det här huset som producerar elektricitet? 


