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Torshälla Hembygdsförening Sankt Olofs Gille 
 
FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2018 
 
S:t Olofs Gilles huvuduppgift är att sprida kunskap om Torshällas historia och bevara Berg-
strömska gården och dess historia. Som en del i uppdraget att föra historien vidare ansvarar 
Gillet för ett stort antal museiföremål som omfattar allt från hushållsredskap till arbetsred-
skap, möbler och textilier. Genom att visa upp och berätta om föremålen sprids kunskap om 
hur människor levt och arbetat.  
 
År 2017 var ett mycket speciellt år för Torshälla och därmed också för Sankt Olofs Gille. Ett 
stort intresse för Torshälla och dess historia fanns. Gillets styrelse hoppas att intresset även 
fortsätter år 2018.  
 
Från februari månad och t o m november har gården öppet varje torsdag, med undantag för ev 
”röda” dagar, kl 13.00—16.00. Alla är varmt välkomna för att bese gården, titta på den histo-
riska utställningen, prata en stund eller hjälpa till med olika göromål. 
 
Bergströmska gården och Sankt Olofs Gille är likt tidigare år en del av Torshällas konstrunda 
på påskafton, den 31 mars. På gården kommer Gillet att fokusera på att visa gården och den 
historisk utställning. En förnyelse av den s k ”staketutställning” utanför gården kommer att 
ske. I huset finns en mängd tavlor av med Torshällamotiv av olika Torshälla konstnärer. Det 
finns även möjlighet att köpa jubileumsutgåvan ”Torshälla ABC 2017”. Servering av varm 
korv. 
 
Under våren med start under mars kommer Bergströmska gården att ta emot barn och elever 
från Torshällas förskolor och grundskolor, klasserna 1,2 och 3. Ett särskilt fokus är barnkul-
turveckan i maj månad. 
 
Sommaraktiviteterna på Bergströmska gården inleds med Sveriges nationaldagsfirande, den 6 
juni. Vid själva firandet på Holmberget samarbetar Gillet med andra organisation i Torshälla 
därefter inbjuds till kaffe på Bergströmska gården. 
  
Bergströmska gården kommer som vanligt att vara öppen förutom på torsdagar även tisdagar 
och lördagar. Öppettiden kommer att vara kl 13.00—16.00 med start v 26 och fem veckor 
framåt. Torsdagarna under dessa veckor kommer att bjuda på underhållning, presentation av 
hantverk och självklart servering av kaffe. 
 
Under sommaren 2017 hade Gillet ett bra samarbete med nätverket Gamla Torshälla. Till-
sammans anordnades guidade vandringar och även allsångskvällar. Om det sker ett liknande 
samarbete under år 2018 är ännu inte diskuterat. 
 
Augusti är månaden för växtmarknad i ”Mormorstäppan”. Denna marknad har vuxit år från år 
och styrelsen hoppas att den trenden fortsätter. 
 
Torshälla marknad i september är kanske årets största händelse i Torshälla och även så för 
Sankt Olofs Gille och Bergströmska gården. Under två dagar, lördag/söndag, passerar många 
människor genom gården. Dels för att bara sitta och njuta av den fina innegården och äta ny-
gräddade våfflor. Dels också för att gå en rundtur i gårdshusen. Problemet brukar vara att de 
som arbetar dessa dagar inte har möjlighet att visa hela huset och berätta gårdens- och Tors-
hällas historia. Styrelsen hoppas på många frivilliga och arbetssugna medlemmar så att även 
gården som museum kan visas under marknaden då det brukar efterfrågas. Det känns ännu 
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viktigare nu sedan Bergströmska gården blivit byggnadsminnesförklarad av länsstyrelsen i 
Södermanland. 
 
I början av hösten brukar även förskolebarn och skolelever att komma igen. Det brukar då 
bland annat handla om att baka tunnbröd för årskurs tre. 
 
Söndagen den 2:a advent, 9 december år 2018, har Torshälla sin julmarknad. På Bergströmska 
gården är det då julpyntat, i bagarstugan serveras glögg och elden i den gamla spisen skapar 
extra julstämning. Tomten som delar ut julgodis är ett positivt inslag för alla barn. Lotteri och 
försäljning är också ett återkommande inslag. 
 
Efter julmarknaden håller gården stängt t o m den första torsdagen i februari. 
 
En studiecirkel fortsätter under år 2018, genom gruppen som arbetar med utvecklingen av 
Hembygdsförbundets databas ”Bygdeband” där intresserade kan hitta information om sin lo-
kalhistoria. Ett mycket viktigt arbete med att dokumentera Torshällas historia och dess männi-
skor. Gillets förhoppning är att fler och fler hittar till den fina och rika information som finns i 
Bygdeband.  
 
Mycket saker har samlats på gården under många år och för att skilja på vad som är av histo-
riskt värde eller speciellt för Torshälla önskar styrelsen ett fortsätta samarbetet med Eskilstuna 
stadsmuseum. Professionell hjälp med genomgång av museets samlingar för att bättre lyfta 
fram vissa ting men också för att våga rensa bort. Styrelsen kommer att fortsätta vara restrik-
tiv med att ta emot gåvor och därmed prioritera sådant som har en anknytning till Torshälla 
eller är äldre än andra världskriget, vilket är Eskilstuna stadsmuseums rekommendation.  
 
För att göra övervåningens rum tillgängliga för personer med funktionshinder finns planer på 
att genom film eller foton visa dessa rum på TV-skärmen på nedervåningen. 
 
Representanter för S:t Olofs Gille kommer även under 2018 att aktivt delta i de olika sam-
manhang som handlar om utveckling av turism i Eskilstuna kommun och där ha ett särskilt 
fokus på Torshälla. Styrelsen försöker även att representera Gillet vid andra typer av inform-
ations- och diskussionsträffar som berör Torshälla. Ett samhällsengagemang finns alltid på 
Gillets agenda men tiden räcker inte alltid till då mycket av gårdens arbete ligger på styrelsen 
och dess medlemmar.  
 
S:t Olof, Gillets egen tidning, ska även under år 2018 utkomma med fyra nummer, med lika 
rikt och spännande innehåll som tidigare. Tidningen läggs efter två år ut på hemsidan: 
www.sanktolofsgille.se. 
 
Gillets QR-kod ska finnas på allt externt material. 
 
Eftersom all verksamhet inom S:t Olofs Gille bygger på frivilligt arbete hoppas styrelsen att 
fler blir intresserade och vill vara delaktiga.  
 
S:t Olofs Gill erbjuder många olika verksamheter på Bergströmska gården. Verksamheter 
som vi ständigt försöker förändra, förbättra och utveckla. Vi i styrelsen ser med glädje fram 
emot arbetsåret 2018 och hoppas kunna erbjuda bra verksamhet och spännande möten på 
Bergströmska gården.  
Vi vill bevara det gamla och finnas med i nuet. 
 
Mars 2018 
Styrelsen för S:t Olofs Gille 


