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Den senaste tiden har jag tänkt mycket på min barndom, särskilt åren innan jag började skolan. Själv 
tycker jag inte att det är längesedan, mitt 50-tal, men när man börjar göra jämförelser, då och nu, 
är det bara att inse att många år passerat och utvecklingen rusat iväg. När jag föddes bodde vi, två 
vuxna och två barn i ett rum och kök. När jag var tre år flyttade vi till ett annat hus på samma gata 
och fick två rum och kök, men fortfarande omodernt. Vi hade torrdass i källaren och värmen hölls 
med vedspis och kakelugnar . Vedboden låg också i källaren och jag kommer så väl ihåg mamma 
med en välfylld vedkorg i handen och ett fång ved på armen i källartrappen. Några månader innan 
jag började skolan flyttade vi, på samma gata, till en modern tvårummare, centralvärme, gasspis 
och badrum. Vilken lyx!  I den lägenheten bodde mina föräldrar kvar i över 40 år.
Vi hade två lyxprylar i vår familj, en väggfast svart telefon och en bil. Telefonen nyttjades av samtliga 
boende i vår portuppgång. Man kom till oss och ringde sina samtal och andra ringde och sökte våra 
grannar. Då fick jag springa ner eller upp till tant Eriksson eller tant Blomkvist. Det var alltid ”tant” 
och efternamnet, aldrig förnamn eller du. Även tanterna kallade varandra för fru och efternamnet.
Bilen var en Ford Prefect från 1948, den var grön och kallades allmänt för ”ståplats för fyra”. Pappa 
tog körkort 1952 när jag var ett år. Samma dag som han fick sitt körkort for större delen av släkten, 
hoppackade i tre bilar, på bil- och tältsemester till Norge. Modigt eller dumdristigt?
Vår familj hade också en sommarstuga som pappa byggt. Den låg på mormor o morfars mark och 
fler släktingar bodde också där på sommaren, lite Bullerbyn. Som jag minns det sken alltid solen 
på sommaren. Man kunde gå i jordgubbslandet och äta hur mycket bär som helst. Mina föräldrar 
odlade det mesta som gick att odla för att sedan konservera och spara till vintern. Här växte också 
äppel-, päron-, körsbär- och plommonträd, vinbärsbuskar, krusbär och hallon. Jag tyckte självklart 
att det var gott att äta men tyckte att mamma och pappa rensade ogräs hela somrarna. 
Färsk mjölk hämtade vi hos en bonde i närheten. Det var ofta ett jobb för oss barn att gå dit med 
våra mjölkflaskor, få dem påfyllda och gå tillbaka. På samma gård fick vi lära oss, försökte i alla 
fall, att mjölka för hand, låta kalvarna suga på fingrarna, åka hölass och inte minst, hoppa i hö. De 
som drev gården var ett äldre syskonpar och de måste ha varit utrustade med ett gudomligt tålamod.
Häromdagen stod jag på Bergströmska gården och vid Mias säng och tänkte vad hon skulle ha 
berättat om sin barndom. Om far Petter och mor Hedda, om livet på Bergströmska gården och om 
lekar och skoj. Tänk om väggar kunde tala!
Alla vi människor har var och en sin historia och man behöver inte vara en kändis för att skriva sin 
berättelse. Det är ju faktiskt det vardagliga, det vi kan tänka oss in i och förstå som så småningom 
blir det mest intressanta. Om det blir någon regnig dag under sommaren 2014, sätt dig gärna och 
skriv ner något du minns. Det blir oftast en mycket trevlig stund.
Sommaren på Bergströmska gården är fylld av aktiviteter, nationaldagsfirande, Bellmandagen (på 
Holmberget), hantverksdagar på torsdagar och vi avslutar med en ny tradition, växtmarknad.
Varmt Välkomna till Bergströmska gården och en tillönskan om en riktigt skön och bra sommar!

Iha

Åldermannen har ordet
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Årsmötet 2014

Knappt ett 30-tal medlemmar deltog i 
årsmötet som började med kaffe och 
goda smörgåsar. Till minne av Marga-
retha Lindén hade föreningen samlat 
alla hennes publikationer. Margaretha 
var hängiven sin hembygd vilket alla 
hennes skrifter visade. 

Efter åldermannens inledning av mötet 
samt parentation tog Bror-Erik Olsson 
över ordförandeklubban och höll, som 
vanligt, årsmötet på sitt trevliga sätt. 
Jan-Erik Kling var årsmötets sekrete-
rare. Styrelsens sammansättning under 
2014 är:
Ålderman, Iha Frykman, omval 1 år. 
Jan-Erik Kling, Christina Åslund och 
Janett Eriksson, alla omval 2 år.

Styrelsen för 2014. Översta raden från vänster: Mikael Nyman, Janett Eriksson, 
Christina Åslund, Jan-Erik Kling, Karin Lindh och Torbjörn Axner. Sittande: Hans 
Eriksson och Iha Frykman. Tryggve Lundh saknas på bilden.
Foto: Bernt Pettersson                                                             

Karin Lind, fyllnadsval 1 år efter Gunnar 
Sandevärn. Torbjörn Axner och Hans 
Eriksson har 1 år kvar.
Suppleanter är Mikael Nyman, omval 2 
år samt Tryggve Lundh, nyval 1 år.
Revisorer är Arne Fall och Ingemar Ber-
genram, båda omval 1 år. Ersättare Benny 
Flodin, omval 1 år.
Valberedning är Östen Belin och Jan 
Brandt, båda omval 1 år.
 
Kvällen avslutades med dragning i lot-
teriet med många trevliga vinster. 
Läs delar av verksamhetsplanen 2014 på 
sidan 12.

Janett Eriksson
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Så minns jag gårdarna och människorna vid Östra torget på 1930 
och 40-talet. Fortsättning från föregående nummer av S:t Olof.  

Hur såg det då ut på Östra torget i bör-
jan av 1930-talet? Torget var till största 
delen gräsbevuxet med avbrott för några 
potatisland och kryddsängar. Odling-
arna försvann efter hand och omkring 
1942 anlade Torshälla Minigolfklubb en 
minigolfbana där. Banan fanns kvar till 
i slutet av 1940-talet då en ny minigolf-
bana anlades vid nedfarten till Torshargs 
Idrottsplats. Elsa och Rune Jonasson som 
representerade klubben erövrade f. ö. var 
sitt SM-tecken i minigolf, eller bangolf 
som det numera heter.
I samband med att det nya HSB-huset 
började byggas, mellan Östra torget och 
Juhlingatan omkring 1950, snyggade man 

till torget med grönområden, buskar, 
gångar och några parksoffor.

Av de gårdar som fanns vid torget i slutet 
av 1800-talet var några gamla  där det 
fortfarande fanns ekonomibyggnader 
kvar, vilket tyder på att ägaren haft nå-
gon form av djurhållning. En sådan gård 
var nr 126, som från början av 1880-talet 
blev en krukmakar- och kakelugns-
makargård.  Det var kakelugnsmakaren 
Carl Johan Karlsson, som under många 
år bedrev sitt yrke i gården. Carl Johan 
Karlsson bodde i gården nr 118, som 
var beteckningen på de sammanslagna 
gårdarna.

Polis Gustafssons hus vid Östra torget, slutet av 1940-talet. 
Vy mot Aliforsgatan.
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I slutet av 1880-talet skaffade sig Carl 
Johan Karlsson en vedeldad brännugn. 
Detta kom senare att bli en bidragande 
orsak till att först Waldemar Svensson 
1915 och senare Allan Ebeling, 1936 
köpte gården nr 118 för sin verksamhet. 
Allan Ebeling har själv berättat att det var 
tillgången till ugnar, som gjorde att han 
valde Torshälla. Ugnar fanns även hos 
Johannes Svensson där Ebeling hyrde 
in sig under den första tiden. 

Allan Ebeling hade kommit till Torshälla 
1930 och etablerat sig som fri konstnär. 
Familjen kom som en frisk fläkt till en 
stad som led svårt av den pågående låg-
konjunkturen. Torshällaborna tog dem 
snart till sina hjärtan när de lärt känna 
den glada och generösa familjen.
Huset på tomt nr 118 låg där Coop Kon-
sum ligger idag och var familjens bostad 
fram till 1971 då man byggde varuhuset. 
Verkstaden och övriga ekonomibygg-
nader fanns kvar på tomten nr 126 där 
Ebeling byggde sig en modern villa i 
anslutning till Juhlingatan.

Den konst, som Allan Ebeling skapade 
i keramik, skulpturer och måleri under 
sin tid i Torshälla är väl dokumenterat. 
På Ebelingmuseet kan man följa Ebe-
lings utveckling som konstnär från hans 
anställningar på Bo Fajans och Upp-
sala Ekeby samt Torshälla, där han var 
verksam i 45 år fram till sin död 1975. 
Även döttrarna Marianne och Harriet 
Ebelings målningar är väl representerade 
på museet.
När jag bodde i gården 116A såg jag 
ofta Ebeling passera förbi med den stora 
bredbrättade hatten lite på svaj på väg 

till, eller från, något arbetsuppdrag eller 
träff med sina vänner. Allan Ebeling var 
en utpräglad sällskapsmänniska, som 
även medverkade i program, som Sve-
riges Radio sände från Folkets Hus, där 
han berättade både sanna och påhittade 
historier. 

Ett bestämt minne har jag från ett av 
de upptåg som Ebeling var pappa till. 
I september 1942 var det höstmarknad 
i Torshälla och Ebeling hade monterat 
en hiskelig drake på en lina spänd mel-
lan Stadskällaren och Kraftstationen. 
Höjdpunkten på lördagskvällen var när 
Ebeling skulle dra den eldsprutande 
draken över kvarnfallet och bränna av 
de fyrverkeripjäser, som var monterade 
på draken, Den effekten uteblev dock när 
draken fastnade på linan och inte gick 
att rubba. Fyrverkeriet lyste i alla fall 
upp forsen i den mörka septemberkväl-
len så att alla kunde se ”näcken” Rulle 
Ljunggren, som nästan naken satt nere 
i kvarnfallet och gned på en fiol. Trots 
denna antiklimax tyckte jag att kvällen 
var lyckad.

Gården nr 124, som låg på torgets norra 
sida var en gammal gård som egentligen 
hette Erikslund nr 2, men alltid kallades 
för Ugglebo. Här bodde familjen Axel 
Eriksson. Axel som var född i gården 
byggde småbåtar, främst roddbåtar, 
som många torshällabor blev ägare till. 
Sönerna Viktor och Einar var två i Tors-
hälla välkända personer. Viktor minns 
jag som en debattglad medlem i Logen 
47 Frid. Han var ofta i opposition mot de 
yngre medlemmarna, främst företrädda 
av Rune Jonasson och Erik ”Zacke” 
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Enlund, som ville förnya arbetet i logen.  
Einar som var målare till yrket var en 
duktig amatörmålare och tillverkade även 
vackra keramiktavlor.

Gården nr 119 Lorensberg låg på torgets 
västra sida. Där bodde extrapolis Oskar 
Gustafsson, hans hustru Anna, döttrarna 
Anne-Maj (Anna Maria) och Ragnhild. 
Tjänsten som polis innebar att Gustafs-
son ofta hade vakten vid Stadskällaren 
när det var dans eller andra festligheter. 
Gustafsson var en liten man som fysiskt 
ingav föga respekt, men mig veterli-
gen hade han aldrig några svårigheter 
att upprätthålla ordningen vid krogen. 
Gustafsson arbetade även som byggnads-

arbetare och vid ett tillfälle 1947 blev 
vi arbetskamrater när vi skulle inreda 
några rum i flyktingförläggningen vid 
Väsbyholm. De väntade då på ett antal 
polska judinnor, som skulle inkvarteras 
där. Polis Nils Jansson hade ansvaret 
för förläggningen, som mest bestod av 
polska flyktingar. Polis Nils Jansson var 
så omtyckt av de inneboende att ett av 
de nyfödda barnen till hans ära döptes 
till Nils (Novak). Efterhand slussades 
familjerna ut i det svenska samhället. 
Nils Novak har berättat om hur hans 
namn kom till och att de blev väl bemötta 
under sin tid i Torshälla.

Bernt Pettersson

Öster 116 A, 1920-talet. 
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Den 25 mars var Torshälla hembygdsfören-
ing, S:t Olofs gille, värd för ett kretsmöte. 
Kretsen består av hembygdsföreningarna 
inom Eskilstuna kommun. 26 personer från 
de olika hembygdsföreningarna träffades 
på PRO-gården i Torshälla. 

Kretsmötena är ett forum för information 
och diskussion mellan föreningarna. Un-
der kvällen fick vi intressant information 
av bl.a. Lars Nystedt från S:t Olof gille, 
Lars Johansson, Kajsa Enoksson samt  
Beryll Grandell. Sörmlandsgården har i 
år 90-årsjubileum och program kommer 
att finnas i tidningar och eskilstuna.se. 
Kjula hbf redovisade en skrivelse om 
föreningens behov av fler aktiva för att 
kunna fortsätta sin verksamhet. Detta är 
något som alla föreningar känner igen.   
Under hela 2013 registrerade alla hem-

bygdsföreningar i Sverige nerlagd ideell 
tid inom våra verksamheter. Detta har 
därefter redovisats till vår huvudorgani-
sation. För Torshällas del motsvarade det 
drygt 1,5 heltidstjänst under förra året. 
Vid kvällens möte var vi dock överens 
om att allas våra redovisade resultat lig-
ger i underkant. 

Nu går budkavlen över från Torshälla till 
Barva hbf. Budkavlen har varit igång i 
c:a 20 år och är ett bevis på gemenskap 
men håller också ordning på vilken hbf 
som har hand om värdskapet för näst-
kommande period. 
Eftersom vi träffades den 25 mars bjöd 
givetvis föreningen på våfflor med sylt 
och grädde.

Janett Eriksson

Kretsmöte 25 mars 2014

Ordförandena i Eskilstuna kommuns hembygdsföreningar, samlade på PRO-gården 
i Torshälla. Anne-Marie Asplund håller budkavlen.



8

             

 Bergströmska gården, Lilla gatan 12, är öppen från Midsommardagen t o m vecka 31 enligt följande tider:
 Tisdagar och lördagar 11-14
 Torsdagar samt hantverksdagar, 13-16

Bergströmska gårdens sommarprogram 2014

6 juni
Nationaldagen
Firas på Holmberget, därefter kaffeser-
vering på Bergströmska gården

15 juni
Bellmandagen
Bellmandagen firas på Holmberget
I samarrangemang med hembygdsfören-
ingen. Läs mer på sidan 14

21 juni, kl.10 
Midsommardagen 
Midsommarmässa i kyrkan Kaffeserve-
ring på Bergströmska gården

22 juni, kyrkkaffe
Kaffeservering
 

26 juni kl. 13-16
Mormorstäppan 
Kaffeservering och hembakat tunnbröd
Musikunderhållning med nyckelharpa 

29 juni, kyrkkaffe
Kaffeservering

3 juli, kl 13-16
Hantverksdag med servering 
Musikunderhållning med
Göran Axelsson

6 juli, kl 10.00 
Friluftsgudstjänst med kyrkkaffe

10 juli, kl 13-16
Hantverksdag med servering 
Musikunderhållning  med ungdo-
mar

13 juli, kyrkkaffe
Kaffeservering 

17 juli, kl 13-16
Hantverksdag med servering 
Allsång med Göran Bringholm

20 juli, kyrkkaffe
Kaffeservering 

Med reservation för eventuella änd-
ringar av programmet 
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 Bergströmska gården, Lilla gatan 12, är öppen från Midsommardagen t o m vecka 31 enligt följande tider:
 Tisdagar och lördagar 11-14
 Torsdagar samt hantverksdagar, 13-16

Bergströmska gårdens sommarprogram 2014

Arrangörer:
Torshälla hembygdsförening 
S:t Olofs Gille

Torshälla stads förvaltning

Torshälla församling
Studieförbundet Vuxenskolan
Sörmland

Upplysningar Bergströmska gården tel. 
35 50 76
För mer upplysningar angående hantver-
kare se hemsidan vecka för vecka
www.sanktolofsgille.se

Foto Bernt Pettersson

24 juli, kl 13-16
Hantverksdag med servering 
Musikunderhållning med Gunnar 
Sandevärn och Leif Linnskog

27 juli, kyrkkaffe
Kaffeservering 

31 juli, kl. 13-16 
Kaffeservering 
Underhållning med Djurgårdens 
spelmanslag

3 augusti, kl. 10
Friluftsgudstjänst med kyrkkaffe

30 augusti, kl. 10-14
Växtmarknad i Mormorstäppan. 
Kaffeservering      

Nytt för i år!
Under hantverksdagarna kommer det 
att finnas försäljning av närodlat; jord-
gubbar, grönsaker m.m. från populära 
Solby gård. 
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Torshälla konstrunda 2014

Dräkter från vänster: Rekarne, Jäder (dam), Jäder (barn) samt en dräkt från Väst-
manland.

Årets konstrunda bjöd på ett härligt 
sommarväder och blev, även i år, ett väl-
besökt och uppskattat påskevenemang. 
Drygt 230 besökare ville se utställningen 
av folkdräkter som Christina Åslund 
hade arrangerat på Bergströmska gården.
Förutom att se dessa vackra folkdräkter 
kunde besökarna även köpa en kopp god 
vegetarisk soppa. 
 
Text och foto: Janett Eriksson 

Från vänster en folkdräkt från Småland 
och därefter en dräkt från Blekinge. Till 
höger skymtar Sverigedräkten.
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Vill du vara med och skapa Torshälla Jubileumsdräkt?

Välkommen att hjälpa Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille 
att skapa Torshälla Jubileumsdräkt 2017, en blivande Torshälladräkt.

Hembygdsföreningen S:t Olofs Gille efterlyser förslag och skisser till en 
Torshälla hembygdsdräkt. Dräkten ska spegla 2000-talet och vi ser gärna 
förslag på både en mans- och/eller en kvinnodräkt. Förslag på smycken, 
broscher och bälten är också välkommet.

Det vinnande dräktförslaget kommer att sys upp till Torshälla stads jubi-
leumsfirande år 2017, och därefter användas som hembygdsdräkt.

Villkor

Inlämnade förslag ägs av Torshälla Hembygdsförening Sankt Olofs 
Gille med rätt att använda hela eller delar av förslaget. 
De olika förslagen kommer att visas på Bergströmska gården och 
andra platser i Torshälla. 
Allmänheten får möjlighet att delta i en rådgivande omröstning som 
avslutas under påsken 2015.
Vinnande förslag utses av Torshälla hembygdsförening Sankt Olofs 
Gilles styrelse. Vinnaren belönas med att få sin dräkt uppsydd.

Inlämning av tävlingsbidrag
Förslagen, som även ska innehålla en motivering, ska ha inkommit till S:t 
Olofs Gille senast den 31 december 2014.
 
Förslagen lämnas via mail: info@sanktolofsgille.se eller post: Sankt Olofs 
Gille c/o Iha Frykman, Tornsvängen 1, 644 31 Torshälla.

För mer information kontakta Christina Åslund, tel. 016-34 30 06 eller Iha 
Frykman tel. 070-340 23 24.

Tipsa gärna vänner och bekanta om tävlingen. Man behöver inte vara 
medlem för att delta, alla är lika välkomna med förslag! 

S:t Olofs Gille Torshälla april 2014
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Delar ur föreningens verksamhetsplan för 2014

S:t Olofs Gilles huvuduppgift är att sprida 
kunskap om Torshällas historia och beva-
ra Bergströmska gården och dess historia. 
Genom detta arbete sprids också kunskap 
om hur människor levde och arbetade 
förr i tiden. För att kunna föra historien 
vidare ansvarar Gillet för museiföremål 
som omfattar allt från hushållsredskap till 
arbetsredskap och möbler.
Under 2014 ska styrelsen fortsätta det 
påbörjade samarbetet med Eskilstuna 
stadsmuseum. Vi ska uppdatera och 
förteckna föremål som ägs av stadsmu-
seet respektive Bergströmska gården. 
Stadsmuseet ska också hjälpa styrelsen 
att bedöma vilka av våra föremål som 
är av historiskt intresse. Vi ska vidare 
märka och dokumentera allt som finns i 
vårt textilrum. 

Vi fortsätter också digitaliseringen av 
våra museiföremål samt fortsätter do-
kumentera Torshällas gårdar. Arkiven 
ska få en ny genomgång för eventuell 
överföring av viktiga originalskrifter och 
dokument till Eskilskällan. 

Renoveringen av ladan fortsätter för-
hoppningsvis, en ansökan om bidrag är 
inlämnad till länsstyrelsen. Vi kommer att 
utföra guidningar på både Bergströmska 
gården, rådhuset och kyrkan. Detta är 
viktigt för Torshällas turism och bra möj-
ligheter skapas för att få lära ut Torshällas 
historia. 

Under året kommer mycket av vår verk-
samhet att ägnas åt barn, förskolan och 

lågstadiet. Vi kommer att visa allt från 
hur man levde och bodde förr till tunn-
brödsbakning, linberedning, Torshällas 
historia samt rådhuset. Det är stor akti-
vitet under barnkulturveckan i maj som 
slutar med ett trevligt blomstertåg till 
Holmberget. Sommaren kommer som 
vanligt att bjuda på hantverk, musikun-
derhållning och kaffeservering. 

Nytt för i år är firandet av Bellmandagen 
den 15 juni. Bergströmska gården deltar 
också i Torshälla konstrunda, Sveriges 
Nationaldag samt Växtmarknaden som 
är i augusti. Höstens arbete präglas av 
Torshälla marknad, Historisk afton och 
Julmarknaden. 

Representanter från Gillet är också ak-
tiva inom olika grupper som Torshälla 
stads nämnd tillsatt för att utveckla or-
ten. Vi har även startat ett samarbete 
med Torshälla historiska sällskap. Vår 
medlemstidning fortsätter att utkomma 
med fyra nummer per år.

Eftersom all verksamhet inom S:t Olofs 
gille bygger på frivilligt arbete hoppas vi 
att fler blir intresserade av att delta vid 
våra olika aktiviteter. Vi i styrelsen ser 
fram emot arbetsåret 2014 och hoppas 
kunna erbjuda bra verksamhet och spän-
nande möten på Bergströmska gården.

Janett Eriksson 
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Stadskällarbron - en långdragen historia!

Stadskällarbron har snart varit stängd 
i elva månader för biltrafik och nästan 
lika länge för cyklande och gående.  
Någon nyinvigning av bron ser inte ut 
att vara på gång den närmaste tiden, se 
bilden ovan. 

Enligt det första tidsschemat skulle bron 
vara stängd t o m januari 2014. Ytterli-
gare fyra månader har nu gått och fort-
farande saknas ytskikten, belysning och 
räcken m.m.  De ”nygamla” stolparna 
till broräcket har dock kommit på plats. 
Dessutom måste ån tömmas än en gång 
då formarna ska tas bort.
Ansvariga förklarar förseningen med att 
arbetet med borrningen för bottenfästena 
tog extra lång tid. 
Den stängda bron är och har varit jobbig 
för alla men framförallt för äldre som 
tvingas gå runt Holmenleden till bussar 
eller affärer. 

Motortrafiken, lätt som tung, går nu via 
Storgatan och Ruths gränd som inte är 

dimensionerade för den ökade trafikin-
tensiteten. Efter att trafikhindren tagits 
bort har även hastigheten på sträckan 
ökat. Detta är självklart en olägenhet 
för boende men också en trafikfara för 
gående som nu också måste använda 
Storgatan oftare än tidigare.

Bergströmska gårdens trogna besökare 
har nu under lång tid fått gå runt Hol-
menleden för att besöka gården och vi 
i Sankt Olofs gille hoppas verkligen att 
bron står nyrenoverad och nyöppnad när 
sommarens alla aktiviteter startar. 

S:t Olofs Gille   

Holmen
Nu är de tre husen färdiga på Holmen. 57 
lägenheter, alla uthyrda och inflyttnings-
klara den 1 juni. 
Man har också byggt en lång härlig 
brygga utmed å-kanten till glädje för de 
nyinflyttade.
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Tunnbrödsbakning 27 juni 2014!

Enligt önskemål från medlemmar håller vi vår bakugn varm fredagen 
den 27 juni 2014. Då är du välkommen att baka ditt eget tunnbröd.

Priset är 300 kr/halvdag eller 500 kr/heldag. I priset ingår ved, 
ingredienser samt närvarande personal. 

Har du särskilda önskemål uppges detta vid anmälan. 

Om du är intresserad ska anmälan ske senast den 24 juni till 
info@sanktolofsgille.se

eller 
telefon 070- 340 23 24

Bellmandagen på Holmberget!

Den 15 juni kl 11.30 - 16.00 firar vi Bellmandagen på Holmberget. 
Det blir en fest för hela familjen där vår egen Bellman, 

Lars Lindberg, guidar oss igenom dagen. 

Festligheterna börjar kl. 11.30 med invigning av den nya 
Stadskällarbron. Hoppas vi!

Ta med egen picknick till Holmberget, eller beställ en 
picknickkasse från Torshälla delikatesser och ät i det gröna. 

Beställ senast 13 juni, tel. 016-35 65 35.

Du kan också låta dig väl smaka av Vikingakrogens Bellmanmeny.

Mer information kommer i majnumret av Torshälla Runt samt 
www.eskilstuna.se

Varmt välkomna till en familjedag i Bellmans anda!

Sankt Olofs Gille, Torshälla stads förvaltning och 
Studieförbundet Vuxenskolan.
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Torshälla Hembygdsförening
S:t Olofs Gille
Styrelse:
Iha Frykman, ålderman..........................tel 35 81 39                                                       
Jan -Erik  Kling, v. ålderman.................tel 35 56 41
Karin Lindh, skrivare...............................................
Janett Eriksson,v. skrivare.....................tel 35 52 95
Hans Eriksson, gärdeman......................tel 35 52 95
Christina Åslund....................................tel 34 30 06 
Torbjörn Axner.......................................tel 35 50 35
............................................... mobil  070-600 60 70

Suppleant:
Tryggve Lundh.........................................................
Mikael Nyman........................................tel 35 84 81

                 

Museikommitté:
Styrelsen...................................................................

Arkivkommitté:
Iha Frykman, .........................................tel 35 81 39

Trädgårdskommitté:
Jan -Erik Kling.......................................tel 35 56 41

Aktivitetskommitté:
Christina Åslund....................................tel 34 30 06 

Kökskommitté:
Vakant.......................................................................

Redaktion S:t Olof:
Janett Eriksson, Bernt Pettersson   

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

Medlemsavgift: 100:- enskild, 150:- familj
Plusgiro: 26 81 47-6

Postadress: Torshälla Hembygdsförening  
S:t Olofs Gille c/o Iha Frykman
Tornsvängen 1  644 31 TORSHÄLLA
E-postadress: info@sanktolofsgille.se
Hemsida: www.sanktolofsgille.se

Nationaldagsfirande!

Den 6 juni firar vi nationaldagen. 

Samling sker på Rådhustorget 
kl 16.00 och avmarsch mot 

Holmberget kl 16.15 

Årets talare är kyrkoherde 
Pernilla Parenmalm

Efter genomfört firande bjuds 
samtliga medverkande och publik 
på kaffe i Bergströmska gården.

Varmt välkommen!
Vid regn samlas vi Torshälla kyrka

Torsdagen den 26 juni har 
vi musik och kaffeservering 
med hembakat tunnbröd i 

mormorstäppan. 

Då har du också tillfälle att 
baka din egen tunnbrödskaka 

till kaffet. 

Välkommen!

Styrelsen önskar alla 
medlemmar en skön 

sommar!
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Under slutet av 1800-talet hade Georg 
Nyström en ateljé i det så kallade Do-
gepalatset på Storgatan där han bl.a. 
tillverkade fanor och standar. Till fanorna 
och standaren levererade Nyström top-
pemblem i olika utföranden.  På bilden 
ur Nyströms fotosamlingar ser man ett 
toppemblem med symbolerna för tron, 
hoppet och kärleken. 
Korset står för tron, ankaret för hoppet 
och hjärtat för kärleken.  Symbolerna 
som är hämtade ur bibeln utgjorde grun-
den för arbetet i de många IOGT-loger 
som bildades vid denna tid.   
Det förgyllda toppemblemet är troligen 
tillverkat vid Nyströms Bleckkärlsfabrik 
efter Georg Nyströms anvisningar.

Bernt Pettersson

B  Föreningsbrev

Ur museisamlingarna


