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KULTURMILJÖANALYS - KV GILLET 1, TORSHÄLLA

Föreliggande dokument har tagits fram av AIX Arkitekter AB på uppdrag av Eskilstuna kommun genom Vanessa 
Scheffler. Arbetet är utfört av Beata Nordenmark och Fredrik Olsson, båda byggnadsantikvarier vid AIX samt Pia 
Englund, landskapsarkitekt vid Landskapslaget AB.

Denna kulturmiljöanalys är framtagen som en del i en pågående detaljplaneprocess. Detaljplanearbetet utreder 
möjligheten att inom fastigheten uppföra bostäder och ett äldreboende. Fastigheten ligger inom riksintresset för 
kulturmiljövården Torshälla [D2]. Eventuell bebyggelse kan därmed få stor inverkan på riksintressets värden och 
stadsbilden. Kulturmiljöanalysen blir därför ett nödvändigt kunskapsunderlag för att i ett senare skede kunna be-
skriva förslagets konsekvenser för platsens kulturhistoriska värden.

En kulturmiljöanalys är en förutsättningslös analys av ett område eller en fastighet utifrån dess kulturhistoriska 
karaktär och värdebärande delar. Utredningen tar inte hänsyn till någon föreslagen ändring. Föreliggande utredning 
lägger dock extra tyngd på kv. Gillets betydelse för riksintresset och stadsbilden, eftersom dessa frågor aktualiseras 
i och med de föreslagna ändringarna.
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INLEDNING

Metod och avgränsning
Arbetet har utförts under våren 2016 av Beata 
Nordenmark och Fredrik Olsson, båda byggnadsantik-
varier vid AIX Arkitekter AB, samt Pia Englund, land-
skapsarkitekt vid Landskapslaget AB. 

Utredningens avgränsning utgår ifrån fastigheten och 
dess närmast omgivande landskapsrum samt den be-
byggelse som möter kvarteret i norr, väster och öster. I 
övrigt angränsande bebyggelse, stadsrum och landskap 
berörs i de fall de bedöms vara relevanta.

För att tydliggöra fastighetens kulturhistoriska och mil-
jömässiga betydelse i ett större perspektiv görs utblickar 
där sådana bedöms vara relevanta.

Arbetet inleddes med ett platsbesök och en studie av 
nuläget. Platsen och det omgivande landskapet doku-
menterades med hjälp av fotografier. Parallellt bedrevs 
studier av redan framtaget material och arkiv. 

Därefter vidtog ett beskrivnings- och analysskede. Efter 
fortsatt arbete och justeringar levererades föreliggande 
färdigställda kulturmiljöanalys.

Arbetsmetod för kulturhistorisk värdering

Fastighetens kulturhistoriska värden har definierats 
utifrån två olika arbetsmodeller. Dels arbetsmodellen 
för värdering som presenteras i boken Kulturhistorisk 
värdering av bebyggelse av Axel Unnerbäck 
(Riksantikvarieämbetet 2002), dels den arbetsmodell 
för kulturhistorisk värdering som kallas DIVE och som 
presenteras i Kulturmiljöanalys: en vägledning för an-
vändning av DIVE (Riksantikvarieämbetet 2009).

I Unnerbäcks arbetsmodell har begreppet kulturhis-
toriskt värde delats upp i kategorierna dokumentvär-
den och upplevelsevärden. Dokumentvärden avser 
den information en byggnad kan förmedla från t.ex. 
samhällshistorisk och arkitekturhistorisk synpunkt. 
Upplevelsevärden avser miljöskapande, arkitektoniska 
och estetiska kvaliteter. Modellen har i denna rapport 
främst använts för sin begreppsapparat då fastigheten i 
nuläget är obebyggd.

DIVE är en metod för att hantera den kulturhistoriska 
värderingen i ett större perspektiv. Den kan fungera 
både som ett integrerat planeringsunderlag och ett 
förutsättningslöst kunskapsunderlag. Analysens namn 
kommer från de engelska orden Describe (beskriva), 
Interpret (tolka), Valuate (värdera) och Enable (aktivera/ 
möjliggöra). 

Orden beskriver de fyra huvudstegen i analysprocessen 
vars syfte är att besvara följande frågeställningar;

D - Vad berättar dagens landskap och miljö om områ-
dets ursprung, utveckling och karaktär?

I - Varför har vissa element och karaktärsdrag haft spe-
ciell betydelse i samhället?

V - Vilka historiska delar och karaktärsdrag har speciellt 
värde, kan de utvecklas och var går gränsen för vad de 
tål?

E - Hur kan områdets utpekade, historiska karaktärs-
drag och resurser förvaltas och utvecklas?

Modellen har i denna utredning anpassats för att tillgo-
dose analysens syfte, nämligen att definiera och ana-
lysera kvarteret Gillets roll i dess direkta närmiljö och 
dess betydelse för denna samt roll i riksintresset och 
vattenrummet kring Torshällaån och Eskilstuna Nedre 
kanal.

Bakgrund

Fastigheten Gillet 1 i Torshälla är belägen i hörnet 
Eskilstunavägen-Holmenleden. I direkt anslutning lig-
ger Holmberget med sin äldre sekelskiftesbebyggelse, 
vattenrummen Torshällaån och Eskilstuna Nedre Kanal 
samt Holmens f.d. industriområde på andra sidan ån.

Fastigheten ägs sedan år 2010 av Eskilstuna kommun 
som under 2016 inlett en detaljplaneprocess. Syftet 
med det pågående detaljplanearbetet är att med hänsyn 
till utpekade natur- och kulturmiljövärden och riksin-
tresset möjliggöra uppförandet av bostadshus och ett 
äldreboende. Planen ska också reglera och säkerställa 
allmänhetens tillgång till området.

Syfte 

I den pågående detaljplaneprocessen har AIX Arkitekter 
tillsammans med Landskapslaget fått i uppdrag att ta 
fram ett kunskapsunderlag av fördjupad karaktär som 
stöd för beslut, prioriteringar och ställningstaganden 
inför detaljplanearbetet. Arbetet har utförts på beställ-
ning av Eskilstuna kommun.

Syftet med denna utredning är att definiera fastighetens 
och den närmaste omgivningens historia och kulturhis-
toriska värden – enskilda byggnader, topografi, parkrum, 
omgivande bebyggelse m.m. Utredningens syfte är 
också att på ett pedagogiskt sätt relatera kv. Gillet till 
andra kulturhistoriska lämningar i närområdet.

Vidare är syftet att analysera fastighetens roll och bety-
delse inom riksintresset och dess betydelse för stads-
bilden. Genom att studera anläggningen med avstamp 
i DIVE-metoden går det att belysa vilka kulturhistoriska 
aspekter som fortfarande är visuellt möjliga att avläsa 
och uppleva. Detta är viktigt vid framtida ställningsta-
ganden kring förändringars påverkan på de utpekade 
värdena.

Föreliggande kulturmiljöanalys är tänkt att fungera 
som stöd vid en senare konsekvensbeskrivning av det 
liggande förslagets påverkan på fastighetens och riksin-
tressets kulturhistoriska värden.

Känslighet- och tålighetsanalys

För att på ett pedagogiskt sätt redovisa fastighetens 
förändringskapital och vilka delar som är känsligare 
än andra utfördes en känslighet- och tålighetsanalys. 
Känslighets- och tålighetsanalysen ger riktlinjer för hur 
förändringståliga olika delar av utredningsområdet är. 
Analysen bedömer området utifrån tre skalor:

Hög känslighet innebär att mindre ändringar inom 
området kan genomföras under förutsättning att stor 
hänsyn visas för platsens karaktär. 

Känsligt mot förändring innebär att platsens befintliga 
värden inte är av sådan art att platsen inte kan föränd-
ras, under förutsättning att åtgärden görs med hänsyn 
till anläggningens övergripande karaktär. 

Tåligt innebär att området är av föränderlig karaktär 
eller har givits en gestalt som saknar tydlig koppling 
till den kulturhistoriska karaktären. Dessa områden 
kan med fördel utvecklas så att deras upplevelse- och 
miljömässiga värden stärks.

Utredningsområdets avgränsning inom rödstreckad ram. Kartunderlag från Eskilstuna kommun.

Brygga

Brygga
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Sammanfattning

Bakgrund

Fastigheten Gillet 1 i Torshälla är belägen i hörnet 
Eskilstunavägen-Holmenleden. I direkt anslutning lig-
ger Holmberget med sin äldre sekelskiftesbebyggelse, 
vattenrummen Torshällaån och Eskilstuna Nedre Kanal 
samt Holmens f.d. industriområde på andra sidan 
ån. Stora delar av staden Torshälla, och den aktuella 
fastigheten, ingår i riksintresset för kulturmiljövården 
Torshälla [D2].

Fastigheten ägs sedan år 2010 av Eskilstuna kommun 
som under 2016 inlett en detaljplaneprocess med 
syftet att möjliggöra uppförandet av bostadshus och ett 
äldreboende.

I den pågående detaljplaneprocessen har AIX Arkitekter 
tillsammans med Landskapslaget fått i uppdrag att ta 
fram ett kunskapsunderlag av fördjupad karaktär som 
stöd för beslut, prioriteringar och ställningstaganden 
inför detaljplanearbetet. Arbetet har utförts på beställ-
ning av Eskilstuna kommun.

Metod och avgränsning

Utredningens avgränsning utgår ifrån fastigheten och 
dess närmast omgivande landskapsrum samt den be-
byggelse som möter kvarteret i norr, väster och öster. I 
övrigt angränsande bebyggelse, stadsrum och landskap 
berörs i de fall de bedöms vara relevanta.

Fastighetens kulturhistoriska värden har definierats 
utifrån två olika arbetsmodeller. Dels arbetsmodellen 
för värdering som presenteras i boken Kulturhistorisk 
värdering av bebyggelse av Axel Unnerbäck, dels den 
arbetsmodell för kulturhistorisk värdering som kallas 
DIVE och som presenteras i Kulturmiljöanalys: en väg-
ledning för användning av DIVE.

Historik

Torshälla är beläget i ett kuperat spickdalslandskap 
med bergshöjder, sluttningar och dalgångar fyllda med 
lersediment och morän. De branta bergssluttningarna 
och de dalgångar som bildas däremellan skapar ett 
varierat landskap för människor att röra sig i. 

Torshälla utvecklades sannolikt till tätort ca år 1300. 
Stadens läge vid de första fallen innan Torshällaån 
mynnade ut i Mälaren har historiskt sett utgjort en 

strategisk och viktig plats för handel. Omkring 1200-ta-
let blev forsarna så stora att goda förutsättningar fanns 
för kvarndrift och vattensmide. Torshälla fick 1317 
stadsprivilegier, vilket gör staden till en av Sveriges 
äldsta.

Kvarteret Gillet
Den östra åstranden under Holmberget, nuvarande kv. 
Gillet 1, utgjorde under lång tid av stadens utmark och 
fram till 1800-talet bestod bebyggelsen på platsen av 
någon enstaka enkel träbyggnad.

Under 1900-talets första hälft fanns åtminstone tre 
byggnader på platsen. En liten tvätteribyggnad och ett 
båtvarv, Stenhammars båtbyggeri, låg nära ån i väster. 
Varvslokalerna tömdes 1957 och i samband med detta 
revs sannolikt byggnaden.

Under 1920-, 1930- och 1940-talen låg en större 
träbyggnad intill Eskilstunavägen. Byggnaden inrymde 
restaurang Gillet vars sal var en populär danssa-
long. Restaurangen brann ner i januari 1948. Under 
1960-talet uppfördes en Shellstation på platsen. 
Verksamheten lades ned år 2008. År 2010 sålde Shell 
tomten till Eskilstuna kommun.

Nulägesbeskrivning och karaktärisering

Fastigheten ligger på en udde vid Torhällaåns 
östra strand, mitt emot Holmen och strax söder om 
Holmberget, med tydlig visuell koppling till det histo-
riska Torshälla. Udden är låglänt och möter Torshällaån 
i väster och Eskilstuna nedre kanal i söder. 

Direkt österut leder Eskilstunavägen in mot stadens 
centrum, söder om fastigheten korsar Holmenleden 
Torshällaån. Trafiken på de båda vägarna genererar en 
påtaglig bullermatta som dominerar närområdet.

Tomten saknar i dagsläget bebyggelse men används 
som parkeringsplats och som uppställningsplats för en 
av kommunens miljöstationer.

Angränsande landskapsrum och bebyggelse

Fastigheten är omgiven av ett flertal olika bebyggelse-
karaktärer. Den obebyggda tomten bidrar till att dessa 
miljöer förstärks genom de fria vyerna och siktlinjerna 
dem emellan. De angränsande närmiljöerna utgör ett 
spektra av Torshällas olika utbyggnadsfaser och stadens 
historiska bakgrund.

Landskapsbild och särdrag inom riksintresset

Grönstrukturen i stadsbilden återfinns framförallt vid 
stränderna längs Eskilstuna Nedre kanal och utmed 
Torshällaån och på bergknallarna, men kvartersmarkens 
grönska utgör också en betydelsefull del i hur Torshällas 
stadsbild som småstad upplevs.

Ett särdrag inom riksintresset Torshälla är de trädrader 
som planterats utmed vattendragen med syfte att för-
sköna parkrummet och verka orienterande. När träden 
vuxit sig stora, växer trädkronorna ihop och bildar 
gröna fronter i stadsbilden. Träden bidrar med estetiska 
kvaliteter som karaktär, variation och blickfång i stads-
bilden. Utmed strandzonen väster om kv. Gillet upplevs 
den flerstammiga raden av alar mycket karakteristisk i 
egenskap av siluett.

Siktlinjer, fronter, barriärer och fondmotiv
Utmärkande i stadsbilden är Holmbergets synliga bergs-
sidor, som är överordnade bebyggelsen framför.

Siktlinjer längs med och från strandpromenaden utmed 
östra strandkanten nedanför Holmberget utgör en viktig 
del i upplevelsen av det historiska Torshälla. Siktlinjer 
ges också diagonalt över fastigheten kv. Gillet från 
Eskilstunavägen mot kyrkans torn. 

Årummens funktion som vattenväg är viktiga för förstå-
elsen av den historiska kontexten. Vyer och siktlinjer 
över vattenrummen är centrala.

Kulturhistoriskt värde

Kvarteret Gillet 1 har i nuläget en funktion som ”visuell 
språngbräda” till de angränsande kulturmiljöerna och 
besitter få kulturhistoriska värden för egen del. Det är i 
relation till närmiljöerna som fastigheten får betydelse. 
Fastigheten spelar en betydande roll i stadsbilden med 
sitt exponerade läge, varför dess öppna karaktär bidrar 
till upplevelsen av landskapet. Betraktaren ”lånar” 
landskapet, särskilt vid utblickar från Holmberget.

Ur en riksintressesynpunkt är det i dagsläget fastighe-
tens öppna karaktär som bidrar till och framhäver riks-
intressets kulturvärden. Fastigheten angränsar till flera 
av riksintressets värdekärnor och har därför en väsentlig 
betydelse i relation till dessa. Vid kommande föränd-
ringar av platsen är det därför lätt att vid en överexploa-
tering ”bygga bort” relationen mellan den småskaliga 
stadsbebyggelsen, de naturgeografiska förutsättningarna 
och de kulturhistoriska lagren.

Topografi och landskapsbild
Kopplingen mellan det låga vattenrummet, den sluttan-
de marken och Holmbergets synliga bergssluttningar är 
kulturhistoriskt intressant och har ett pedagogiskt värde 
som illustration över sprickdalslandskapets karaktär.

Mötet mellan dessa komponenter bidrar till en intres-
sant visuell upplevelse. De bebyggda fronterna utgörs 
av i stadsrummet framträdande fasader och byggnader 
vars gestalt och framtoning gör att de tar plats i sin 
närmiljö. Det gröna som stadsbyggnadselement be-
tingar olika grad av kulturhistoriskt värde. Äldre träd 
och medvetet planterade områden utgör del i det gröna 
kulturarvet, antingen med egenvärde eller som del i 
en kulturmiljö ihop med byggnader och anläggningar. 
Vattenrummen kring Eskilstuna nedre kanal och 
Torshällaån ger en kontinuitet och identitet i landskaps-
bilden och möjliggör att kulturhistoriska samband ännu 
kan läsas. Det skapar samtidigt en visuellt exponerad 
och känslig miljö utmed vattenrummen.

De exponerade bergsfronterna visar tydligt hur 
sprickdalslandskapets bergsknallar ligger spridda 
i stadsmiljön. De har av praktiska skäl i hög grad 
förblivit obebyggda och utgör idag karaktäristiska 
stadsbyggnadselement.

Känslighet- och tålighet mot förändringar

Framtida förändringar av fastigheten bör i struktur och 
gestaltning anpassas till platsens visuella och kulturhis-
toriska värden. Kontexten av vyerna över vattenrummet 
från Strömbron, de fria siktlinjerna över Torshällaån 
och kanalen, vyerna mot söder från Holmberget, samt 
förhållandet mellan den historiska staden Torshälla, 
industrimiljöerna och vattendragen är av stor vikt för 
riksintresset. Dessa förutsättningar bör vara utgångs-
punkt vid förändringar.

Eventuell ny bebyggelse inom utredningsområdet bör 
förhålla sig till Torshällas äldre bebyggelse gällande 
skala och volym. Antalet våningar bör inte överstiga tre. 
Större volymer riskerar att upplevas som alltför domine-
rande i den känsliga miljön. Karaktären hos den närlig-
gande bebyggelsen bör beaktas.

Hänsyn ska tas till de naturgeografiska förutsättning-
arna på platsen. För att topografin fortsättningsvis ska 
vara läsbar bör byggnadshöjder följa med den sluttande 
tomten och inte kompensera för höjdskillnader. Ny 
bebyggelse bör i höjd vara underordnad Holmberget och 
inordna sig bland den befintliga bebyggelsen.
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FASTIGHETSUPPGIFTER

Grönstrukturplan

Eskilstuna kommun har tagit fram en Grönstrukturplan 
för stadsbygd i Eskilstuna kommun, som är en för-
djupning av översiktsplanen. Den är i första hand ett 
planerings- och kunskapsunderlag och en samlad 
strategi som syftar till att säkerställa de gröna värdena 
i stadsbygden och vara vägledande i en diskussion om 
förtätning av staden. Grönstrukturplanen har tagits fram 
på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden och antogs i 
november 2011.

En av aspekterna som grönstrukturplanen behandlar är 
det gröna kulturarvet:

”De gröna områdena ger oss också en möjlighet att 
förstå de kulturhistoriska förutsättningar som ligger i 
landskap och natur samtidigt som parker och gröna 
områden i sig ofta representerar ett kulturarv på samma 
sätt som bebyggelsemiljöer” (sid. 6)

Grönstrukturplanen utgår från Mål för Eskilstuna kom-
muns översiktsplan, som kommunfullmäktige antog i 
augusti 2003. Mål som berör föreliggande kulturmiljö-
analys är:

Mål 3 – god gestaltning ges hög prioritet vid förändring 
och förnyelse av den byggda miljön. 

• Vid ny eller ändrad bebyggelse väger gestaltningsfrå-
gorna tungt. Detta avser såväl bebyggelsestruktur som 
enskilda byggnader och omgivande närmiljö.

• Vid förändring och förnyelse ligger en plats identitet, 
historia och landskapets karaktär till grund för gestalt-
ningen. (sid. 9)

Strategi för att stärka grönskan i stadsbilden:

I samband med detaljplanläggning

• I detaljplanläggning värnas livskraftiga träd med stra-
tegisk betydelse i stadsbilden.

Fastighetsbeteckning

Fastighetens beteckning är kvarteret Gillet 1.

Författningsskydd 

Miljöbalken (MB) 

Riksintresse för kulturmiljövården
Stora delar av staden Torshälla ingår i riksintresset för 
kulturmiljövården Torshälla [D2]. Riksintressets omfatt-
ning och värdekärnor illustreras på en karta på nästföl-
jande uppslag. 

Motivering:

Småstadsmiljö med i huvudsak medeltida gatunät och 
som speglar utvecklingen från köpstad och utförsel-
hamn till manufakturcentrum. (Bruksmiljö, Kvarnmiljö, 
Kanalmiljö).

Uttryck för riksintresset:

Bevarad 1700-tals och 1800-tals bebyggelse. 
Planstrukturen samt stadsgårdar och bebyggelse-möns-
ter från 1700- och 1800-talen. Offentliga byggnader 
med medeltida kyrka samt skolhus och rådhus. Rester 
av Karl IX:s kanal. Kvarnanläggning från 1600-ta-
let samt Holmens bruk med herr-gårdsanläggning 
uppförd under 1770-talet och Nyby bruk med herr-
gård och brukssamhälle från 1800-talet. Skolor och 
folkrörelselokaler.

Enligt 3 kap. 6 § MB ska områden som är av riksin-
tresse skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 
natur- eller kulturmiljön. Enligt 4 kap. 1 § får exploate-
ringsföretag och andra ingrepp i miljön endast komma 
till stånd om 

1. det inte möter något hinder enligt 3 kap. 2-8 §§ och

2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
områdenas natur- och kulturvärden.

Plan- och bygglagen (PBL)

Gällande detaljplan
Den gällande detaljplanen för kvarteret Gillet och 
grannkvarteret Gesällen vann laga kraft 1966-05-26. 
Planen medger en bensinstation inom Gillet med prick-
ad yta kring själva stationen. En stor del av fastigheten 
utgjordes av parkering. Strandpromenaden och en del 
av marken avsattes som parkmark.

Gällande detaljplan (tidigare kallad stadsplan) för kvarteret Gillet. Källa Eskilstuna Stadsbyggnadskontor.
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Grundkarta av Torshälla med riksintressets ungefärliga utsträckning (efter Länsstyrelsens GiS-tjänst). Kv. Gillet 1 läge inom gul, streckad ram. Till fastigheten anslutande värdekärnor inom riksintresset markeras med stjärnor: Forsarna med dammen, Kanalen, 
Holmbergets rekreationspark, Holmens bruk.
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Snett flygfotografi av Torshälla och fastigheten från söder. Det varierade landskapet med sprickdalar och bergshöjder är tydligt. Fotografi från Eskilstuna kommun, © 2004-2016 Blom.

Topografi och landskap

Torshälla är beläget i ett kuperat spickdalslandskap 
med bergshöjder, sluttningar och dalgångar fyllda med 
lersediment och morän. Nivåerna över havet varierar 
mellan 5 till 24 meter. De branta bergssluttningarna 
och de dalgångar som bildas däremellan skapar ett 
varierat landskap för människor att röra sig i.

Den naturligt formade Torshällaån letar sig fram i en av 
landskapets dalgångar och bildar fall vid läget för sta-
den. Landhöjningen har med tiden förändrat landskapet 
drastiskt. Under vikingatid (ca 1000 e.kr) rann ån ut 
i Mälaren vid platsen för det nuvarande Kvarnfallet. 
Nedströms fallet låg då en skyddad havsvik.

Idag sticker flera mindre urbergshöjder upp i området 
och bildar miljöskapande landskapselement. Mellan 
dem består marken av morän. Norra delen av detalj-
planeområdet Gillet 1 utgörs av den karaktäristiska 
urbergshöjden Holmberget. I väster begränsas området 
av Torshällaån, som är ursprungsfåran, och Eskilstuna 
nedre kanal, som är en grävd kanal.

HISTORIK
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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 med-
eltida gatunätet har fortlevt in i våra dagar. 

Den ekonomiska situationen i Torshälla efter branden 
var mycket svår. Staden hade gemensam administration 
med Eskilstuna och borgmästaren bodde i Torshälla, 
men från 1830-talet fick båda städerna egna förvalt-
ningar. 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, och dels från den köpstadsfunktion som 
Torshälla hade för sitt omland. Under denna period 
återuppfördes flertalet av de gårdar som brunnit ned 
vid den stora branden. 1800-talet var också ett institu-
tionsbyggnadernas århundrade då såväl skollokaler som 
lokaler för frikyrko- och nykterhetsrörelser uppfördes. 
Torshälla kan fortfarande på ett unikt sätt uppvisa de 
strukturer som är typiska för den svenska trästaden 
under 1800-talet.

Torshälla

Namnet Torshälla anses kunna härledas från Tors harg 
och har översatts som Tors offerplats. Den kan ha legat 
antingen där kyrkan nu är belägen eller på Klockberget 
ovanför.

Torshälla utvecklades sannolikt till tätort ca år 1300 
eller kort dessförinnan. Som centralort för den bördiga 
Rekarnebygden går dess betydelse dock längre tillbaka, 
namnet kan tyda på att platsen spelat en roll i förkris-
ten kult. 

Stadens läge vid de första fallen innan Torshällaån myn-
nade ut i Mälaren har historiskt sett utgjort en strate-
gisk och viktig plats för utförsel av allehanda produkter 
sjövägen. Holmenfallet var en mindre fors som hindrade 
vidare seglats och Torshälla blev en omlastningsplats 
för varor som transporterades sjövägen. Omkring 
1200-talet blev forsarna så stora att goda förutsättning-
ar fanns för kvarndrift och vattensmide. Torshälla fick 
1317 stadsprivilegier av kung Birger Magnusson, vilket 
gör staden till en av Sveriges äldsta. 

Att Torshälla under medeltiden var en betydande sam-
hällsbildning bekräftas av att en borganläggning funnits 
på östra åsidan, på Husberget. Arkeologiska undersök-
ningar har påvisat tre olika byggnadsskeden från slutet 
av 1300-talet och fram till omkring 1400-talet, samt-
liga förstörda av kraftiga bränder. Även Holmberget och 
Nyberget har varit befästa.

Blomstringstid som handelsplats

Torshälla hade sin storhetstid som handelsstad under 
1600-talet, då staden under en tid var stapelstad med 
rätt att bedriva utrikeshandel utan mellanhänder. På 
1620-talet anlades kronokvarnen Torshälla kvarn vid 
fallen. Staden var länge Rekarnes viktigaste handels-
plats, före Eskilstuna, som först 1659 blev en obero-
ende stad med egna privilegier. 

Den snabba utvecklingen av handel och industri i 
Eskilstuna och byggandet av kanaler för att kringgå 
fallen i Torshälla bidrog till att successivt minska 
Torshällas betydelse som handelsplats. Den första 
kanalen, Karl IX:s kanal, som också var Sveriges första 
kanal, följde sträckningen för dagens Nybyån väster 
om Torshälla. Karl IX:s kanal stod färdig 1610 men var 
obrukbar redan omkring 1650. 

Under 1600-talet hårdnade konkurrensen om 

Utsikt från Holmberget, troligen 1880-tal. Den medeltida kyrkan utgör ett tydligt landmärke, en roll den bevarar än idag. Källa 
Torshälla hembygdsförening, S:t Olofs Gille.

Torshällaån från Strömbron, ca 1926-1940. Stenen i vattnet skulle med tiden komma att 
prydas av skulpturen Tors bockar av Allan Ebeling. Källa Eskilskällan, Eskilstuna kommun.

Oljemålning föreställande Torshälla stad, omkring 1689. Från Carl Gripenhielms karta över Mälaren. 
Bilden är beskuren.
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Torshälla från öster, 1937. Staden skulle inom tjugo år växa markant och ta den anslutande utmarken i anspråk för ny bebyggelse. 
Inom kvarteret Gillet, vid den röda pilen, skymtar varvsbyggnaderna och dansbanan som brann på 1940-talet. Flygfotografi Oscar 
Bladh, ur Ebelingmuseets arkiv.

Torshälla och Östra torget, 1962. Vyn liknar den ovan. Stadens byggnadsbestånd har ökat med funktionalistiska längor och ett 
kringbyggt stadsdelstorg. Intill nuvarande Ebelingmuseet syns bostadshusen vid Riktargatan. Flygfotografi ur Eskilskällan.

Handelns stagnation och hantverkets ökade betydelse

Byggandet av Hjälmare kanal, öppnad 1639, med ny 
sträckning 1830 och invigningen av Eskilstuna nedre 
kanal 1860 innebar att Torshälla förlorade sin funktion 
som omlastningsplats och de ekonomiska fördelar detta 
innebar. Bygget av Eskilstuna nedre kanal hade genom-
drivits 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.

Hantverk förblev länge den viktigaste näringsgrenen. 
Från 1800-talets senare del har dock industrin domi-
nerat. Störst av företagen har det 1829 grundade Nyby 
bruk varit. Torshälla har genomgående tillhört landets 
mindre städer men har periodvis haft en stark tillväxt, 
särskilt i slutet av 1800-talet och under efterkrigstiden.

I Nyby, idag en del av Torshälla, hade redan från 
1400-talet och framåt smidesverksamhet bedrivits. 
1829 grundade Adolf Zethelius Nyby bruk vid Nyby 
gård utanför det dåvarande Torshälla. Omkring bruket 
växte en bruksby upp. På 1890-talet byggdes Norra 
Södermanlands Järnväg genom Eskilstuna och Nyby 
bruk till Mälarbaden vid Mälarens strand norr om 
Torshälla. Stationshuset vid Nyby byggdes 1895 och 
stationen användes för passagerartrafik fram till 1933. 
Sedan dess har järnvägen endast använts för godstran-
sporter till bruket.

Bebyggelse

Om bebyggelsen i den medeltida staden vet man myck-
et litet. I hertig Karls privilegiebrev från 1593 uppma-
nas invånarna att bygga stall och ladugårdar utanför 
staden samt att inte täcka husen med halmtak. 

Den gamla stadskärnan på västra sidan av Torshällaån 
är delvis bevarad. Området har ett medeltida gatunät 
och en ålderdomlig bebyggelsestruktur med småska-
lig trähusbebyggelse, till stora delar från 1800-talet. 
Bebyggelsen öster om ån växte fram under 1800-talet 
och reglerades i en stadsplan 1901. Dominerande in-
slag i stadsbilden är rådhuset (1833), kvarnen (1628), 
numera bibliotek, och den medeltida kyrkan.

Storgatan, som är stadens äldre huvudgata, löper paral-
lellt med ån mot norr där den medeltida hamnen har 
legat på samma plats som dagens hamn för fritidsbåtar.

1950-tal, Östra torget med omgivningar
Torshällas utveckling stagnerar mot 1800-talets slut 
men ett stycke in på 1900-talet är åter Torshälla en ort 
i expansion. Detta sammanhänger i stor utsträckning 
med Nyby bruks positiva utveckling och under 1950-ta-
let tredubblades stadens befolkning. Nya bostadsområ-
den växte upp och ett modernt stadscentrum anlades 
på östra sidan ån, Östra torget. Östra Torget var tidigare 
en stor öppen plats med omkringliggande villabebyggel-
se. Omkring 1950 inleddes byggandet av de bostads- 
och affärshus, som senare kom att inrama torget. 

Eminentverktygs fabrik, nuvarande Ebelingmuseet. 
Källa Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille. Östra Torget, 1960-tal. Källa Eskilskällan, Eskilstuna kommun.
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Kv. Gillet 1

Det finns en relativt stor mängd äldre kartor och illus-
trationer över Torshälla, vilket visar på stadens betydel-
se i historien. Kartorna återger olika geografiska områ-
den och har tillkommit för olika syften. Avbildningar av 
Torshällas tidiga industrianläggningar och kvarnar finns 
från 1600-talet och framåt. 

I Holmenfallet grävdes redan under medeltiden Lillån 
fram och skilde den dåtida halvön Holmens norra del 
från fastlandet. I Lillåns fors anlades sedan damm- el-
ler kvarnrännor (så kallade gravar eller ”graffs”) för att 
leda in vattnet i hanterbara mängder i kvarnanas vat-
tenhjul. Vid mitten av 1500-talet, anlades på Holmen 
en kopparsmedja för tillverkning av bland annat kop-
pargrytor för kruttillverkning och kopparplåt till tak för 
de kungliga slotten. Verksamheten ingick i Gustav Vasas 
plan att skapa en stormakt av Sverige byggd på export 
av koppar, järn, stål och vapen.

Den östra åstranden under Holmberget, nuvarande kv. 
Gillet 1, var under lång tid förknippad med Holmen 
och dess industrianläggningar. Strandkanten nedanför 
Holmberget var före sänkningen av Hjälmarens vatten-
nivå på 1880-talet betydligt bredare. Då breddades ån 
mellan Holmen och Holmberget genom bortschaktning 
av delar av den östra stranden. 

På 1630-talet köpte bergsfogden Jakob Persson 
Holmen och Graffs gård och kvarn, som låg på östra si-
dan om ån. Han valde att inte använda kopparsmedjan 
på Holmen, utan anlade istället en ny järnsmedja på 
östra stranden nedanför Holmberget, där Graffs kvarn 
tidigare legat. 

En kartskiss från 1665 visar Torshällaåns västra och 
östra sidor med kvarnar och smedjor. Längs stranden 
nedanför Holmberget ligger två mindre och en större 
byggnad. Den större byggnaden kan vara en av de tre 
korsvirkesbyggnader som finns avbildade på en målning 
från omkr. 1689. Dessa tillhörde sannolikt Graffs gård, 
som var ägare till Holmen. 

Området söder om Holmberget utgjordes vid den här 
tiden av utmarker.    

Under slutet av 1600-talet fram till mitten av 
1700-talet ägdes bruket på Holmen av Sven Björnsson 
Möhlman och senare hans änka Maria Leijel, vilken 
utvecklade verksamheten med nya dammrännor och 
förbättrad teknik. Det var förbjudet att dämma upp 

tvärs över hela ån eftersom man då skulle störa kronans 
stora mjölkvarn som låg längre ned i strömmen. En 
geometrisk karta från 1742 visar Torshälla stad med 
underliggande byars åkermark. I norra delen finns 
Holmberget och i väster en bro till Holmen. En väg med 
samma sträckning som Eskilstunavägen finns utmärkt. 
Resten av marken är åkermark och ängsmark som till-
hört Halfspånga by, men numera brukas av stadsborna.  
1770 uppfördes bruksherrgården på Holmen av syst-
rarna Svedenstierna, ättlingar till Maria Leijel.

År 1812 utfördes storskifte på området öster om ån. 
Skifteskartan visar att åker- och ängsmarken är kvar. En 
långsmal byggnad har tillkommit längs med nuvarande 
Eskilstunavägen och en mindre byggnad finns utmärkt 
vid åkanten nedanför Holmberget. Den mindre byggna-
den skulle kunna vara Holmstugan. 

Utsnitt ur kartskiss daterad 1665. Ur Lantmäteriverkets arkiv (LMV). Holmberget med den nedanför belägna bebyggelsen vid pilen.

Utsnitt ur storskifteskarta daterad 1812. Fastigheten används fortfarande som åkermark. En långsmal byggnad har uppförts intill 
vägen, sannolikt en lada. Intill Holmbergets fot ligger en mindre byggnad vilken skulle kunna vara Holmstugan. (LMV).

Utsnitt ur geometrisk karta daterad 1742. En väg med samma 
sträckning som nuvarande Eskilstunavägen är utmärkt. Kv. 
Gillet brukas av stadsborna som åkermark. (LMV)

Holmberget och den nedanför liggande Dammvaktarstugan. På 
toppen av berget tronar Florakiosken. Fotografi daterat 1911, 
Eskilskällan.
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I Ljunggrens atlas över Sveriges städer från 1857 finns 
en karta över Torshälla. Här har det tillkommit två min-
dre byggnader längs med ån nedanför Holmberget samt 
en byggnad norrut längs med Eskilstunavägen, nedanför 
Holmberget. Den äldre byggnaden intill Eskilstunavägen 
finns kvar. En något senare daterad karta, från år 1866, 
visar ungefär samma som ovan utöver att två av byggna-
derna längs med ån är försvunna.

Två kartor från omkr. 1900 visar hur byggnaden (ladan) 
längs med Eskilstunavägen försvunnit. Tre byggnader 
söder om Holmberget har tillkommit, kvarteret Gesällen. 
Den västra byggnaden uppfördes som en mindre indu-
stri under slutet av 1800-talet och de två trävillorna 
byggdes sannolikt strax före sekelskiftet 1800-1900. 
Alla tre byggnader har avstyckade tomter i anslutning 
till husen på kartan från 1900. I övrigt utgörs området 
fortfarande av åker- och ängsmark.

Kart- eller bildmaterial över området från 1900-talets 
första årtionden saknas, men från 1930-talet finns 
flygfoton och annan dokumentation av användningen 
och uppförda byggnader. Då fanns åtminstone tre 
byggnader (utöver redan nämnda Gesällen) på området 

Kartutsnitt ur Ljunggrens atlas över Sveriges städer från 1857. Kvarteret Gillet vid den röda pilen. LMV.

Vy av Holmberget från norr, med Holmstugan och kv. Gillet till höger i bild. Fotografiet är taget före 1897 och anläggandet av 
Holmbergets park. Källa Eskilskällan.

Restaurang Gillet brann år 1948. Källa Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille via www.bygdeband.se.

för nuvarande Gillet. En liten tvätteribyggnad och ett 
båtvarv, Stenhammars båtbyggeri, låg nära ån i väster 
och i direkt anslutning till dessa fanns tvättbryggor 
och bryggor för varvet. 1946 lades båtbyggeriet ned 
och Torshälla modellsnickeri AB flyttade in i lokalerna. 
Modellsnickeriet flyttade 1957 till andra lokaler och i 
samband med detta revs sannolikt byggnaden.

Under 1920-, 1930- och 1940-talen låg en större 
träbyggnad intill Eskilstunavägen. Byggnaden inrymde 
restaurang Gillet vars sal var en populär danssalong. 
Lokalen användes även flitigt som festlokal för större 
sällskap. I slutet av 1930-talet användes lokalen som 
bordtennishall. Byggnaden utnyttjades även till den 
första fasta skolbespisningen i Torshälla under vår- och 
höstterminerna 1947, innan byggnaden brann ner i 
januari 1948.

Kring år 1965 uppfördes en bensinstation på tomten 
som drevs av Svenska Shell AB. Verksamheten lades 
ned år 2008 och marken sanerades under 2009. År 
2010 sålde Shell tomten till Eskilstuna kommun varpå 
marken för första gången upphörde att vara privatägd.
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Ovan: Flygfoto över Torshälla, kring sekelskiftet 1900. Framför 
tvättstugan hänger tvätt på tork. Söder om denna ligger 
varvsbyggnaden. Varvsverksamheten lades ned på 1950-talet.

Till höger: Flygfoto över Torshälla, fotograf O. Bladh. Nedanför 
Holmberget ligger en enklare ekonomibyggnad. Söderut 
ligger tvättstugan med sin brygga och längst ned i bild syns 
varvsbyggnaden. Byggnaden i bildens nedre högra hörn hörde 
sannolikt till varvet. Källa Ebelingmuseet.
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Holmberget

Parkanläggningen på Holmberget har sina rötter i 
1860-talet då skollärare Lindberg lät sina elever plan-
tera träd på den kala bergsknallen. 1897 anlade Georg 
Nyström en stadspark på Holmberget i tidens natio-
nalromantiska anda. Nyström (1861-1944) var konst-
när och fotograf och hade sin ateljé i det så kallade 
Dogepalatset på andra sidan ån från Holmberget. Han 
var även stadsträdgårdsmästare från 1896. Inspirerad 
av Artur Hazelius Skansen i Stockholm och Sam 
Lidmans Djäkneberget i Västerås föddes iden att skapa 
något liknande i Torshälla.

Parken och dess tillblivelse finns rikt dokumenterad, 
bl.a av Georg Nyström själv, både i situationsplan från 
1912 och i en skrift från 1927. Anläggningen växte 
fram successivt. 1905 var den monumentala huvudin-
gången på bergets norra sida klar och sommaren 1906 
stod Florapaviljongen klar, en servering med tinnar, 
torn, lökkupol och snickarglädje. Till tornet ledde en 

Utsikt över Torshällaån och udden från Holmberget, någon gång under 1900-talets början. Fotograf okänd, ur Eskilskällan. Karta över Holmberget, upprättad 1912 av Georg Nyström.

invändig trappa och därifrån hade man en vidunderlig 
utsikt. Så småningom tillkom musikpaviljongen, ett 
“kinesiskt tempel” och en torpstuga med gärdsgård 
där det växte en stor gran. På berget fanns också 
Grangrottan, Skogshyddan och den provisoriskt upp-
förda Klockaregårdens framsida. 

I parken fanns även ett rikt gångsystem och trap-
panläggningar, en dammanläggning med näckrosor 
och flera vattenfall mellan toppen och årummet och 
frodiga planteringar infogade bland de mjuka berghäl-
larna. Parken orienterades noggrant utifrån dess bästa 
utsiktsplatser, med vyer ut över både parken mot udden 
i söder, över ån mot det gamla Torshälla och med vid-
sträckta vyer mot norr. Utöver ovan, smyckades parken 
med statyer och byster av framstående personer – och 
av kanoner för salut och en hög flaggstång för svenska 
fanan.

År 1915 invigdes Friluftsteatern med Selma Lagerlöfs 
lustspel “Dunungen”.
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Fotografi med titeln Torshälla, utsikt från Holmberget. Sannolikt från 1910-talet. Udden mellan de båda vattendragen är noggrant 
gallrad och öppen vilket bidrar till fria vyer av dalgången.

Nedanför Holmberget ligger den s.k. Holmstugorna från 
1700-talet. Den ena är en dammvaktarestuga och den andra 
ett hem för gamla. Kring år 1950, källa Eskilskällan.

Snarlik vy som den ovan, från utsiktsplatsen med kanonrören på Holmberget. Holmenleden utgör en påtaglig förändring i 
landskapet och en stum linje i vyn. 2016-04-07.

Så här skrev Georg Nyström själv om Holmberget vid 
dess 30-års jubileum år 1927.

“Det mest tilldragande på Holmberget är den vackra 
naturen och den förtjusande utsikten från bergets pla-
tåer. Bergets grönska och dess blommor såväl de vilda 
som trädgårdsblommorna, vilka alla planteras med lika 
stor omsorg. Den lilla dammen vid grindstugan – som 
får sitt vatten från ån – med sina vita och gula näckro-
sor, iris, cellor, förgätmigej och andra vattenväxter. De 
små vattenfallen med sina naturliga omgivning, som 
störtar utför de branta höjden såväl som den plaskande 
fontänen på bergets topp, draga till sig den besökandes 
uppmärksamhet. Vid bergets fot är den vackra strand-
promenaden, fortsättningen av den lilla stadsparken. 
På dammen simma svanorna, ankorna och änderna 
i största sämja. Må Holmbergets stora flagga komma 
att svaja över den plats där man fruktar Gud och ärar 
Konungen, där alla med kärlek kunna mötas i naturens 
sköte. Då blir Holmberget ett paradis”.

Florakiosken förföll under 1900-talet och revs till sist 
1958. Den ersattes av restaurang Två Byttor som efter 
en brand byggdes om till Tre Byttor 1970. Under  
senare år har parken och strandpromenaden förskö-
nats. Skulpturer av konstnärerna Bo Englund och Allan 
Ebeling finns att beskåda vid foten av Holmberget och 
fler skulpturer är tänkta att komma på plats i parken.

Flygfoto över Torshälla, 1967. Vid den röda pilen syns bensinstationen.
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NULÄGESBESKRIVNING OCH KARAKTÄRISERING

Topografi och miljö 

Det ursprungliga Torshälla var beläget parallellt med 
Torshällaån på dess västra strands slänter. Fyra till-
fartsvägar var länge de enda vägarna till staden och 
följde terrängen, en från sydväst, en från öster (via 
broförbindelse) och en från norr. Denna ordning gäller i 
huvudsak än idag.

Landskapet utgörs av ett kuperat sprickdalslandskap 
med flera bergknallar och skogsbevuxna höjder ännu 
tydliga i stadsbilden. Närmast tomten i norr ligger 
Holmberget, med mjukt formade hällar och branta, 
kala bergssidor. Dalgångarna är kulturpräglade, med 
åkermark långt in i staden. Öster om den äldsta staden 
rinner Torshällaån som på platsen strax norr om kv. 
Gillet har bildat forsar. År 1855 – 60 grävdes en kanal 
sydöst om samhället: Eskilstuna Nedre kanal.

Staden har under 1900-talet växt i takt med sin befolk-
ning och tagit historisk åker- och utmark i anspråk för 
ny bebyggelse. Expansionen följde de mycket gamla 
vägsträckningarna Brogatan och Eskilstunavägen öst-
erut. Först efter andra världskriget växte staden söderut 
och korsade Eskilstuna Nedre kanal. Staden växte även 
västerut genom anläggandet av bostäder nära Nyby.

Fastigheten har varit obebyggd sedan bensinstationen avvecklades och revs. Den öppna platsen framhäver istället den 
angränsande bebyggelsen i kvarteret Gesällen och det bakomliggande Holmberget. 2016-04-07.

Vy över fastigheten från Holmberget. Husen i förgrunden är uppförda kring sekelskiftet 1900. 2016-04-07.

Fastigheten sedd ifrån nordöst. 2016-04-07.

Kv. Gillet

Fastigheten ligger på en udde vid Torshällaåns 
östra strand, mitt emot Holmen och strax söder om 
Holmberget, med tydlig visuell koppling till det histo-
riska Torshälla. Udden är låglänt och möter Torshällaån 
i väster och Eskilstuna nedre kanal i söder. 

Direkt österut leder Eskilstunavägen in mot stadens 
centrum, söder om fastigheten korsar Holmenleden 
Torshällaån. Trafiken på de båda vägarna genererar 
en påtaglig bullermatta som dominerar närområdet. 
Korsningen där vägarna möts är reglerad av trafikljus.

Tomten saknar i dagsläget bebyggelse men används 
som parkeringsplats och som uppställningsplats för en 
av kommunens miljöstationer. Tomten har ett exponerat 
läge vid en av stadens hårt trafikerade tillfartsvägar 
varför verksamheten på platsen kan upplevas som tem-
porär och oordnad.
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Fastighetens läge i staden

Kontakten med den skogsbevuxna udden och årum-
met mot kanalen i söder har försvagats i och med 
Holmenledens dragning i väst-östlig riktning. Ett sam-
manbindande element är alskogen söder om leden, som 
utgör en reslig grön front eller skogsridå, som har en 
motsvarighet i våtmarkspartiet vid Holmenledens östra 
brofäste. 

Mot norr avgränsas fastigheten av återvändsga-
tan Gesällgränd och mot öster av genomfartsgatan 
Eskilstunavägen. På andra sidan Eskiltunavägen möter 
gavlarna på smalhusen från efterkrigstiden. Den yngre 
bebyggelsen i öster från 1900-talets mitt står i kontrast 
till sekelskiftesbebyggelsen längs Gesällgränd. 

Uddens alskogsvegetation utgör tillsammans med 
årummet söder om Holmenleden en del av ett sam-
manhängande naturligt grönstråk med lantlig karaktär 
utmed Torshällaån söderut. Norr om Holmenleden 
(vid rubricerad tomt) övergår landskapsbilden till ett 

Sammanfogade flygfotografier föreställande fastigheten från öster. Fotografier från Eskilstuna kommun.

Sekelskiftesbebyggelsen längs Gesällgränd. De äldre husen står i kontrast till de yngre bostadshusen i området. 2016-04-07.

Eskilstunavägen söderut, med fastigheten till höger i bild. Trafiken längs vägen är relativt tung vilket kommer till uttryck i områdets 
närmiljö. 2016-04-07.

industripräglat årum vid fallet, med den lilla Holmen 
och bostadsbebyggelsen utmed den ordnade åkanten 
i väster och parkanläggningen vid Holmberget i öster. 
Torshälla historiska stads småskaliga bebyggelse klätt-
rar uppför slänterna och de sparade bergsryggarna är 
karaktärsgivande i stadsbilden.

Fastigheten har sammanfattningsvis en sammanbindan-
de funktion i staden och fungerar som visuell språng-
bräda till de intilliggande miljöerna. Besökare som 
anländer till staden söderifrån har över den obebyggda 
tomten fri sikt av Holmberget och den historiska staden 
med sin bruksmiljö längs Torshällaån.
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Fastigheten sedd ifrån sydväst. Platsen upplevs som ostrukturerad och ”i-väntan-på”. 2016-04-07.
Skulpturen Saxofonisten av Allan Ebeling står vid Holmbergets 
norra fot. 2016-04-07.

Nuvarande användning

Kvarteret Gillet 1 är en rivningstomt, som tidigare har 
hyst en bensinstation. Marken utgörs till största delen 
av en grusad yta, som används till markparkering. I 
västra kanten mot Holmenleden finns en återvinnings-
station, som avdelas mot leden med ett enkelt träplank. 
Längs strandzonen går ett grusat gångstråk i en sparad, 
men smal parkmiljö med klippt gräs och med enstaka 
parkbänkar utplacerade längs med stråket, för vyer ut 
mot ån och Holmen. Längs tomtens västra sida viker 
gångstråket av parallellt med Holmenleden utanför 
staketet, varpå gångstråket upplevs ingå i vägmiljön 
längs denna sträcka. Norr om Gesällgränd ligger tre 
friliggande fastigheter: två äldre trävillor och en tom-
ställd industrilokal i grön puts. Bebyggelsen står vid 
Holmbergets släntfot och har sina privata tomter vända 
mot bergknallen.

Med berget som fond, står en rektangulär relief i plåt, 
Jazz i Harlem, utförd av Torshällakonstnären Allan 
Ebeling 1963. Den placerades i parken som en gåva 
av Ebelingsällskapet. Skulpturens placering förstärker 
Holmbergets bergssida som upplevelsemässig del i 
parkanläggningen. Skulpturen har en motsvarighet i en 
staty i Holmbergets park längs med ån norr om berget: 
Saxofonisten, som även den är utförd av Ebeling.

Fastighetens mark sluttar mot väster. Marknivåerna 
ligger på ca + 8,5 meter till + 13 meter vid tomtens 
nordöstra hörn, där Gesällgatan möter Eskilstunavägen. 
Närmast ån buktar stranden och skapar en mjukt for-
mad naturlig strandlinje, som än mer accentueras av de 
höga och i flera fall flerstammiga alarna i strandzonen. 
Alarna bildar en karaktärsfull siluett mot årummet sett 
från Holmön och från strandpromenaden. Vegetationen 
i strandzonen är spontant uppkommen, men har skötts 
som parkträd, där nya stammar på flera träd har bildat 
knippen efter en tidigare huvudstam. Alarnas ålder 
bedöms som under 100 år gamla.

Fastigheten rymmer också gröna impediment mellan 
Gesällgränd och Eskilstunavägen, med en trädrad, av 
lönnar, respektive grupper av skogslönn mellan parke-
ring och Gesällgränd. Träden bedöms vara samtida med 
den f.d. bensinstationen, 1960-tal, då träden ännu ej 
har uppnått full ålder. Infart till området sker i nordöst 
från Eskilstunavägen.

Framförallt södra, men också den östra delen av 
fastigheten är bullerstörd. Gaturummen upplevs ha 
vaga gränser mot fastigheten och vägmiljön utmed 
Holmenleden inverkar visuellt negativt i stadsbilden.

Sammantaget medför platsens nuvarande använd-
ning till upplevelsen av tomten som ostrukturerad och 
obehandlad. Området upplevs vara ”i-väntan-på” med 
stora, grusade ytor och enkelt ordnade markparkeringar.

Tomten används idag bl.a. som uppställningsplats för en av kommunens miljöstationer. 2016-04-07.
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Fastigheten sedd ifrån bryggan vid Holmen. Vattenrummet och trädraden utgör två starka landskapselement. 2016-03-15.
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Angränsande landskapsrum och bebyggelse

Fastighetens närmast anslutande närmiljöer utgörs av:

• Vattenrummen och strandzonerna vid Torshällaån 
och Eskilstuna Nedre Kanal. 

• Grönytor av enklare karaktär i anslutning till vägar 
och gångstråk. 

• De gröna bergsparkerna med de för Torshälla så 
karaktäristiska bergshöjderna. 

• Den medeltida stadskärnan och äldre bebyggelse 
uppförd kring sekelskiftet 1900. 

• Historiska industrimiljöer av betydelse för stads-
kärnan, så som Holmens industri och nuvarande 
Ebelingmuseet.

• Efterkrigstidens modernistiska bebyggelse vilken 
utgör stadens andra utbyggnadsepok.

• Den sentida bebyggelsen vid Holmen. 

De ovanstående landskapskaraktärernas utsträckning 
illustreras på kartbilden till höger. Kvarteret Gillet mar-
keras med en svagare grön nyans.

Sammantaget kan fastigheten sägas vara omgiven av 
ett flertal olika bebyggelsekaraktärer. Den obebyggda 
tomten bidrar till att dessa miljöer förstärks genom de 
fria vyerna och siktlinjerna dem emellan. De angräns-
ande närmiljöerna utgör ett spektra av Torshällas olika 
utbyggnadsfaser och historiska bakgrund.

Brygga

Brygga

Parkmiljö - nationalromantisk park i 
kuperad terräng eller grönska av bety-
delse för stadsbilden.

Historisk industrimiljö av betydelse 
för stadskaraktären.

Efterkrigstidens bebyggelse - stadens 
andra utbyggnadsepok.

Sentida bebyggelse av varierande 
karaktär.

Bergshöjd - landskapselement av upp-
levelsemässig betydelse.

Vattenrum - där vatten möter land.

Grönyta - enkelt hållen parkmark eller 
strandzon. Historisk stadskärna - äldre bebyggelse 

uppförd före eller kring sekelskiftet 
1900.
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Vattenrummen och strandzonerna vid Torshällaån och 
Eskilstuna Nedre Kanal

De landskapsrum som kantar vattendragen i staden är 
av varierande karaktär men har stor betydelse för stads-
bilden. Deras grad av bearbetning och omsorg stiger ju 
närmare stadens historiska kärna besökaren befinner 
sig.

De enkelt hållna parkmiljöerna längs Eskilstuna nedre 
kanal har hamnat på undantag och saknar en genom-
gripande struktur. Vass, högt gräs och fullvuxna träd 
samsas med sträckor av grusade GC-banor (gång- och 
cykelbanor). Åtkomsten till vattnet hindras av trafiksys-
temen söderifrån.

Strandpromenaden i anslutning till kvarteret Gillet har 
däremot en mycket tydlig struktur med iordningställda 
strandlinjer.

Eskilstuna nedre kanal västerut. Kanalens stränder kantas av mycket enkelt hållna parkmiljöer och naturmark. 2016-04-07.Torshällaåns mjukt rundade östra strand med sankmark och raden med alar. 2016-04-07.

Den östra delen av Eskilstuna nedre kanal. I bakgrunden syns efterkrigstidens bostadshus längs Riktargatan. 2016-04-07.Torshällaån nedanför Kvarnfallet. 2016-04-07.
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Holmbergets parkmiljö

Holmbergsparken är namnet på hela den parkanlägg-
ning som historiskt utgjordes av den låglänta stads-
parken intill brofästet vid Strömbron och Holmbergets 
naturromantiska bergspark. Idag har båda delarna 
inkorporerats som Torshällas stadspark och härrör från 
samma tid. Även om parken har förenklats, är den ännu 
försedd med slingrande gångar, trappanläggningar, 
statyer och vacker utsikt mot årummet och gamla 
Torshälla. Utescenen är ett senare tillägg. Här arrange-
ras underhållning under sommarmånaderna. Restaurang 
Holmberget, tidigare Tre byttor, med sin uteservering på 
en platå med utsikt över ån utgör en målpunkt i staden. 

Parken genomgår för närvarande en viss transformation 
till en skulpturpark, tänkt att stå klar till Torshälla stads 
700-årsjubileum år 2017. Som ett första steg i att 
etablera skulpturparken har Allan Ebelings Jazzkapellet 
och Saxofonisten flyttats till södra sidan av Holmbergets 
släntfot, väl synliga från strandpromenaden intill Gillet. 
Parkanläggningen kommer att genomgå en viss moder-
nisering och strandstråket kommer att rustas upp med 
nya sittplatser m.m.

Holmberget i vinterskrud från nordväst. Foto från länsstyrelsen Södermanlands län.

Holmbergsparken är djupt präglad av det nationalromantiska stilidealet med ett tuktat naturlandskap. 2016-04-07. Torshällaåns vattenrum möter Holmbergets sluttning. Kontrasten och samspelet mellan dem båda bidrar till platsens 
upplevelsevärden. 2016-04-07.

Den visuella kopplingen mellan Holmbergets klippsidor och 
den lägre strandpromenaden är påtaglig. 2016-04-07.
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Historisk stadskärna, äldre bebyggelse uppförd kring 
sekelskiftet 1900.

Torshällas medeltida stadskärna är belägen väster om 
Torshällaån och består av en samling småskalig trä- och 
stenbebyggelse samlad kring ringlande gatunät belagda 
med kullersten. Den mindre skalan och topografins 
förutsättningar ger ett variationsrikt taklandskap. 
Stadskärnan är en samlad helhetsmiljö med tydliga av-
gränsningar mot omgivningen genom gatusträckningar 
och Torshällaån.

Kyrkan reser sig över både bebyggelse och grönska som 
ett landmärke. Få hus i det historiska Torshälla översti-
ger två våningar. 

Stadsplanestrukturen är organiskt framväxt kring ett  
medeltida gatunät, med inre gårdsbildningar med stor 
andel grönska, där trädkronorna höjder sig över taken. 
Den låga bebyggelsen gör även att de höga träden längs 
stränderna och i strandkanten rår över bebyggelsen och 
markerar strandlinjens kontur. Resultatet är flera ovän-
tade skalmöten.

Till denna landskapskaraktär räknas även det gamla 
skolhuset och villabebyggelsen söder om Östra torget. Den sammanhållna bebyggelsen bildar på sina håll tydliga enheter med bevarade kulturbyggnader. 

2016-04-07. Storgatan norrut, kantad av den medeltida stadskärnans låga bebyggelse. 2016-04-07.

Den äldre bebyggelsen inom kvarteret Gesällen. Byggnaden till vänster uppfördes som fabrikslokal, de två andra byggnaderna är 
fristående enfamiljshus. 2016-04-07.

Vy över delar av det historiska Torshälla från Holmbergets norra sida. Kyrktornet höjer sig som enda landmärke i den annars lågt 
hållna stadssiluetten. Vattenrummet har en självklar och tydlig plats i stadsrummet. 2016-04-07.
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Historiska industrimiljöer

De historiska industrimiljöerna utgör ett själv-
klart och bärande inslag i Torshällas stadsbild. 
Bruksanläggningarna har lämnat bestående lämningar 
i miljön som ger karaktär till stadens vattenrum. 
Strömbron och Torshällaån nedanför Kvarnfallet utgör 
karaktäristiska komponenter i denna bruksanläggning. 
Flera av de äldre industribyggnaderna har idag nya 
funktioner vilket säkerställer deras bevarande.

Holmens industrianläggning består idag av en nedgång-
en fabriksbyggnad i norr samt bostadshusen på själva 
Holmen. Fabriksbyggnaden i två våningar är uppförd i 
tegel och putsad, den utgör en massiv volym intill den 
annars småskaliga bebyggelsen längs med Storgatan. 

En av de äldre magasinsbyggnaderna i rött tegel har 
bevarats och inkorporerats i det nya bostadsområdet. 
Delar av fasaden har putsats och avfärgats i svart.

Holmens bruk och dammanläggningen sedd från sydöst. Den karaktär som bruksmiljön skänker till stadsrummet är betydande.  
2016-03-15.

F.d. Eminentverktygs fabrik, nuvarande Ebelingmuseet, används av ett flertal kreativa aktörer. 2016-04-07.

Nedströms Kvarnfallet och Strömbron. 2016-04-07.Den f.d. kronokvarnen används idag som bibliotek. 
2016-04-07.

Holmens bruksmiljö med magasinet till vänster. 2016-04-07.

F.d. Eminentverktygs fabrik, nuvarande Ebelingmuseet, 
är till sin yta en massiv anläggning. Den låga byggnads-
höjden gör att fabriken inordnar sig bland de angräns-
ande bostadshusen och bergen.



AIX │ Landskapslaget │ SIDA 22

Efterkrigstidens bebyggelse öster om Eskilstunavägen

Bostadshusen ordnar sig längs Eskilstunavägen och 
Riktargatan och sträcker sig från utredningsområdets 
västra kant vidare mot öster. Bebyggelsen består av 
smalhus och flerbostadshus i två våningar med inredda 
vindsvåningar. De är putsade och avfärgade i kulörer 
baserade på naturliga pigment. Ett fåtal av husen har 
tilläggsisolerats och därefter klätts med fasadplåt.

Byggnaderna är enhetligt orienterade i landskapet och 
vänder sig så att de ligger parallellt med Eskilstuna 
Nedre kanal. På så sätt bildar husens gavlar en sam-
manhängande och tydlig bebyggdmen genomsläpp-
lig front mot kvarteret Gillet, ett för platsen tydligt 
karaktärsdrag.

Skalan och volymerna på bebyggelsen som uppfördes 
under 1940- och 1950-talen passar väl in i stadssiluet-
ten och byggnaderna är placerade på ett sådant sätt att 
topografin är tydligt läsbar.

Sentida bebyggelse vid Holmen 

De flerbostadshus i trä som uppfördes vid bostadpro-
jektet Holmen längs östra sidan av Ruths gränd under 
2000-talet håller två våningar och är placerade inom 
den medeltida gatustrukturen, med långsida längs 
gatan. Holmens tre punkthus i omedelbar närhet öster 
om Holmenleden har 4 + 1 våning och bryter både 
skala och planstruktur. De bidrar med en för platsen 
främmande volym och är ett sentida tillägg med svag 
relation till det historiska Torshälla. Siluetten och det 
mörka fasadteglet gör att punkthusen visuellt delvis 
sjunker in i den bakomvarande skogsridån. Bebyggelsen 
upplevs som apart i den annars enhetliga stadsbilden. 

Ett trädäck utgör del av strandpromenaden förbi det 
nya kvarteret vid Holmen. Det är väl synligt sett från kv. 
Gillet 1 och dominant, sett i kontrast till den i övrigt 
okänsligt utformade utemiljön, framförallt vad gäller 
markbehandling. Stödmurar är t.ex. prefabricerade i 
betong, beläggning utgörs av asfalt, slänter håller en 
brant rasvinkel och täckta med makadam mot årummet. 
Avsaknaden av träd på tomten och punkthusens avvi-
kande volymer gör att kvarteret faller ur stadsbilden på 
mer än ett sätt. Vid ön Holmens bostadsbebyggelse (f.d. 
Holmens gård) står enstaka högre pelaraspar kvar.

Smalhusen längs Eskilstunavägen bildar en sammanhängande och tydlig bebyggd front mot Gillet. 2016-04-07. De nyuppförda bostadshusen vid Holmen har två olika karaktärer. Punkthusen introducerar en för stadsmiljön främmande skala 
och förhåller sig oaktsamt till riksintressets värden medan de lägre längorna inordnar sig i stadens bebyggelse. 2016-04-07.

Riktargatan österut. 2016-04-07.

Nyuppförda bostadshus vid Holmen. 2016-04-07.
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Grönskan och dess betydelse för stadsbilden

Grönstrukturen i stadsbilden återfinns framförallt vid 
stränderna längs Eskilstuna Nedre kanal och utmed 
Torshällaån och på bergknallarna, men kvartersmarkens 
grönska utgör också en betydelsefull del i hur Torshällas 
stadsbild som småstad upplevs. 

Träd som stadsbyggnadselement lyfts fram i grönstruk-
turplanen. Träden bidrar med estetiska kvaliteter som 
karaktär, variation och blickfång i stadsbilden.

Stora träd och gröna områden luckrar stadsbebyggelsen 
och gör stadsbilden mjukare. Träd med solitära kvalite-
ter återfinns framförallt i Holmbergsparken och utmed 
strandpromenaden i anslutning till parken. 

När träd används som linjeelement, spelar träden en 
väsentlig roll som strukturerande element, bl.a med 
funktion att kanta vägen till ett betydelsefull byggnad 
eller en anläggning. Ofta spelar trädrader en väsentlig 
roll som strukturerande element i att bidra till ordning 
och fattbarhet – genom att dela upp och avgränsa, 
luckra och mjuka upp, men också att binda samman. 

Ett särdrag inom riksintresset Torshälla är de trädrader 
som planterats utmed Eskilstuna nedre kanal med syfte 
att försköna kanalen och verka orienterande. När träden 
vuxit sig stora, växer trädkronorna ihop och bildar gröna 
fronter i stadsbilden, även om de stammas upp för 
genomsikt under träden.

Grönskans roll, skala och relation i staden förändras 
över tid. Ett exempel är udden söder om Holmenleden, 
som för 100 år sedan var ett öppet landskapsrum med 
en strukturerande trädrad utmed kanalen, men som nu 
består av tät lövskog, framförallt av al, sälg och björk.

Inne i stadsmiljön har parkrummen från senare delen 
av 1900-talet mer karaktär av öppna landskapsrum 
med gräsytor och dungar av träd, genomkorsade av 
parkvägar.

Rätt placerade ger träd proportion åt olika objekt i 
staden. Med åren blir träd också verkningsfulla orien-
teringsobjekt. Utmed strandzonen väster om Kv. Gillet 
upplevs den flerstammiga trädraden mycket karakte-
ristisk i egenskap av siluett, men har en kanske för 
dominerande del i stadsbilden, sett till den historiska 
miljön, som Holmen och Holmberget representerar.

Flygfoto över Holmbergsparken på berget i förgrunden och sin lägre del mot årummet med strandpromenaden som sammanbindande element mot det öppna landskapsrummet vid Kv. Gillet.  
Gräsytorna närmast strandpromenaden speglas i Holmens privata trädgårdsanläggning på västra sidan av Torshällaån. Strandpromenaden utmed östra strandkanten nedanför Holmberget utgör en 
viktig del i upplevelsen av det historiska Torshälla. Söder om Holmenleden, längre bort i bild, har vegetationen ändrat karaktär. Trädraderna utmed kanalen är karakteristiska som strukturerande 
element. Mycket av Holmbergets park är medvetet planterad, till skillnad från vegetationen på de andra bergen i närområdet, vilka har en mer naturpräglad karaktär. Avsaknad av högre vegetation i 
det nya bostadsområdet söder om Holmön ger ett hårt visuellt möte med årummet. Märk att några av bostadshusen ännu ej tillkommit vid fotografiets tillkomst. Källa: Eskilstuna kommun.

LANDSKAPSBILD OCH SÄRDRAG INOM RIKSINTRESSET
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Brygga

BryggaBrygga

Brygga

Siktlinjer, fronter, barriärer och fondmotiv

Illustrationen till höger redovisar visuella landskapsele-
ment såsom bebyggelse-, vegetations- och topografiska 
fronter inom utredningsområdet och angränsande stads-
rum. Den visar också för stadsbilden betydelsefulla 
siktlinjer på platsen och olika typer av miljöer inom 
området. Tydliga målpunkter för besökare och utsikts-
platser markeras med stjärnor.

Illustrationens punkter definieras i beskrivande texter 
på nästföljande sida.

Bebyggd front

Vegetationsfront - strukturerande

Bergsfront/topografisk barriär

Lång siktlinje

Bullerutsatt vägmiljö

Rivningstomt, trafikpräglad

Nytt bostadsområde med obalans 
mellan grönska och bebyggelse

Målpunkt

Utkikspunkt med vidsträckt vy
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Siktlinjer, fronter, barriärer och fondmotiv

Bebyggd front

Överlag är planstrukturen luftig och varierad i sin 
småskalighet, men längs några vyer i ögonhöjd upplevs 
bebyggelsen utgöra en bebyggd front som rumbildande 
element. Bostadshusen öster om Eskilstunavägen har 
i vissa vinklar en sådan effekt, liksom Ebelingsmuseet 
och Holmens mekaniska verkstad. Den nya bostadsbe-
byggelsen på Holmen har en påtaglig front sett söderi-
från. Området upplevs ha obalans mellan grönska och 
bebyggelse, som särskiljer sig ur miljön på ett negativt 
sätt.

Vegetationsfront

Årummen och det mjuka mötet mellan bebyggelse och 
grönska är en intressant visuell kvalitet. 

Högre trädrader och uppvuxen tät grönska utgör vege-
tationsfronter, vilka ramar in landskapsrummet vid kv. 
Gillet mot väster och söder. De flerstammiga alarna i 
strandkanten utgör, som tidigare nämnts, en karakte-
ristiskt siluett i dagens landskapsbild, även om dess 
historiska kontinuitet är kort.

Bergssida som fondmotiv och topografisk barriär

Utmärkande i stadsbilden är de synliga bergssidorna, 
som är överordnade bebyggelsen framför. Holmbergets 
södra och västra sluttningar, bergssidan i norra kanten 
av kv. Gillet, utgör en medveten fond sett söderifrån 
och utmed parkstråket, men utgör också en topografisk 
barriär. 

Siktlinjer

Tydliga siktlinjer är markerade på kartan på föregående 
sida. Siktlinjer längs med och från strandpromenaden 
utmed östra strandkanten nedanför Holmberget utgör 
en viktig del i upplevelsen av det historiska Torshälla. 
Gräsytorna närmast strandpromenaden speglas i 
Holmens privata trädgårdsanläggning på västra sidan av 
Torshällaån.

Siktlinjer ges också diagonalt över fastigheten kv. Gillet 
från Eskilstunavägen mot kyrkans torn. Långa gator och 
de långsträckta öppna landskapsrummen utmed kanalen 
erbjuder också långa siktlinjer. Årummens funktion som 

vattenväg är viktiga för förståelsen av den historiska 
kontexten. Vyer och siktlinjer över vattenrummen är 
centrala, men där siktlinjerna till viss del kortas dels av 
Torshällaåns S-formade sträckning och dels p.g.a fallen, 
dammluckor m.m.

Storskaliga gaturum 

Eskilstunavägen och framförallt Holmenleden bryter 
skalan med omgivande landskap och stadsbild och in-
verkar negativt på park- och stadsmiljön visuellt. Försök 
att definiera Eskilstunavägens utbredning har gjorts i 
form av en planterad trädrad av lönnar utmed kv. Gillets 
östra sida, men de har ännu inte nått den ålder och 
utbredning för att staga upp gaturummet.

Utkikspunkt med vidsträckt vy 

Holmberget har flera utkikspunkter med vidsträckta 
vyer både söder, väster och norrut. Parkens flagg-plats 
anlades tidigt med syfte att annonsera staden söderut 
mot Eskilstuna, både med fanor och med salut. Idag 
erbjuder platsen en god överblick över fastigheten 
Kv. Gillet och vidare bort över årummet söderut. Från 
restaurangen och från lusthuset/paviljongen ges också 
vidsträckt utsikt.

Målpunkt

Bebyggelsen utmed Storgatan och dess vidare koppling 
upp mot den f.d. kronokvarnen, nuvarande biblioteket, 
fallen och kyrkan utgör en turistattraktion och en given 
målpunkt. I närområdet utgör Ebelingmuseet en mål-
punkt. Holmberget och dess parkanläggning, men också 
restaurangen utgör en målpunkt för rekreation och 
större evenemang i staden. 

Holmberget från söder. De synliga bergssidorna utgör fondmotiv i stadsbilden men också topografiska barriärer. 2016-04-07.

Utsikt över Holmen och dess bruksmiljö från Holmberget. Holmberget ger ett flertal intressanta vyer av staden. 2016-04-07.
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Gångstråk, platsbildningar och parker

Illustrationen till höger redovisar struktur på gångstråk, 
frekventerade gångstråk utmed trottoarer och parkmark 
som åtnjuter skydd enligt detaljplan i egenskap av park-
mark. Syftet med kartan är att ringa in utredningsområ-
det i förhållande till grönstrukturen och rekreation i en 
kontext i Torshälla.

I utredningsområdets närhet är det endast Holmberget 
som ingår i parkstrukturen som högre belägen park-
mark, resterande mark utgörs av låglänt terräng. 
Holmbergets huvudentré utgör en platsbildning och 
är vänd mot norr och Strömbron. Parken har också en 
entré i öster mot Eskilstunavägen.

Parkstråket, utmärkt som strandpromenad enligt Georg 
Nyströms vision redan 1912, har utökats söderut och 
löper i kanten av fastigheten kv. Gillet (prickad mark på 
kartan intill). Stråket följer fastigheten och ansluter till 
vägnätet i väster och öster. Holmenleden verkar som en 
barriär och den rekreativa kontakten med udden är av-
skuren söderut. Udden saknar gångvägar.  Gångstråken 
kopplar istället till Gamla kyrkogården och Kofältet via 
Holmenleden i ett trafikutsatt läge. Söder om det nya 
bostadsområdet vid Holmen och Holmenleden har en 
entréplats för Kofältet iordningställts, dock utanför de-
taljplanelagt område. I samband med den nyuppförda 
bostadsbebyggelsen vid Holmen har allmänhetens till-
gänglighet till den västra delen av årummet förbättrats 
genom bryggpromenaden. 

Mötet mellan gångstråk och parkstruktur upplevs frag-
mentarisk. Gångstråken håller olika bredder och kvali-
tet. Längs med norra delen av Eskilstuna nedre kanal 
utgörs stråken av stigar. En GC-bro (gång- och cykel) 
öster om Eskilstunavägen kopplar GC-nätet vidare till 
parkstråken på södra sidan av kanalen och vidare söde-
rut mot Gökstensparken, Eklundaparken m.fl. Gatorna 
i det historiska Torshälla är smala med begränsad trafik 
och utgör del i den rekreativa miljön.

Illustration av detaljplanelagd parkmark och gångstråk i närheten av utredningsområdet. Den visuella och tillgängliga kopplingen till årummet sker framförallt via strandpromenaden längs med östra 
sidan av Torshällaån. Med brygganläggningen i kanten av det nya bostadsområdet vid Holmen har allmänhetens tillgänglighet till den västra delen av årummet förbättrats. 

Brygga

Parkmark enligt detaljplan

Gångstråk 
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KULTURHISTORISKT VÄRDE

Tidigare ställningstaganden

Någon tidigare kulturhistorisk värdering av kvarteret 
Gillet 1 har, enligt vår kännedom, inte utförts. Följande 
text är hämtad ur länsstyrelsen Södermanlands läns 
kunskapsunderlag för riksintresset Torshälla [D2].

Kunskapsvärde
Torshälla stad vittnar på ett pedagogiskt vis om en 
medeltida stadsbildnings framväxt vid en naturlig om-
lastningsplats i detta fall vid en fors mellan Mälaren 
och Torshällaån. Torshälla är en av landets äldsta 
stadsbildningar med privilegier från 1317. Här anlades 
tidigt hamn, kyrka, handelsplats och minst en borg. 
Stadsplanen är tidstypisk och har i stort bevarats sedan 
medeltiden i dess äldsta delar. Efter etableringen av 
kronokvarnen och järnbruken under tidigt 1600-tal 
expanderar staden befolkningsmässigt vilket stadsbe-
byggelsens utbredning och innehåll visar. Anläggandet 
av Karl IX kanal visar på betydelsen av att över-vinna de 
topografiska hindren för att transportera varor till och 
från Eskilstuna och Hjälmaren via Torshällaån tills den-
na led ersattes av Hjälmare kanal under 1620-30-talet. 
Järnbruken i Torshällaån, hamnen med omlastnings-
platsen efter kanalens nedläggning samt kvarnverksam-
heten ledde till en stark ekonomisk och samhällelig 
utveckling i form av ett befolkningsuppsving. Detta 
bryts av stadsbranden år 1798.

Under sent 1800-tal leder industrialiserings- och urba-
niseringsprocesser med allt vad det innebär vad gäller 
etablering av industri, hantverk, bebyggelse, stadspla-
nering, folkrörelser, rekreationsparker, kommunala in-
stitutioner till ett visst uppsving. Staden kommer dock 
aldrig ikapp Eskilstunas kraftiga expansion vilket tydlig 
är avläsbart. Eskilstuna Nedre kanal visar på betydelsen 
av att sjövägen effektivt kunna transportera varor förbi 
forsarna i Torshälla utan krav på omlastning. En infra-
struktursatsning som i längden bidrog till att försämra 
Torshällas utvecklingsmöjligheter.

Nyby bruks etablering visar hur kraftfullt en industrieta-
blering kan utveckla en mindre ort på alla vis.

Upplevelsevärde
Flertalet nämnda komponenter är upplevelsebara.

Bruksvärde
Riksintresset har idag bruksvärde som varande tjänste-, 
handels-, bostads, och pendlarort i första hand. Den 
äldre stadens bebyggelse bidrar till lokalturism.

Fastighetens kulturhistoriska värden har definierats 
utifrån två olika arbetsmodeller. Dels arbetsmodellen 
för värdering som presenteras i boken Kulturhistorisk 
värdering av bebyggelse av Axel Unnerbäck 
(Riksantikvarieämbetet 2002), dels den arbetsmodell 
för kulturhistorisk värdering som kallas DIVE och som 
presenteras i Kulturmiljöanalys: en vägledning för an-
vändning av DIVE (Riksantikvarieämbetet 2009).

I Unnerbäcks arbetsmodell har begreppet kulturhis-
toriskt värde delats upp i kategorierna dokumentvär-
den och upplevelsevärden. Dokumentvärden avser 
den information en byggnad kan förmedla från t.ex. 
samhällshistorisk och arkitekturhistorisk synpunkt. 
Upplevelsevärden avser miljöskapande, arkitektoniska 
och estetiska kvaliteter. Modellen har i denna rapport 
främst använts för sin begreppsapparat då fastigheten i 
nuläget är obebyggd.

DIVE är en metod för att hantera den kulturhistoriska 
värderingen i ett större perspektiv. Den kan fungera 
både som ett integrerat planeringsunderlag och ett 
förutsättningslöst kunskapsunderlag. Analysens namn 
kommer från de engelska orden Describe (beskriva), 
Interpret (tolka), Valuate (värdera) och Enable (akti-
vera/ möjliggöra). Orden beskriver de fyra huvudstegen 
i analysprocessen vars syfte är att besvara följande 
frågeställningar;

D - Vad berättar dagens landskap och miljö om områ-
dets ursprung, utveckling och karaktär?

I - Varför har vissa element och karaktärsdrag haft spe-
ciell betydelse i samhället?

V - Vilka historiska delar och karaktärsdrag har speciellt 
värde, kan de utvecklas och var går gränsen för vad de 
tål?

E - Hur kan områdets utpekade, historiska karaktärs-
drag och resurser förvaltas och utvecklas?

Modellen har i denna utredning anpassats för att 
tillgodose analysens syfte, nämligen att definiera och 
analysera kvarteret Gillets roll i dess direkta närmiljö 
och dess betydelse för denna samt roll i riksintresset 
och vattenrummet kring Torshällaån och Eskilstuna 
Nedre kanal.

Fastigheten i staden och riksintresset

Kvarteret Gillet har i nuläget en funktion som ”visuell 
språngbräda” till de angränsande kulturmiljöerna och 
besitter få kulturhistoriska värden för egen del. Det är i 
relation till närmiljöerna som fastigheten får betydelse. 
Fastigheten spelar en betydande roll i stadsbilden med 
sitt exponerade läge, varför dess öppna karaktär bidrar 
till upplevelsen av landskapet. Betraktaren ”lånar” 
landskapet, särskilt vid utblickar från Holmberget.

Ur riksintressesynpunkt är det i dagsläget fastighetens 
öppna karaktär som bidrar till och framhäver riksintres-
sets kulturvärden. Fastigheten angränsar till flera av 
riksintressets värdekärnor och har därför en väsentlig 
betydelse i relation till dessa. Eventuell bebyggelse 
på platsen skulle kunna göra ett starkt avtryck i sta-
dens siluett och stärka eller försvaga upplevelsen av 
kulturmiljön.

Sammantaget relaterar tomten i hög utsträckning till de 
omkringliggande kulturmiljöerna. Dess öppna karaktär 
möjliggör fria utblickar och vyer mellan stadslandska-
pets olika komponenter. Vid kommande förändringar 
av platsen är det därför lätt att vid en överexploatering 
”bygga bort” relationen mellan den småskaliga stadsbe-
byggelsen, de naturgeografiska förutsättningarna och de 
kulturhistoriska lagren. 

Dokumentvärden

Kanalen och Torshällaån har varit bärande i Torshällas 
stadsutveckling. Ända sedan staden anlades har stran-
den varit en plats för verksamhetsbyggnader  för den 
för staden så viktiga handeln och tillverkningsindustrin. 
Närheten till Torshällaån ger tomten ett samhällshisto-
riskt värde i en gestaltning av stadens förändring från 
den småskaliga handelsstaden till det sena 1800-talets 
borgarstad och brukssamhälle.

Strandpromenaden gör det indirekt möjligt att fort-
satt förstå den forna strandlinjen. Torshällaån och 
Eskilstuna Nedre kanal tillhör Torshällas sjöfartshistoria 
i egenskap av farled och handelspulsåder med en kon-
tinuitet som sträcker sig över århundraden. I och med 
den pågående fritidsbåtstrafiken finns här levande kul-
turhistoria. De av trädrader kantade vattendragen, deras 
möten vid den skogsbeklädda udden och stenskoningar 
är, där de förekommer, viktiga värdebärare av platsens 
kulturhistoriska dokumentvärden. 

Historiskt sett har tomten legat i stadens utkant. Hit 
förlades verksamheter som bedrevs i stadens periferi: 
tvätteri, båtbyggande och under 1900-talets senare 
hälft en bensinstation. Staden har sedan dess expan-
derat långt utanför den historiska kärnan varför den 
obebyggda tomten idag upplevs som outnyttjad.

Fastigheten omges av gatusträckningar med lång 
historisk kontinuitet, särskilt med avseende på 
Eskilstunavägen som finns belagd på kartmaterial från 
1600-talet men vars sträckning kan vara betydligt 
äldre.

Upplevelsevärden

Landskapet står som källa till kunskap om stadens 
utveckling och framväxt efter topografins förutsätt-
ningar. Förhållandet mellan staden, vattenrummet och 
Holmbergets sluttningar är bärande för detta uttryck.

Kvarteret har en miljöskapande funktion som stadens 
södra entré för besökare söderifrån med sitt exponerade 
läge intill Holmenleden och Eskilstunavägen. Denna 
funktion ger tomten ett betydande värde som port till 
Torshälla.

Strandpromenadens rekreationella funktion har en viss 
historisk kontinuitet men utgör framför allt en möjlig-
het för invånarna att komma nära vattnet och uppleva 
de historiska bruksanläggningarna vid Holmen samt 
Holmbergsparkens vackra miljöer.
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Närmast angränsande gator och bebyggelse

Illustrationen till höger visar Torshällas bebyggelse 
utifrån dess karaktärer. 

Strukturen som framträder berättar hur Torshälla växt 
fram och visar stadens tydligt urskiljbara årsringar. 
Det äldre Torshälla markeras i mörkt rött och ligger 
tätt samlat kring det medeltida stadsnätet väster om 
Torshällaån eller som utspridda solitärer i form av villa-
bebyggelse. Bebyggelsen sträcker sig från 1-2 våningar 
med en del sentida förtätningar.

Den historiska bruksmiljön orienterar sig utefter vattnet 
där de kunde nyttja sig av vattnets kraft och transport-
möjligheter. F.d. Eminentverktygs fabrik, som uppfördes 
då vattendragen förlorat sin betydelse, ligger istället 
nära anslutning till Eskilstunavägen.

Efterkrigstidens modernistiska bebyggelse är förlagd 
till områden som tidigare var stadens utmarker, där 
invånarna bedrev jordbruk. Marken var flack och lätt att 
bebygga varför exploateringen kunde bli relativt hög. 
Bebyggelsen inordnar sig trots det i stadens karaktä-
ristiskt låga siluett med blygsamma våningshöjder och 
sparsmakade volymer.

Den sentida bebyggelsen vid Holmens södra del repre-
senterar en egen årsring i Torshällas stadsbyggnads-
historia. De lägre längorna på 1-2 våningar inordnar 
sig i stadens siluett och karaktär på ett sätt som visar 
på hänsyn och omsorg vid gestaltningen. Punkthusen 
i områdets utkant sticker ut både genom sin placering 
i landskapet, sina volymer och sin arkitektur vilket 
sammantaget ger en negativ påverkan på riksintressets 
utpekade kulturhistoriska värden.

Våningshöjder

Byggnadernas uppskattade byggnadshöjder redovisas 
med romerska siffror. Utifrån denna kartläggning blir 
det tydligt hur enhetlig stadens siluett är. Mycket få 
byggnader sträcker sig över två våningar, centrumbebyg-
gelsen vid Östra torget och de nyuppförda punkthusen 
vid Holmen.

Enligt modernistiska stadsbyggnadsprinciper användes 
högre bebyggelse för att markera centrum varpå invå-
nare lätt skulle kunna orientera sig i staden. De högre 
byggnaderna vid Östra torget får därmed en tydlig funk-
tion. Den nyuppförda bebyggelsen vid Holmen innebär 
ett avsteg från detta genom att torna upp sig med 4-5 
våningar i stadens utkant. 
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Brygga

Brygga

Historiska enheter kring Holmberget utifrån en överlagring av Holmbergets situationsplan från år 1912 på dagens ortofoto. Parkanläggningen hade tidigare 4 parkentréer (se röda cirklar). Relationen 
mellan bebyggelse vid Holmbergets fot och berg har lång kontinuitet. Parken har dock fått en förstärkt koppling mellan den lägre delen och den högre i norr sedan dess tillblivelse. Den gula fältet 
markerar zonen för strandpromenaden och parkanläggningens möte med vattenrummet. 

Holmbergsparken

De historiska parkerna i Eskilstuna tillkom mellan 
1876 – 1906, placerade i anslutning till ån i sanka 
lägen och utanför rutnätsstaden. Eskilstuna var i slutet 
av 1800-talet jämte Stockholm den stad som hade flest 
invånare per kvadratkilometer. Tillkomsten av parkerna 
hade ett hälsoperspektiv: med parkernas hjälp skulle 
städerna göras sundare och stimulera till möten och 
rekreation, men också till folkbildning. 

Torshälla har två kulturhistoriska parkanläggningar, som 
nämns bland de bevarandevärda parkerna i grönstruk-
turplanen: Nybyparken (1832-38) och Holmbergets 
park (1896-1912), där den senare har en speciell 
karaktär utifrån sin placering på berget, valt utifrån sitt 
höga läge och med en annan relation till staden, som 
en medveten komponent i stark visuell relation både 
till centrum och till landet som gränsade till staden. 
Det gör Holmbergsparken till en unik representant sett 
till anläggningarna i Eskilstuna. Å andra sidan är tradi-
tionen att lokalisera parkerna i anslutning till ån också 
representativt stildrag, som även Holmbergsparken 
följer.

Holmbergets parkanläggning har en historik intimt för-
knippad med Torshällas identitet och framväxt och har 
både ett arkitektur- och parkhistoriskt värde som tydlig 
representant för det nationalromantiska stilidealet och 
ett symboliskt värde som en plats, från vilket Torshällas 
historiska stad ofta har dokumenterats och som är för-
knippat med stadens stadsliv. 

Upplevelsevärde/bruksvärde
Idag utgör parkmiljön med sina vindlande gångstråk  en 
rofylld oas med flera platsbildningar och med ett fint 
utnyttjande av de topografiska förutsättningarna, som 
betingar ett upplevelsevärde. Parkanläggningen har 
förändrats, förenklats sedan dess tillblivelse, men en 
paviljong finns ännu kvar som accentuerar utkiksplatsen 
med vyer mot det historiska Torshälla.

Parkanläggningen har ett betydande miljöskapande 
värde med sitt exponerade läge i staden. Värdet är 
förknippat med kvarteret Gillet då tomtens fria sikt-
linjer möjliggör upplevelsen av det omkringliggande 
landskapet.
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KULTURHISTORISKT VÄRDE - VISUELLA ASPEKTER

Följande kapitel syftar till att beskriva, analysera och 
värdera kvarteret Gillets roll i stadsbilden och i landska-
pet. Fastighetens betydelse illustreras genom studier 
av siluetter, kartmaterial samt för riksintresset värdebä-
rande vyer och siktlinjer.

Topografi och landskapsbild

Kopplingen mellan det låga vattenrummet, den sluttan-
de marken och Holmbergets synliga bergssluttningar är 
kulturhistoriskt intressant och har ett pedagogiskt värde 
som illustration över sprickdalslandskapets karaktär. 
Mötet mellan dessa komponenter bidrar till en intres-
sant visuell upplevelse, ett samspel som är bevarande-
värt och som kräver hänsyn vid eventuella förändringar 
av platsen.

De bebyggda fronterna utgörs av i stadsrummet framträ-
dande fasader och byggnader vars gestalt och framto-
ning gör att de tar plats i sin närmiljö. Den nyuppförda 
bostadsbebyggelsen vid Holmen gör detta på ett sätt 
som upplevs som främmande med sin avvikande skala 
och arkitektur. Holmens industribyggnader är förvisso 
volymmässigt större än den omkringliggande bebyg-
gelsen men passar väl in i sin kontext vilket reducerar 
detta uttryck.

Vegetationsfronterna, som markeras i grönt, är framfö-
rallt belägna intill vattenrummen. Det gröna som stads-
byggnadselement betingar olika grad av kulturhistoriskt 
värde. Äldre träd och medvetet planterade områden 
utgör del i det gröna kulturarvet, antingen med egen-
värde eller som del i en kulturmiljö ihop med byggnader 
och anläggningar. Holmbergsparken har egenvärde i 
egenskap av historisk parkanläggning. Landskap för-
ändras över tid, särskilt relationen mellan öppna och 
slutna landskapsrum. Nya gröna fronter uppstår i land-
skapsbilden, öppna landskapsrum bebyggs eller ändrar 
markanvändning. Vattenrummen kring Eskilstuna nedre 
kanal och Torshällaån ger en kontinuitet och identitet i 
landskapsbilden och möjliggör att kulturhistoriska sam-
band ännu kan läsas. Det skapar samtidigt en visuellt 
exponerad och känslig miljö utmed vattenrummen.

De exponerade bergsfronterna, på kartan markerade i 
blått, visar tydligt hur sprickdalslandskapets bergsknal-
lar ligger spridda i stadsmiljön. De har av praktiska skäl 
i hög grad förblivit obebyggda och utgör idag karaktäris-
tiska stadsbyggnadselement.

Brygga

Brygga

Bebyggd front Vegetationsfront - strukturerande Bergsfront/topografisk barriär
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Vy av fastigheten från bryggan vid Torshällaåns västra strand i syfte att gestalta den angränsande stadssiluetten. Trädraden på den motsatta stranden bildar en påtaglig fond där den bakomliggande bebyggelse framträder mellan stammarna. 2016-03-15.

Studie av ovanstående siluett. Illustrationen visar tydligt hur den låga bebyggelsen står i nära förhållande till topografin. Den underordnar sig Holmberget och följer landskapets mjuka sluttning. Bebyggelsen på Holmberget, utomhusscenen och restaurangen 
utmärker sig som accenter i den annars enhetliga konturen. Den gröna fonden av alar intill strandpromenaden är tydligt märkbar som landskapselement, den avskärmar och förankrar vattenrummet visuellt.
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Ortofoto redovisande de inom utredningen studerade vyerna. Ortofoto från Eskilstuna kommun.

Siktlinjer och fondmotiv

Fastighetens öppenhet och låga siluett möjliggör fria 
och fria siktlinjer mellan närmiljöerna och det omkring-
liggande landskapet.

För att definiera och analysera viktiga siktlinjer och 
fondmotiv i fastighetens närmiljö har vi valt ut ett 
antal platser i Torshälla där tomten har en tydlig roll i 
stadsbilden.

De valda vyerna redovisas på kartbilden till höger och 
följer på nästkommande sidor. Varje vy åtföljs av en 
kommentar till det bilden visar.

1. Vy från Holmenledens västra brofäste.

2. Vy över fastigheten från Torshällaåns västra strand. 

3. Vy från Ruths gränd, via Holmens bruksmiljö.

4. Vy över vattenrummet, dammen, Holmberget från 
Strömbron. 

5. Vy över fastigheten från Holmbergets fot. 

6. Fastigheten från nordöst, sikten ned mot vattenrum-
men, den skogsbeklädda udden. 

7. Torshällas södra entré, från det södra brofästet.
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1. Vy från Holmenledens västra brofäste.

Vyn ger en tydlig bild av landskapets topografi med det 
höga Holmberget i bakgrunden, bebyggelsens enhetliga 
samlade siluett längs dalgången och slutligen slutt-
ningen ned mot områdets lägsta punkt, Torshällaån.

Raden av alar är ett tydligt och starkt landskapselement 
som skärmar av kvarteret Gillet och den bakomliggande 
bebyggelsen. Träden ramar in vattenrummet och ger en 
visuell struktur och rumslighet till den annars öppna 
platsen.

Längst till höger i bild syns bryggpromenaden intill 
Holmens bostadsområde, med sin i sammanhanget 
märkliga makadambeläggning.

Fastigheten sedd från Holmenledens västra brofäste. 2016-04-07.
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2. Vy över fastigheten från Torshällaåns västra strand. 

Liksom föregående vy visar även denna utblick på träd-
radens betydelse som avskärmande landskapselement. 

Bebyggelsen får en större betydelse och gavlarna på 
smalhusen på andra sidan Eskilstunavägen bildar en 
nedtonad med tydlig bebyggd front. De snedställda hu-
sen får, tillsammans med den äldre bebyggelsen inom 
kvarteret Gesällen, ett karaktäristiskt uttryck. Detta 
uttryck upplevs tydligt på båda sidor av Torshällaån.

Kontakten med vattenrummet är av stor lokalhistoriskt 
betydelse eftersom Torshällaån spelat en så central 
roll i stadens utveckling. Fallen i stadens mitt var en 
förutsättning för stadens etablering under 1200-talet. 
Ån som transportsträcka och källa till vattenkraft möj-
liggjorde stadens fortsatta utveckling under de därefter 
följande århundradena.

Idag har vattenrummet en i huvudsak rekreationell 
funktion och möjliggör många vackra utblickar, det är 
därför mycket känsligt och har ett betydande miljöska-
pande värde.

De snedställda smalhusen från 1950-talet bildar en nedtonad men tydlig bebyggelsefront i kontrast till vattenspegeln. Kvarteret Gillets låga siluett blir förgrund. 2016-03-15.
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3. Vy från Ruths gränd, via Holmens bruksmiljö.

Det nyuppförda bostadsområdet vid Holmen har flera 
gatt där Gillet, Holmberget och kvarteret Gesällen syns 
mellan husen.

Vyerna är intressanta då utblickarna sammanlänkar det 
nya området med de äldre närmiljöerna. Betraktaren får 
en uppfattning om platsens kulturhistoriska lager och 
upplever staden som en historiskt sammansatt miljö.

I gattet mellan den nya bostadsbebyggelsen inom kv. Holmen och den bevarade fabriksbyggnaden syns kv. Gillet och den äldre bebyggelsen inom kv. Gesällen. 2016-04-07.
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Torshällaån söderut, från Strömbron. Holmberget och Holmens industribyggnader flankerar varandra över vattendraget. 2016-04-07.

4. Vy över vattenrummet, dammen, Holmberget från 
Strömbron.

Utblicken är den typiska för Torshälla och innehåller fle-
ra av de komponenter staden gjort sig känd för. Utifrån 
riksintresseperspektivet är denna vy mycket känslig för 
ändringar.

Holmberget med sin nationalromantiska parkanlägg-
ning fyller den högra sidan av bilden och leder blicken 
vidare mot årummet. Den mjukt rundande strandlinjen 
förstärker Holmberget står som flankerande motpol till 
Holmens industribyggnader på andra sidan ån. De två 
höjderna ramar in vattenrummet och stärker den visu-
ella upplevelsen.

Vattendraget med sin karakteristiska dammanläggning, 
bruksmiljö och skulptur av Allan Ebeling symboli-
serar Torshälla och sammanfattar stadens historiska 
bakgrund. Platsens historiska lager är för betraktaren 
påtagliga.

Kvarteret Gillet anas bakom Holmbergets sluttning, ny 
bebyggelse skulle kunna göra ett starkt avtryck i vyn. 
En aspekt att ta hänsyn till vid eventuella ändringar av 
fastigheten.
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5. Vy över fastigheten från Holmbergets fot. 

Området upplevs som flackt med en svag lutning ned 
mot Torshällaån. Platsen utgör Holmbergsparkens södra 
entré och har därför stor betydelse utifrån det rekreatio-
nella perspektivet. 

Samspelet mellan den äldre bebyggelsen, strandprome-
naden och vattenrummet är för betraktaren avläsbart 
och bidrar till platsens upplevelsevärden.

Sammansatt panorama över fastigheten från nordväst. 2016-04-07.
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6. Fastigheten från nordöst, sikten ned mot vattenrummen, 
den skogsbeklädda udden. 

Holmenleden utgör ett skarpt visuellt avbrott i den an-
nars ostörda gröna ridån längs vattenrummen.

Att den skogsbeklädda udden är outnyttjad och obe-
byggd har lång historisk kontinuitet och bidrar till att 
landskapet mjukas upp. Udden hade kring sekelskiftet 
1900 ett mycket styrt utseende, hårt gallrad och med 
en ensam trädrad längs vattnet. Den fritt växande 
skogsdungen visar på något annat än det tuktade natio-
nalromantiska landskapet.

De gröna impedimenten på tomten och de solitära 
trädens kvaliteter bidrar till ett uppmjukande av den 
annars hårdgjorda stadsmiljön. De små bitarna av gräs 
har en strukturerande funktion och delar in fastigheten 
i fattbara verksamhetsytor.

Fastigheten sedd från nordöst. De små bitarna av gräs har en strukturerande funktion och delar in fastigheten i fattbara verksamhetsytor. 2016-04-07.
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7. Torshällas södra entré, från det södra brofästet.

Vyn möter ankommande från söder längs 
Eskiltunavägen. Kvarteret Gillet har ett exponerat läge i 
korsningen mellan de båda genomfartsvägarna.

Holmberget och den äldre bebyggelsen inom kvarteret 
Gesällen utgör tillsammans med kyrktornet ett anslå-
ende perspektiv. Bruksmiljön vid Holmen skymtar till 
vänster om kyrkan och bidrar till betraktarens upple-
velse av stadens historiskt sammansatta miljö.

Denna fria siktlinje över det historiska Torshälla har ett 
betydande kulturvärde och bör värnas vid eventuella 
förändringar av platsen. Det exponerade läget gör att  
tillkommande bebyggelse på tomten kräver stor gestalt-
ningsmässig omsorg.

 

Fastigheten sedd ifrån Eskilstunavägens södra brofäste. Perspektivet av Holmberget och det historiska Torshälla är anslående. 2016-04-07.
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Kv. Gillet 1 som del av närmiljön

•  Strandpromenaden som upplevelse av 
vattenrummet

Fastigheten och strandpromenaden har rekreationella 
och upplevelsemässiga värden för närmiljön kring 
vattenrummet intill Torshällaån.

•  Tomtens öppna karaktär

De öppna och fria siktlinjerna över platsen utgör ett 
visuellt starkt landskapselement i stadsbilden.

•  Vegetationen som stadsbyggnadskomponent

Raden av alar bidrar till platsens rumslighet och 
bildar en sammanhängande grön front som binder 
samman vattenrummet med Holmbergsparken i 
nordöst och den skogsbeklädda udden i sydväst.

Kv. Gillet 1 som del av staden Torshälla

•  Stadens entré från söder

Fastigheten är med sitt exponerade läge intill kors-
ningen Holmenleden - Eskilstunavägen Torshällas 
entré söderifrån. Detta trots att staden börjar en bra 
bit söder om Eskilstuna Nedre kanal. Denna roll 
medför stora gestaltningsmässiga krav på eventuella 
förändringar av platsen.

•  Holmberget som naturgeografisk komponent

Holmbergets roll i stadsbilden och dess betydelse för 
betraktarens förståelse av landskapets naturgeogra-
fiska förutsättningar är väsentlig. De synliga bergsi-
dorna och samspelet mellan bergshöjden, den lågt 
liggande fastigheten och vattenrummet bidrar till och 
förstärker detta uttryck.

•  Tomtens öppna karaktär

Fastighetens öppna karaktär möjliggör fri sikt över 
stadens historiska komponenter, kyrkan, Holmens 
bruksmiljö och den äldre bebyggelsen inom kvarteret 
Gesällen.

Kv. Gillet 1 som del av riksintresset

•  Torshällaån och Eskilstuna Nedre kanal

Vattenrummen intill fastigheten är av stor betydelse 
för upplevelsen av stadens historiska komponenter. 
Torshällaåns betydelse för stadens utveckling, dess 
funktion som vattenväg och källa till kraft har varit 
central. Anläggandet av Eskilstuna Nedre kanal inne-
bar en stagnation av stadens utveckling.

•  Fastighetens relation till riksintressets värdekärnor

Kvarteret Gillet ligger i direkt anslutning till flera av 
riksintressets värdekärnor: Forsarna med dammen, 
Kanalen, Holmbergets rekreationspark, Holmens bruk. 
Fastigheten får därmed en viktig relation i samspelet 
till dessa.

KULTURHISTORISKT VÄRDE - VIKTNING AV VÄRDEN I FÖRHÅLLANDE TILL NÄRMILJÖN, STADEN OCH RIKET
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KULTURHISTORISKT VÄRDE - KÄNSLIGHET OCH TÅLIGHET

Framtida förändringar av fastigheten bör i struktur 
och gestaltning anpassas till platsens visuella och 
kulturhistoriska värden. Kontexten av vyerna över 
vattenrummet från Strömbron, de fria siktlinjerna 
över Torshällaån och kanalen, vyerna mot söder och 
väster från Holmberget, samt förhållandet mellan den 
historiska staden Torshälla, industrimiljöerna och vat-
tendragen är av stor vikt för riksintresset. Dessa förut-
sättningar bör vara utgångspunkt vid förändringar.

Se känslighets- och tålighetsanalysen till höger för 
riktlinjer för hur förändringståliga olika delar av utred-
ningsområdet är. 

Hög känslighet innebär att mindre ändringar inom 
området kan genomföras under förutsättning att stor 
hänsyn visas för platsens karaktär. 

Känsligt mot förändring innebär att platsens befintliga 
värden inte är av sådan art att platsen inte kan föränd-
ras under förutsättning att åtgärden görs med hänsyn 
till anläggningens övergripande karaktär. 

Tåligt innebär att området är av föränderlig karaktär 
eller har givits en gestalt som saknar tydlig koppling 
till den kulturhistoriska karaktären. Dessa områden 
kan med fördel utvecklas så att deras upplevelse- och 
miljömässiga värden stärks.

Kommentar till känslighet- och tålighetsanalysen

Fastigheten är idag obebyggd och öppen till sin karak-
tär. Den fungerar som visuell språngbräda till landska-
pets övriga komponenter, Holmberget, vattenrummen 
och den historiska miljön på andra sidan Torshällaån.

De värdekärnor som lyfts fram i länsstyrelsens riks-
intressebeskrivning; Forsarna med dammen, Kanalen, 
Holmberget rekreationspark, Holmens bruk, bedöms ha 
en hög känslighet. Även till värdekärnorna anslutande 
landområden och för landskapet starkt värdebärande 
delar ges samma bedömning.

Utöver riksintressets värden har kulturhistoriska intres-
santa delar av staden som visar på dess framväxt över 
tid och landskapselement av betydelse för stadsbilden 
getts hög respektive känsliga klassningar.

Fastigheten bedöms till stora delar vara tålig för 
ändring med undantag för strandpromenaden och 
ett stråk tvärs över tomten. Strandpromenaden är 
kvarterets känsligaste del eftersom den ansluter till 
riksintressets kärna och har stora miljömässiga värden. 

Brygga

Brygga

Känsligt för ändring.

Hög känslighet mot förändring.

Tåligt för ändring.

Allmänhetens fria åtkomst till strandkanten och vyerna 
över årummet är av stor betydelse för platsens upp-
levelsevärden. Vattenrummet ges därför en utvidgad 
buffertzon.

Stråket av känslighet i sydvästlig riktning över tomten 
utgörs av en för platsen viktig siktlinje söderifrån där 
Torshällas historiska stadskärna och kyrktorn syns 

tydligt jämte Holmbergets karaktäristiska sluttning. 
Siktlinjen kräver beaktande vid framtida exploatering. 
Vidare ges den äldre bebyggelsen inom kvarteret 
Gesällen en viss buffertzon, för stor exploatering i  
direkt anslutning till de småskaliga villorna kan resul-
tera i ett allt för skarpt skalmöte.
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Tillkommande bebyggelse 

Eventuell ny bebyggelse inom utredningsområdet bör 
förhålla sig till Torshällas äldre bebyggelse vad gäl-
ler småskalighet, som är ett av stadens mest typiska 
särdrag. Antalet våningar bör inte överstiga tre. Större 
volymer riskerar att upplevas som alltför dominerande i 
den känsliga miljön. 

Karaktären hos den närliggande bebyggelsen bör beak-
tas – de modernistiska flerfamiljshusen från 1950-talet, 
de f.d. industrierna på Holmen och Eminentfabriken, 
den äldre bebyggelsen inom kv. Gesällen.

Hänsyn ska tas till de naturgeografiska förutsättning-
arna på platsen. För att topografin fortsättningsvis ska 
vara läsbar bör byggnadshöjder följa med den sluttande 
tomten och inte kompensera för höjdskillnader. Ny 
bebyggelse bör i höjd vara underordnad Holmberget och 
inordna sig bland den befintliga bebyggelsen.

Utredningsområdet utgör historiskt sett gränsen mel-
lan stad och utmark i Torshälla. Ny bebyggelse bör inte 
uppföras för kompakt, då det kan leda till att över-
blicken av dessa förhållanden går förlorad. Bebyggelsen 
bör brytas upp i mindre volymer och placeras med väl 
avvägda buffertzoner sinsemellan.

Orienterbarhet

Den helt obebyggda eller tidigare glest bebyggda 
tomten - med det framträdande Holmberget och fria 
siktlinjer mot stadens historiska delar – fungerar som 
”huvudentré” till Torshälla söderifrån. Dessa förutsätt-
ningar bör fortsättningsvis kunna vara avläsbara. 

Berget som fondmotiv bör beaktas sett från strandpro-
menaden söderifrån, som ett möte med dagens stads-
park, men också med den historiska parkanläggningen. 
Ny bebyggelse bör förläggas så att sambandet mellan 
Holmberget, strandpromenaden och vattenrummet inte 
störs.

En fri zon bör även lämnas i ett stråk diagonalt över 
tomten, från sydöst till nordväst, för att siktlinjen från 
Eskilstunavägen mot kyrkan med omgivningar fortsätt-
ningsvis ska hållas öppen.

Växtlighet, gångstråk och parkmiljö
Betydande utrymme bör lämnas i zoner mot Holmberget 
och bebyggelsen direkt söder därom samt längs med 
det viktiga och känsliga årummet. Detta för att värna 
gångstråket längs åstranden, men även för att bevara 
vyn från norr och väster. 

Ett respektavstånd till strandpromenadens möte med 
årummet bör definieras.

Vidare kan övriga parkstråk längs Eskilstuna Nedre 
kanal och de södra delarna av Torshällaån strukture-
ras upp och förstärkas. Kopplingen mellan stadens 
olika parkstråk är idag fragmentarisk, flera sträckor 
av stranden upplevs som eftersatt eller obearbetad. 
Vattenrummen har starka upplevelsemässiga kvaliteter 
som med relativt små ingrepp kan tas tillvara.

Vattenrummen
Den mjuka men tillrättalagda karaktären på stränderna 
längs Torshällaån och Eskilstuna Nedre kanal bör gene-
rellt bevaras. Stenskoningar bör i de fall de förekommer 
bevaras och underhållas då de har ett kulturhistoriskt 
värde. 

Vassen spelar en viktig roll som karaktärsbildande 
landskapselement men hindrar samtidigt åtkomsten till 
vattnet. Avvägningar gällande vassens utbredning bör 
göras så att den visuella och fysiska kontakten mellan 
vattenrummens stränder stärks.

Ett av riksintressets särdrag är de längs vattendragen 
placerade trädraderna med syfte att försköna parkrum-
met och verka orienterande. Träden bör hållas efter och 
vid behov beskäras eller föryngras.
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