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Här syns de fabriker på Holmenområdet som berörs av 
nybyggnationen. Den äldsta fabriken i mitten kommer att 

finnas kvar. De övriga två byggnaderna rivs.
Läs mer på sidorna 8-9.

Årg 21  Nr 1 2011
Medlemsblad för Torshälla hembygds
förening S:t Olofs Gille
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Åldermannen har ordet

Snön ligger vit på taken men tomten är inte längre vaken. Han ligger åter förpackad 
i julkartongen i väntan på december. På Bergströmska gården plockades alla jul-
dekorationer bort den 13 januari som man ska. Hemma hos mig får de stå betydligt 
längre. Helst skulle jag nog önska att särskilt elljusstakarna i fönstren kunde stå till 
påska. Det blir så mörkt när de är borta.
Men nu känns allt lite ljusare och man kan nästan känna lukten av lite, lite vår. 
 Styrelsen för S:t Olofs Gille har arbetat med en verksamhetsplan som kommer att 
presenteras på årsmötet. Det är en gedigen plan som handlar om att öka verksam-
heten på Bergströmska gården. En punkt i årsplanen har vi redan genomfört och det 
var ett mycket välbesökt möte angående Torshällas framtid och vision. Ett möte som 
S:t Olofs Gille bjudit in till. Det nya kvarteret vid Holmenleden diskuterades livligt 
och en del oroliga funderingar framkom. Det var samma oroliga frågor som Gillet 
lyft fram i sitt remissvar till stadsbyggnadsförvaltningen. 
Vi vill också öka möjligheterna för att kunna utnyttja ”Mormorstäppan” bättre. 
 Styrelsen skulle gärna se att någon intresserad och kunnig person vara villig att hålla 
en kurs i ”täppan” om hur man odlar och tar till vara på örter och kryddor.
Ett stort och viktigt evenemang är självklart Georg Nyströmsjubileet som kommer 
att ske under juni månad med invigning på nationaldagen. Kommittén som arbetat 
har tagit fram ett fantastiskt program med något för alla. 
Den 14 mars är det årsmöte för S:t Olofs Gille. Styrelsen hoppas självklart att många 
medlemmar kommer för att göra sin röst hörd men också för att träffas och umgås. 
S:t Olofs Gille fyller som förening 75 år i år och detta ska vi självklart fira, idéer finns.
För Torshälla som helhet är turismen en mycket viktig del och Gillet ser med glädje 
att en glasblåsare kommer till ”stan” under våren och likaså att en delikatessaffär 
kommer att öppna.  Vi vill att turister ska se Torshälla som ett mål och Gillet kom-
mer att ta aktiv del i att lyfta Torshälla som ett turistmål. 
Är du ute och promenerar på Lilla Gatan i vårsolen? Är det kanske en torsdag efter-
middag? Kom då in på gården och få lite kaffe och en pratstund. 

Välkommen! 

Iha Frykman, ålderman
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Julmarknaden 2010

En mugg varm glögg i bagarstugan  
smakar inte så dumt….

Från vänster ser vi Ingemar Stålberg,  
Lars Nystedt och Margareta Stålberg.

Ovan ser vi ”tomtemor” själv,  
Kerstin Stenberg.

En härligt välkomnande brasa  
i ”Mormors täppan”.
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Gården nr 116 A
Omkring sekelskiftet 18-1900-talet var 
byggverksamheten ganska stor i Torshälla. 
År 1900 byggdes bland annat folk skolan 
och det så kallade Järnhandlar huset.  
 Stadens östra område med utstakade 
 tomter från nr 101 t.o.m. 139 hade börjat 
att bebyggas. Vid nuvarande Östra torget 
byggdes två lika hus på tomt nr 116 med 
beteckningen Öster 116 A och B. I min 
barndom kallades 116 B alltid för ”ameri-
kanarns” därför att ägaren tidigare hade 
bott i Amerika.
1921 köpte min morfar Karl Johan 
 Andersson Öster 116 A. Morfar och mor-
mor hade då flyttat ifrån Haga, som de 
fortfarande ägde. Mina föräldrar Maria 
och Erik Pettersson arrenderade då Haga, 
där jag och mina syskon är födda. 
Det fanns två hus på tomten 116 A, dels 
stora huset, som på nedre botten inrym-
de en bostad och en affärslokal och dels 
gårdshuset. I stora huset bodde min mor-
far och mormor på övervåningen. I nedre 
våningen bodde Erika och Anton Larsson. 
Erika var en mycket språksam kvinna, som 
hade för vana att på fredagarna, som var 
torgdagar, bjuda sina väninnor på café. Det 
fanns fler att välja mellan, där var Folkets 
Hus café vid torget, Rapps café nedanför 
torget och Centralcaféet i Bankhuset. 
Anton, som arbetade på Nyby Bruk hade 
vid en diskussion yttrat att om man bara 
hade fläsk och bröd, så klarar man sig 
alltid. Uttrycket ”Fläsk och bröd” kom-
mer fortfarande många torshällabor ihåg. 
Anton Larsson var också så kallad sjuk-

kassebesökare, som hade koll på alla för-
säkringstagarna. Erika och Anton var 
mycket snälla och gästvänliga personer, 
som det var roligt att språka med.
Under många år var det speceriaffär i 
huset. Innehavarna har bland annat varit 
Ekman, Ådahl och Carl Bohm. Det var 
Calle Bohm som hade affären när jag gick 
i skolan. Då kunde man tjäna en liten 
slant på att gå ut med varor till en del av 
kunderna. Flera av kunderna handlade 
på bok vilket betydde att de betalade 
per månad. I gårdshuset bodde familjen 
Samuelsson i många år. 
På hemväg från skolan gick jag ofta upp 
och hälsade på morfar och mormor, då 
visste jag att mormor alltid hade några 
karameller att bjuda på.  Kom man när 
det började bli mörkt satt de ofta och 
kurade skymning, en vana de hade från 
den tid man använde fotogenlampor, som 
man av besparingsskäl inte tände förrän 
det blev mörkt. Morfar, som varit rättare 
på flera stora gårdar var van att föra bok. 
Även på äldre dagar hade han full koll 
på alla inköp som gjordes, bland annat 
till hushållet. Varje inköp var noggrant 
antecknat, allt från det minsta inköp mor-
mor gjort till hushållet, till sina utlägg för 
tre liter sprit som var hans ranson och 
som han varje månad tog ut på bolaget. 
Men jag har inget minne av att jag såg 
min morfar spritpåverkad någon gång.
När mormor blev så dålig att hon inte 
kunde klara sig hemma längre fick hon 
komma till ålderdomshemmet. Sista 
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gången jag hälsade på mormor var på 
våren 1933 då hon köpte några majblom-
mor av mig. Det jag såg då var en liten 
tunn gumma, som låg i sin säng och som 
väntade att slippa ifrån sitt långvariga 
lidande. Någon månad senare blev hon 
befriad från sina plågor. Hon avled den 
31 maj 1933. 
Morfar, som bodde kvar i huset älskade 
att arbeta i sin välskötta trädgård. Särskilt 
minns jag de små goda hampusäpplena. 
Han hjälpte även grannarna med vår och 
höstgrävning. Sin sista arbetsinsats som 
morfar gjorde var att hjälpa till att slå med 
lie i utfallsgraven på Haga äng. När han 

skulle cykla hem med lien på axeln blev 
han påkörd av en bil. Han skulle svänga 
över till Gökstensvägen för att besöka 
vår familj, som bodde där då. Morfar 
var inte värre skadad än att jag kunde gå 
med  honom till doktorn, som ville att 
han skulle söka vård på lasarettet. Där 
ordinerades sängläge, som fick till följd 
att han efter någon vecka fick lunginflam-
mation och dog. Han blev 76 år gammal.
Det är något av vad jag  kommer ihåg från 
den tid som morfar och mormor bodde 
i gården Öster 116 A.    

Text: Bernt Petterson
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Torshälla tidning
na gång den välkända Bergströmska 
hörnan vid Lilla gatan. Den lyck-
liga tilldragelsen gav anledning till 
stora festligheter, illumination och 
salut från Holmberget samt allmän 
flaggning. I den stora porten till Berg-
strömska gården trängdes ”hela Tors-
hälla”, alltifrån herr Borgmästaren 
till familjens sko makare i det gula 
huset nere vid bron. Uti herr skapet 
Bergströms trädgård på andra sidan 
gatan bjöds hela dagen Pimpinella 
och klenäten. Glädjen och trakte-
ringen delades av alla och envar.”

Extranumret fortsätter sin beskrivning 
av fröken Bergström så här:

”Lilla Mia uppfostrades av guvernant 
men lärde sig samtidigt slå volter över 
portstången, åka kana, till och med 
skinkomelett på Rådhustrappan. (Än 
idag lär fröken B. öva dylik sport). 
Med tiden saknades icke tillbedjare 
för den unga arvtagerskan men frö-
ken B. förblev obeveklig. Hon före-
drog att sitta drömmande bakom de 
målade ståljalusierna. En vacker dag 
visste hon sitt livs uppgift, hon ville 
bliva ”postflicka”. Detta var år 1898.” 

I nästa nummer presenteras lilla fröken 
Söderström.

Text: Janett Eriksson

I en av byrålådorna på Bergströmska går-
den har vi funnit ett utdrag från ett extra-
nummer av Torshälla tidning. Numret 
utkom lördagen den 30 november 1917. 
Här kan vi läsa följande: 

”Just nu ingick till redaktionen föl-
jande telegram. Fröknarna Maria 
Juliana  Paulina Bergström och Vil-
helmina Augusta  Karolina Söder-
ström hava denna dag utnämnts till 
ordinarie befattningshavare i Kungl. 
Poststyrelsen. Fröknarna tillhöra som 
bekant stadens äldsta familjer. De 
båda unga damerna äro numera 
bosatta i huvudstaden men de be-
söka ofta sin födelse stad och hälsas 
med glädje av sina många vänner 
och beundrare.

Vi lyckönska fröknarna Bergström 
och Söderström till en ovanligt snabb 
beford ran samt Postverket att hava 
vid sig  fästat dessa två förmågor och 
sympatiska personligheter.”

Det var naturligtvis väldigt fint att bli 
befattningshavare inom Kungliga Post-
styrelsen och detta måste givetvis slås upp 
stort i ett extranummer. Tillsammans med 
lyckönskan har man skrivit lite personligt 
om de båda kvinnorna. Uppgifterna om 
fröken Bergströms födelse har man be-
skrivit i en ”en livlig tidskildring” hämtat 
ur Torshälla Tidning den 3 mars 1877:

”Under gårdagen sågs storken kretsa 
över vår stad och besöket gällde den-
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I mormorstäppan finns den gamla kultur-
växten Humle (Humulus lupulus).

flikiga blad. De slingrande skotten kan 
bli mer än tio meter långa och kan växa 
20 cm/dygn. Humlens skott slingrar sig 
alltid medsols! Hela växten är klädd med 
krokiga taggar och körtelprickar. Humle 
har skilda han- och honplantor.  
Första fynduppgift publicerades i Brome-
lius Chloris gothica år 1694, men arten är 
känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).
Förr fanns särskilda humlegårdar, till 
exem pel Humlegården i centrala Stock-
holm som var kryddgård fram till 1648. 

Användning
Humle har sedan 1200-talet odlats i 
 Sverige och använts vid öltillverkning. Det 
är framför allt bitterämnen (t. ex. lupulin) 
i körtlarna på honblomställningarna som 
ger ölet dess karaktäristiska smak. 
Humlens stjälkar är rika på fibrer och den 
har därför också använts som spånads-
växt. 
Humlens goda egenskaper gör att den 
kan användas t.ex. som rogivande medel. 
Låt då tre färska eller torkade humlekot-
tar dra 10 minuter i en kopp hett vatten 
och drick teet varmt. För en rofylld natt 
kan man stoppa torkade humlekottar i 
huvudkudden. Blanda gärna med några 
lavendelblommor eftersom de har en av-
slappnande effekt.

Källa: Wikipedia, Vår örtabok,  
Rabén & Sjögren 1988
Text: Janett Eriksson

Mormorstäppans växter

Humle är en art i familjen hamp växter 
och förekommer naturligt i Europa, 
Asien, Nordafrika och Nordamerika. 
Den förekommer vild eller förvildad i 
lövlundar och bäckdälder i södra och 
mellersta Sverige, oftast i närheten av 
bebyggelse som t.ex. vid gamla gårdar 
eller gamla husgrunder. En mycket stor 
del av vår svenska population utgörs av 
honplantor, vilket talar för att den som 
regel spritt sig från odlingar. Lokaler där 
även hanexemp lar förekommer kan vara 
ursprungligt inhemska och bör betraktas 
som mer skyddsvärda.

Beskrivning
Humle är en flerårig slingrande, klätt-
rande ört med motsatta, breda, hand-
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Torshälla i fokus

Observera att den stora byggnaden ut efter 
Storgatan, gamla Holmens mekaniska verk-
stad, inte berörs av denna planering. Den 
fabriken har idag en privat ägare.
Under kvällen fick informatörerna svara 
på många frågor. En återkommande fråga 
handlade om nuvarande parkeringsplatser 
på Ruths gränd. Idag har många kring-
boende  sin parkering utmed gränden. 
Enligt Landin räknar fastighetsbolaget 
med att ha ett antal extra parkerings-
platser för de kringboendes räkning. En 

I januari bjöd S:t Olofs Gille in till en 
informationskväll angående nybyggna-
tionen av kvarteret Holmen. Den 24 
 januari samlades drygt 60 personer i 
konferensrummet på Torshälla förvalt-
ning. Vår ålderman Iha Frykman inledde 
kvällen och noterade med glädje att så 
många hade hörsammat vår inbjudan.
Peter Landin från T-a fastighets AB, arki-
tekt Stella Lindsstam från Modellera samt 
Karin Ermegård, Stadsbyggnadsförvalt-
ningen Eskilstuna kommun stod för in-
formationen. 
Vad gäller Holmenområdet ska det byggas 
tre stycken 4-vånings punkthus och dessa 
ska ligga ut mot Holmenleden. Enligt 
Landin vill man att punkthusen ska få 
karaktären av industribyggnader och att 
man valt fyra våningar är bl.a. en ekono-
misk fråga. Punkthusen blir hyresrätter 
på mellan 1-4 rum rok (35 – 80 kvm). En 
beräknad hyreskostnad kommer att ligga 
runt 1 350 kr/kvm. 
Mot Ruths gränd kommer det att byggas 
2-vånings radhus. Dessa kommer att få 
liknande karaktär som övrig bebyggelse i 
gamla Torshälla. Husen blir bostadsrätter 
och kommer att ha en annan entreprenör 
än T-a fastighets AB. Man kommer att 
behålla den äldsta delen (mittendelen) av 
nuvarande fabrik. Den kommer att inne-
hålla vissa servicelokaler till bostäderna. 
Du kan se den byggnaden på första sidan 
av tidningen. Förutom bostäder medger 
byggplanen samlingslokal, kontor och 
eventuell övrig verksamhet.

Peter Landin
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annan aktuell fråga var höjden på husen 
samt framkomligheten på Ruths gränd 
och Storgatan under byggtiden. Kan man 
enkelrikta gatorna?
Landin redovisade även fastighetsbolagets 
mål fram till år 2020. Andra områden 
som ligger i planeringen, förutom Hol-
men, är Shelltomten,  Krusgårdsområdet 
vid slussen och området vid Torshargs 
växthus. Antal lägenheter ska öka med 
200 st och antal lokaler i Torshälla be-
räknas öka med 50 %. Man ska också ar-
beta för att få en tätare stadskärna i Tors - 
hälla. Idag står många lokaler tomma 
och detta ger ett mycket tråkigt intryck. 
Glädjande nog kommer under sommaren 
en glaskonstnär att flytta sin verksam-
het till Stadskällarområdet. På Storgatan 
kommer det att öppna en delikatessaffär.
Landin har också tagit initiativ till att 
starta en ”köpmannaförening” för att få 

affärsidkarna i Torshälla att arbeta för ett 
gemensamt mål. 
Under kvällen diskuterades allehanda 
frågor om Torshälla i stort. Alla är överens 
om att något ska göras för att få Torshälla 
attraktivt. Det är viktigt att alla hjälps åt. 
Vi måste ta initiativ själva och inte vänta 
på att ”någon annan” ska göra det åt oss. 
Vi vill att de äldre ska ha möjlighet att bo 
kvar men också att yngre familjer lockas 
att flytta till Torshälla.  
Vi kunde naturligtvis inte få svar på allt 
men det var värdefullt att kunna lyfta alla 
frågor och funderingar. 
Det blev en bra information och jag tror 
att alla gick hem lite mer uppdaterade 
inför den närmaste framtiden.

Text och bild: Janett Eriksson

Här börjar åhörarna samlas inför kvällens information.
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Vi tar bussen

Eskils tuna omnibustrafik ligger dock ton-
vikten på ”busskulturen”. Författaren, född 
och uppvuxen i Eskilstuna, har gjort en 
ordentlig forskarinsats och presenterat 
denna i en bok späckad med gamla bilder 
och klargörande texter. 
Äldre läsare kommer att känna igen sig 
i alla bussbilder.

Vi har alla åkt buss till stan, till skolan, 
till jobbet. Jag minns lukten från bryg-
geriet när vi klev av bussen på väg till S:t 
Eskil i slutet på 1960-talet. Och kommer 
ni ihåg de där vadderade motorhuvarna 
inne i bussen?
Det finns en egen kategori av böcker 
som handlar om teknikhistoria. I boken 

Anders Forsberg: Eskilstuna Ominibustrafik – en historik över stadstrafiken 
i Eskilstuna och Torshälla mellan åren 1922 och 1977. Trafik-Nostalgiska 
förlaget TNF-bok 43, ISBN 978-91-85305-29-4, Stockholm 2006, 72 sidor.
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Ända sedan 1920-talet har bussar trafi-
kerat gatorna i Torshälla och Eskilstuna. 
Omnibusstrafiken drevs av privata åkare 
som även konkurrerade med varandra. 
Den 20 juni 1923 startade Carl Johan 
Molin en busslinje Eskilstuna – Tors-
hälla – Mälarbaden. Bussen var av det 
amerikanska fabrikatet Traffic (D 3323) 
och karossen tillverkades av vagnmakare-
firman Lagerströms i Eskilstuna. 
Bussen rymde 22 passagerare och var 
betydligt större än de T-fordar som kon-

kurrenten Knut Oskar Gustavson använde 
på samma linje. 
Beteckningen Omnibus kommer från 
Frankrike: En herr Omnes hade en  affär 
i Nantes och passade på att hänga upp 
en reklamskylt på en passagerarvagn 
med texten ”Omnes omnibus” (Omnes 
för alla). Efter det kallades vagnen för 
Omnibus.

Text: Torbjörn Axner

 
Tittar man noga kan man se att bussen gör reklam för RUNA smörblandning och margarin.
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Stadskällaren var omnibustrafikens knutpunkt i Torshälla  

– först 1953 flyttades ändhållplatsen till Östra torget.

Vilken dag var det nu egentligen?
Det här med att tidningar ska klargöra allt för oss måste vi ibland ta med 
en nypa salt. En annons kan göra att man blir mer förvirrad än vanligt.
Min mamma har berättat om en annons som fanns i Torshälla Tidning 
någon gång under 30-talet. Där kunde man läsa följande:
Den här veckan är det torsdag på fredag i stället för på lördag.
Annonsen blev upphov till en hel del skratt och det visade sig att tryck-
felsnisse hade varit framme. Den rätta lydelsen skulle vara:
Den här veckan är det torgdag på fredag i stället för på lördag.

Text: Janett Eriksson
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                                     Ungdomstiden var för mig här hemma 
i Torshälla en tid då jag på alla sätt för-
sökte komma till tals med de flesta av de 
originella personligheter som frekvente-
rade stadens gator. Jag har nog i många 
sammanhang framhållit Göte Johansson 
(Kron) som en av de idoga människor 
som gjorde allt med sin piassavakvast för 
att hålla stadens gator och öppna platser 
fria från skräp. 

En annan av de hedervärda invånar-
na som jag lärde känna var Fredrik 
 Andersson ”Tok-Fredrik” kallad. Han var 
inhyst på stadens ålderdomshem  under 
så gott som hela sin levnad och hans 
ständiga sysselsättning var att gå kring 
på gårdarna i staden och vara behjälplig 
med vedhuggning. En kombattant som 
han tycktes vara i ständig konflikt med 
var Oskar Larsson Stolt. Fast deras tillvaro 
med fog kan sägas var synnerligen grå, såg 
båda två ut att vara lyckliga människor, 
var och en på sitt eget sätt.

Stolt hade som namnet utvisar varit 
knekt men ett med tiden tilltagande tal-
fel hade gjort honom obrukbar till att 
kommendera beväringar. Han snarkade 
nämligen genom näsan när han talade. 
Men en även då och då påkommande 
”fallandesjuka” hade nog också bidragit 
till att han hamnat på Torshälla Stads 
ålderdomshem på Bergsgatan och där 
hade han endast Fredrik att kommendera. 

Reflexioner kring original
Fredrik var en timid person som ständigt 
med fantasins hjälp svävade i det blå och 
med jämnmod tog emot Stoltens tillrätta-
visningar då han ansåg att: Stolten, han är 
ju rent av lite tokig han, och sådana var 
det ju bäst att inte säga emot, sa Fredrik. 
Nu var det så att Fredrik var en sån som 
kunde fantisera och vad han än gav sig 
i kast med var han alltid den som bar 
upp någon av de bärande rollerna. Ett 
belysande exempel kan vara när han sade 
att: ”nu när jag har ”köfft” Torpunga har 
Befallningman Karlsson” på Nyby ”lofft” 
mej att han ska ta hann om jorden där 
och ”Kron jägar Andersson” skogen, för 
själv har jag häcken full på ”Lådeby” å 
”Bångsta” som jag förresten tänker sälja. Å 
dä Andersson skjuter därbort i markerna 
ska ja lämna te köket å sen får ja äta stekt 
tjäder var eviga da, å inte ska ja vara snål 
heller, till å mä Oskar ska få äta men bara 
utå bena som jag slickat av”. 

Båda två gick olika öden tillmötes. Stolten 
föll i ån ifrån handelsman Carl Anjous 
klappbrygga och drunknade. Fredrik avled 
på Torshälla Stads ålderdomshem med ett 
leende på läpparna.

Text: Björn Maxe 
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Delar ur verksam
hetsplanen för 2011
En punkt i årets verksamhetsplan är 
Gillets olika inbjudningar till Berg-
strömska gården. Inbjudan har gått ut 
till Torshällas pensionärsföreningar 
samt SFI (Svenska för invandrare). Vi 
vill berätta om vår fina hembygdsgård 
och bjuda på en kopp kaffe. När detta 
skrivs har vi inte hunnit komma igång 
med programmet men inbjudningarna 
har mottagits positivt.   

I sommar har vi ett stort 150- årsjubi-
leum till minne av Georg Nyström och 
förberedelser pågår för fullt. Jubileet 
kommer att invigas på nationaldagen 
och pågår därefter fram till 19 juni. 
Jubi leet smygstartar redan söndagen 
den 15 maj genom en musikmässa som 
ges i Torshälla kyrka, ”A little jazz mass”.

I maj har vi också barnkulturdagarna 
då lågstadiet får lära sig linets väg, från 
odling till tyg. De får också en inblick 
i hur man bakar tunnbröd i vår gamla 
vedeldade ugn. Dessutom berättar vi 
om gamla verktyg och vad som hände 
i Torshälla 1798. 

I nästa nummer av S:t Olof kommer du 
att få hela sommarprogrammet speci-
ficerat. Program kommer också att 
finnas i informationsbladet Torshälla 
Runt och under kommunens sidor i 
dagstidningarna.

Program vid årsmötet
Måndagen den 14 mars har Torshälla 
hembygdsförening S:t Olofs Gille årsmöte 
i Kvarnen.

Kl 18.00 öppnas dörrarna och du får se 
bilder av gamla Torshälla. Vi kanske kan 
hjälpas åt att minnas samtidigt som vi 
dricker en kopp kaffe.

Kl 19.00 startar förhandlingarna.

Dagordning:
 1 Mötets öppnande
 2 Mötets stadgeenliga utlysande
 3 Godkännande av dagordningen
 4 Parentation
 5 Val av ordf. och sekr. för mötet
 6 Val av 2 protokolljusterare
 7 Verksamhetsberättelse
 8 Ekonomisk berättelse
 9 Revisorernas berättelse
10 Fastst. balans- o resultaträkning
11 Ansvarsfrihet för styrelsen
12 Förslag till arbetsplan för 2011
13 Budget för 2011
14 Val av ålderman för 2011
15 Val av 3 ord. styrelseledamöter och  

1 ersättare för 2 år
16 Val av 2 revisorer och 1 ers. för 1 år
17 Val av ombud till Södermanlands 

Hembygdsförbund
18 Val av valberedning
19 Fastställande av årsavgift 2012
20 Motioner
21 Övriga frågor
22 Avslutning
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KALLELSE
Till ordinarie årsmöte  

i Kvarnen
Måndagen den 14 mars.  

Se program och dagordning 
föregående sida.

Vi kommer att ha ett lotteri  
med trevliga vinster!

Lördagen den 7 maj kl 10 14
är det fejardag på  

Bergströmska gården.
Vårstädning och framplockning 

av trädgårdsmöbler m.m.
Vi bjuder på en liten soppa

Välkommen!

Den 15 maj anordnas en 
musikmässa i Torshälla kyrka,  

A little jazz mass, 
med anledning av Georg  

Nyströmjubileet 2011.

Välkommen till våra ”arbets
dagar” på Bergströmska gården, 

torsdagar mellan 1416. 
Vi bjuder på en kopp kaffe!

Torshälla Hembygdsförening
S:t Olofs Gille
Styrelse:
Iha Frykman, ålderman .............. tel 35 81 39 
Berit Antonsson, skrivare ........... tel 35 83 68 
Gunbritt Eriksson, v. skrivare 
........................................ mobil 076-251 74 29
Jan-Erik Kling .............................. tel 35 56 41
Christina Åslund ......................... tel 34 30 06
Torbjörn Axner ............................ tel 35 50 35 
........................................ mobil 070-600 60 70
Arja Tiihonen ............................... tel 35 73 37
Suppleant:
Janett Eriksson ............................. tel 35 52 95
Mikael Nyman ............................. tel 35 84 81
Lars Nystedt.................................. tel 35 87 59
Museikommitté:
Lars Nystedt.................................. tel 35 87 59
Arkivkommitté:
Björn Maxe ................................... tel 35 50 43 
Trädgårdskommitté:
Jan-Erik Kling .............................. tel 35 56 41
Aktivitetskommitté:
Christina Åslund ......................... tel 34 30 06 
Kökskommitté:
Berit Antonsson ........................... tel 35 83 68

Redaktion S:t Olof:
Janett Eriksson, Bernt Pettersson,  
Torbjörn Axner

Bergströmska gården Hembygdsgård 
Lilla gatan 12, TORSHÄLLA 
Telefon 016-35 50 76

Kassör: Lilian Andersson ......... tel 35 65 15 
Eklundavägen 2, 644 30 TORSHÄLLA
Medlemsavgift: 100:- enskild, 125:- familj 
Plusgiro: 26 81 47-6 
Postadress: Torshälla Hembygdsförening   
S:t Olofs Gille, c/o Berit Antonsson  
Georg Nyströmsgatan 30,  644 30 TORSHÄLLA
Epostadress: torshalla.hbf@eskilstuna.se



B  Föreningsbrev

Ur museisamlingarna

Nyströms byrå
Den vackra gustavianska byrå, som står 
i Nyströmsrummet är en gåva till  Georg 
 Nyström från slottsförvaltningen i Stock-
holm. Bakgrunden var att Georg  Nyström 
åren 1882-83 genomgick en kurs i träd-
gård och blomsterbindning vid Haga 
Trädgårdsskola i Stockholm. Där fick 
han i uppdrag att sköta blommorna åt 
änkehertiginnan  Therese i hennes  våning 
på Haga slott. 

Det var ett uppdrag som passade den älsk-
värde 21-åringen. Varje dag kom Georg 
med färska blommor. Där träffade han 
också Oskar II när han var på besök hos 
änkehertiginnan. Hon trakterade ofta 
kungen med sina erkänt goda plättar. Som 
tack för sina tjänster fick Georg denna 
1700-talsbyrå, som tidigare hade stått på 
Tullgarns slott.

Text och bild: Bernt Pettersson


