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Foto: Benny Flodin, Tommy Lindberg. Se sid 16

16

Ur museisamlingarna

Styrelsen önskar alla en skön sommar!

I vårt fotoarkiv finns en bild från 1870-ta-
let, som visar Östra tullen med tullstugan 
och magasinet. Vid denna tid hade sedan 
länge tullplikten upphört, kvar står de två 
byggnaderna vid den trånga passagen, 
som var den enda väg som ledde in i sta-
den om du kom från den östra sidan av ån. 
Stadskällarhuset har i dag nästan samma 
exteriör. Huset till vänster om Stadskälla-
ren blev sedan vaddfabrik och mekanisk 
verkstad (Erik Erikson Junior), huset revs 

på 1930-talet när Stadskällaren byggdes 
om. Pilen på bilden är här liten, men blev 
ju så stor att den måste sågas ned för några 
år sedan. På den kala Galgbacken i fonden 
har det fordom funnits en galge. Nu är ber-
get inbäddad i frodig grönska.

Text: Bernt Pettersson
Foto: Ur Georg Nyströms arkiv, utsnitt 
från ett större fotografi

Omslagsbilden: Tåget till Holmberget med banerförare Sven-Erik Jansson, konferencier Iha 
Frykman, högtidstalare Rolf Forsell, serveringsgruppen på Bergströmska gården: Inger 
Brokvist, Janett Eriksson, Ulrika Bovin och Mia Hedin.
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Åldermannen har ordet

Årsmötet 12 mars valde en delvis helt ny styrelse med mig som ny ålderman och vi har nu 
varit igång några månader, fortfarande i stor tacksamhet mot Iha Frykman som avgående 
ålderman och mot övriga från styrelsearbetet avgångna ledamöter. Lite av resultatet i våra 
vårmödor ser ni nu här i Sankt Olof nr 2-2018 , bland annat i form av det digra sommar-
program (mittuppslaget) som jag hoppas ni tar del av givetvis i Bergströmska gården, 
men också genom allsångskvällar i samarbete och i övriga redovisade aktiviteter här i 
Torshälla.

Ett bra exempel på samarbete hade vi nu 6 juni, då vi firade vår nationaldag på Holmber-
get med sedvanligt kaffe på Bergströmska gården. Det blev enligt min uppfattning en fin 
och mycket publik sommarkväll också med ett fint sommartal av Rolf Forssell om vikten 
av öppenhet och tolerans i en nation, och i en Mälarstad, fylld av många människor från 
många kulturer. 
Rolf berörde också i sitt tal Torshällas stolta historia och berättade om den förening, 
”Torshälla Nyby Historiska Sällskap Jubileumsutställningens vänner”, TNHS, som vi i 
Gillet haft ett gott samarbete med och som i 700 årsjubileet publicerade 10 häften om 
Torshällas historia och med ett särskilt öga kring dess näringar och företagande.
Denna förening har nu avslutat sin verksamhet och häfteslager etc. har övergått i Torshälla 
Hembygdsförening Sankt Olofs Gilles ägo, vilket vi tackar varmt för, liksom för det arbe-
te som de i TNHS och övriga ideella krafter gjorde under 2017 i 700-årsfirandet. 

Torshälla har när jag skriver detta nu hunnit bli drygt 701 år gammalt och det är viktigt att 
alla goda krafter nu fortsätter att lyfta fram och utveckla vår lilla stad. Det svåra är ju inte 
att fira ett jubileum, när resurser samlas och sökarljuset riktas lokalt, regionalt och kanske 
även nationellt mot Torshälla utan att orka fortsätta det goda arbetet, och samarbetet, åren 
därefter, när jubileet är glömt och vardagen tagit vid.
Men det är då viktigt att jubileet har bevarats, dokumenterats, i exempelvis de 10 häften 
jag saluterat här ovan, eller i Leif Perssons fina jubileumsbok ”Torshälla 700 år” och i 
Sankt Olof Gilles egna historiebok ”Torshälla ABC 2017”.
Kontakta oss gärna i Torshälla Hembygdsförening Sankt Olofs Gille och delta i ett arbete 
som knyter samman historia, nutid med framtidsutveckling.
Vi behöver givetvis bli fler i detta arbete. Men tänk också nu i sommar lite över din egen 
vardag och ha en lugn och fin sommar!

Tryggve Lundh, Ålderman
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Torshälla marknad

Den 15-16 september har vi öppet 
mellan kl. 10.00 – 16.00

Kaffeservering med goda våfflor

Varmt välkomna!

Stadsvandringar i gamla Torshälla
1 juli och 26 augusti

Allsång på Holmberget
29 juni, 27 juli och 24 augusti

Barnkulturvandringar
29 juni och 6 juli

Mer info på vår hemsida

Rättelse:
I artikeln om Hedda Bergström i S:t 
Olof nr 1 2018, skall Heddas föräldrar 
ändras till, torparen Per Gustafsson 
och Anna Larsdotter i Ärla.
BP

OBS! 
Föreningen har nytt 
bankgiro  5239-1901

Medlemstidningen S:t Olof 
utkommer med fyra nummer per år.
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Årsmötet samt nya styrelsen

Nya styrelsen från år 2018. Från vänster: Annette Hammarlund, Inger Brokvist, 
Tryggve Lundh, Benny Flodin, Östen Belin, Jan-Erik Kling och Hans Eriksson. På 
bilden saknas Maj-Lis Strandberg samt Mikael Nyman.

Till vänster: Jan-Erik Kling tackar 
av fr.v. Christina Åslund, Iha Fryk-
man och Janett Eriksson. Alla tre i 
sina fina Torshälladräkter.

Text: Östen Belin, Janett Eriksson
Bild: Hans Eriksson, Janett Eriks-
son

Hembygdsföreningen höll sitt årsmöte 
den 12 mars i Kvarnen. Ordförande 2018 
Tryggve Lundh. Sekreterare Östen Belin. 
Kassör Hans Eriksson.
Övriga ledamöter: Jan-Erik Kling, Mi-
kael Nyman, Inger Brokvist, Benny Flo-
din, Annette Hammarlund, och Maj-Lis 
Strandberg.

År 2017 har präglats av stadens 700-års-
firande, vilket inneburit fler aktiviteter än 
vanligt. Samarbetet med skolor och
förskolor har fortsatt. En ny reviderad bok, 
Torshälla ABC 2017, har färdigställts. Års-
mötet avslutades med kaffe, lotterier och 
ett intressant anförande av kommunstyrel-
sens ordförande Jimmy Jansson.
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Efter åtta år slutar jag som redaktör för 
medlemstidningen S:t Olof. Det har varit 
ett roligt uppdrag att skriva och samman-
ställa en tidning fyra gånger per år. Jag har 
fått många glada tillrop vilket har gjort ar-
betet både roligare och lättare. 
Min företrädare och ”mentor” Bernt Pet-
tersson, har bidragit med artiklar till varje 
tidning men det har också kommit in an-
dra trevliga artiklar. Tack till alla medskri-
benter!  

Jag har försökt skriva om både dåtid och 
nutid. Gamla fotografier är populära att 
visa och jämföra med dagens Torshälla. 
Föreningen har många medlemmar som 
inte längre bor kvar på orten och för dem 
är det intressant att läsa om hur vår lilla 
stad förändras, förbättras eller i vissa fall 
försämras. Även om du bor i Torshälla kan 

Tack för mig!
det vara svårt att känna allt som händer el-
ler det som har hänt tillbaka i tiden. Trots 
att jag är infödd Torshällabo har jag lärt 
mig mycket nytt om min stad då jag jobbat 
med tidningen. Jag har haft stor nytta av 
Bygdeband som jag kan rekommendera. 
Gå gärna in där och läs om gårdar, perso-
ner och händelser. 

Jag lämnar över till Benny Flodin som blir 
ny redaktör. Jag hoppas att jag framöver 
hittar något intressant som jag kan bidra 
med i medlemstidningen S:t Olof. Det 
finns ett stort arkiv på Bergströmska går-
den med många härliga bilder.  
  
Stort och varmt tack till alla läsare!

Janett Eriksson

Torshälla stads Växtmarknad
Den 25 augusti kl. 10-14 ses vi i Mormorstäppan!

– Försäljning av växter och kryddor
– information om bin, biodling, insektshotell samt 

försäljning av lokal honung

Marianne Andersen visar oss hur vi gör dörrkransar och 
planteringar i kruka

Anmälan senast 16 augusti till vaike@hotmail.com  om du vill sälja växter.

Musikunderhållning och kaffeservering med smörgås 
Välkommen!
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Torshälla Nyby Historiska Sällskap (TNHS)

Föreningen TNHS bildades år 2013 av i 
huvudsak en grupp ”gamla” Nybyanställ-
da. Upprinnelsen till det hela var en an-
senlig mängd gamla fotografier från Ny-
bys arkiv som mirakulöst räddades ur en 
sopcontainer av Ylva Skoglund. 

Föreningens syfte var att ge ut en skriftse-
rie om Torshällabygdens näringslivshisto-
ria inför stadens jubileumsfirande år 2017. 
Dessutom planerades en utställning om 
Torshällas tidslinje. Det har blivit en gedi-
gen historik över Nyby, Torshälla och Re-
karnebygden. Föreningen har under åren 
givit ut 9 häften tack vare nedlagt mycket 
arbete och många sponsorer. Häftena be-
rättar om: 

Holmens 900-åriga historia 

Adolf Zethelius 

När då var nu 

Nyby Bruks Libergs-epok 

Staden vid forsen

Staden i tid och otid 

Stormännens Rekarne  

Torshälla under Nyby Bruks Rostfria 
Epok 1945-2001  samt

Torshälla och Outokumpu Nyby 2001-
2017   

Utställningen om ”Torshällas tidslinje 
– Från istid till nutid” visar bl.a. landhöj-
ningen i Torshälla under 10 000 år. Tids-
linjen blev så småningom en fantastisk 
utställning som visualiserades av Jan 
Brandt. Utställningen finns idag att se vid 
Torshälla hamn. Dessutom gjorde man ett 
extra häfte som visar tidslinjen.
Då jubileumsåret hade passerat upplös-
tes föreningen. Idag har man överlåtit allt 
material, kvarvarande medel m.m. till S:t 
Olofs Gille. Du kommer så småningom att 
kunna läsa mer om TNHS och deras ge-
digna arbete på vår kommande nya hem-
sida.
Dessa nio häften samt spiralhäftet om 
Torshällas tidslinje finns att köpa på hem-
bygdsgården. 
Här nedan kan du se exempel på de fina 
och intressanta häftena.

Janett Eriksson
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Torshälla i litteraturen

Jag fortsätter min inventering av stads-
skildrare och har denna gång stannat för 
författaren och samhällsdebattören An-
ders Ehnmark. 

Detta då han tillsammans med vännen och 
författarkollegan Per Olov Enquist 1982 
skrev den vådliga framtidsthrillern ”Dok-
tor Mabuses nya testamente”, som faktiskt 
utspelas i just Torshälla.

Anders Ehnmark föddes 1931 och växte 
upp som underläkarson i Eskilstuna, nå-
got han skriver om i boken ”Arvskifte” 
från 1983 och som bland annat beskriver 
föräldrarnas englandsintresse och ovilja 
mot den nazism som finns även i Sveri-
ge under krigsåren. Intressant läsning om 
bland annat J A Selander och Eskilstuna 
-Kuriren men utan några beskrivningar av 
Torshälla.

I thrillern ”Doktor Mabuses nya testa-
mente” däremot möter vi kriminalkom-
missarie Kraus som firar studentjubileum 

en sommardag 1988 i konferenshotellet i 
Torshälla. 
Hotellet sägs vara byggt 1983 och ha ingått  
i en världsomspännande hotellkedja, väl-
komnad av vänskapsförbundet Iran-Tors-
hälla.
Kraus själv tror att iranierna nog förväxla-
de Torshälla med Torslanda eftersom man 
framhåller hotellets utmärkta läge, nära 
den stora flygplatsen.
Det är som sagt en riktig skröna om Tors-
hälla och Sverige vid seklets slut som be-
rättas, men rolig mitt i sitt satiriserande 
allvar och med en romanöppning om en 
urspårad jubileumsfest och ett mord i ho-
tellpoolen. 

Ibland är det ju så att dikten överträffar 
verkligheten och inte tvärtom.

Text: Tryggve Lundh
Bild: Wikipedia
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Holmens skola. Foto: Bernt Pettersson

Judit Hedendahl med sin klass

År 1930 började jag i första klass i Hol-
mens småskola.

Min lärare var Judit Hedendahl, som var 
en bra lärarinna. Någon barnbespisning 
fanns inte, utan man fick ha matsäck med 
sig. Toaletten var ett utedass på andra si-
dan gatan vid Ruths gränd. Skolvägen från 
Haga var ganska lång. Ibland kunde man 
få lift med en mjölkskjuts, som skulle till 
mejeriet. Vi skolbarn tog allt detta för na-
turligt, vi visste inte av något annat. 
På rasterna lekte vi på skolgården och hade 

Torshälla på 1930-talet
av Bernt Pettersson

                                         

våra hyss för oss. På skolgården fanns en 
buske med en avbruten gren, som upptill 
hade en klyka. I klykan lade man en sten, 
som när man böjde ned den avbrutna gre-
nen blev till en jättefin slunga. En gång rå-
kade jag träffa en glasruta så det blev en li-
ten stjärna i glaset. Jag vågade inte tala om 
det för fröken, och det var heller ingen som 
skvallrade för fröken. På Lillån, som flöt 
mellan Holmens gjuteri och skolan, var 
det populärt att jumpa på isen. Ån var inte 
så djup, men man kunde bli lite blöt om 
fötterna. Lillån år numera igenfylld. Jag 
har mest ljusa minnen ifrån min skoltid 
i småskolan, men såg även skolkamrater 
som hade det fattigt och besvärligt. Dessa 
kunde ibland få nya kängor av kommunen, 
så de kunde komma till skolan. En flicka 
dog i TBC, sjukdomen som på den tiden 
ännu inte var helt utrotad. Till de ljusare 
minnena från småskolan är när fröken lär-
de oss ringlekar ute på skolgården.
När Torshälla gick in i ett nytt årtionde 
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arbetskraft. Från Finland kom många fa-
miljer och vårt stålverk bemannades med 
många Finlandssvenskar. 

Från avlöningskontoret har jag speciellt 
minnet av ”stångjärnsverket”. Vårt kon-
tor låg vägg i vägg med valsverket där jag 
ansvarade för tidsredovisning och produk-
tionsackord. I stångjärnsverket valsades 
armeringsjärn av götämnen från Marti-
nugn som låg i direkt anslutning till vals-
verket. På en svalbädd rätades järnen ut till 
långa stänger i.o.f. betongarmering.

Minnesvärt är det kontorsmaterial vi hade 
till hands. De första åren räknade vi med 
s.k. räknesticka. Därefter kom de hand-
drivna räknesnurrorna. Sedan investera-
des i elektriska FACIT-räknemaskiner. 
Det var riktigt revolutionerande och un-
derlättade arbetet betydligt. Redovisning 
av lönekostnaderna från respektive pro-
duktions-avdelning gjordes skriftligen för 
hand. Det var tidskrävande. Efter en del 
ändrade rutiner och viss omorganisation 
var jag 1958 åter på stålverkskontoret med 
ansvar för materialredovisning och hade 
kontakt med svenska råvaruleverantörer. 
Stålverkschef var då Stig Göranson samt 
Åke Jansson som verkmästare. 

År 1963 flyttade jag till Nybys  inköpsav-
delning med ansvar för inköp och kontroll 
av skrot och råvaror från svenska skrot-
handeln. Där hade jag bra samarbete med 
Tore Karlsson, förman på skrotgården.

Då  Nyby var i ett utvecklingsskede i och 
med den rostfria industriepoken, innebar 
det att kontor och lokaler var av stort

 behov. Inköpsavdelningen flyttades runt 
i olika alternativ. Från en före detta vakt-
mästarbostad, kallad ”Bläckhornet” invid 
HK flyttades vi till en barack vid Holmens 
verkstad. Efter en tid inhystes vi sedan i 
en hyresfastighet intill SAGA-biografen. 
Där verkade sedan Nybys inköp fram till i 
början av år 1970 då det nybyggda huvud-
kontoret stod klart. 
 
Det nya HK var ett modernt kontorsland-
skap, där vi blev placerade i  det norra hör-
net. Vi anpassade oss efter det nya och det 
fungerade bra med blå avskiljande skär-
mar. Chef för inköp var då Nils Hennum  
som efterträtt Sven Lind som slutade 1967.

Förändringens vind blåser över Nyby. Den 
i mitt tycke familjära andan som tidigare 
fanns under Bröderna Edstrand-epoken 
var nu helt en annan efter ägarbytet till 
Gränges.

Avslutningsvis: Efter nästan trettio års an-
ställning på Nyby, som varit min bas under 
hela min uppväxt, slutade jag min tjänst 
1975. Gav mig ut i arbetslivet i allmänhet 
och stålbranschen i synnerhet. 

Text: Bo Andersson 
Bilder: Torshälla Nyby Historiska
Sällskap samt
Foto Bäckstrand 
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1930 hade staden knappt 2000 invånare. 
(Nyby inkorporerades först år 1951). De-
pressionen från 1920-talet höll fortfarande 
i sig, arbetslösheten var stor. Det saknades 
vatten- och avloppsledningar i staden, vil-
ket medförde sanitära olägenheter. 

För att i någon mån finna sysselsättning 
för de arbetslösa, ansökte borgmästare 
Erik Wahlberg vid två tillfällen om stat-
liga bidrag från Arbetskommissionen 
(AK-arbeten) vilka beviljades. Först gräv-
de man ned avloppsledningar på stadens 
östra sida. Det arbetet blev klart 1933. Det 
andra projektet var dragning av ny vatten-
ledning från Rakåsen upp till vattentornet 
på Klockberget. 

Anläggningarna och det nybyggda vatten-
tornet invigdes i januari 1935. Man hade 
också tagit statliga lån för att finansiera 
utbyggnaden av avlopps- och vattensyste-
met. 

Därmed hade vatten- och avloppsfrågor-
na, som varit ett allmänt tvisteämne slut-
ligen blivit löst. Entreprenör för rörlägg-
ningsarbetena var Johanssons rör, Axel 
Johan Johansson med sönerna Sven, Erik 
och Folke. 

År 1930 flyttade konstnärsparet Maria 
(Lillan) och Allan Ebeling till Torshälla. 
De blev snabbt omtyckta av torshällaborna 
för sin öppna och gästvänliga livsstil. Al-
lan Ebeling var verksam konstnär i Tors-
hälla under 45 år. 

AK-arbetare utanför IOGT-lokalen på Lilla gatan

Vattentornet
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gårdsbacken, kyrkan och rådhustorget 
trampa ner till banken i ”Byxhörnan”. 
Efter mottagning och kontroll efter speci-
ficerad växelnota var det att med kontan-
terna i portföljen ta vägen över torg och 
kyrkbacke hem till kontoret igen. Löne-
summan var väl inte så stor på den tiden, 
men hade då också ett annat värde. Löner-
na utbetaldes kontant varför växelnotans 
specifikation var noterad exakt på öret.

Men tiderna förändrades med nya rutiner 
mot en modernare industri. En ny epok 
hade påbörjats i.o.m. att stålgrossistföre-
taget Bröderna Edstrand AB köpt Nyby 
Bruk med inriktning på tillverkning av 
rostfri plåt. Rutinerade och kunniga ex-
perter anställdes och som ny chef för 
Nyby Bruk anställdes Dir. Georg Pagels. 
Tidigare produktionschef på Avesta Järn-
verk AB. Han uppfattades först som en be-
stämd och lite barsk person. Men som den 

ordningens man han var visade han snart 
var skåpet skulle stå. Han började ofta da-
gen med en inspekterande rond i verken 
där han med sin spatserkäpp visade, peka-
de och bankade fram sina åsikter och syn-
punkter till de ansvariga cheferna i resp. 
verk. Jag kan tala om att det var ett antal 
avslagna och brutna käppar jag tog reda 
på efter det att de kastats i backen bakom 
kontoret. Direktör Pagels var en bra och 
omtyckt chef med den stora uppgiften att  
modernisera Nyby Bruk.

Ett nytt stålverk hade byggts och 1948 fick 
jag där prova på materialredovisning samt 
räkna ut stålverksarbetarnas produktions-
ackord. Lärorikt för mig varefter jag 1950 
flyttade över till en ny avdelning som, 
under Sven Linds ledning, ansvarade för 
ett personal- och avlöningskontor i kom-
bination. Ett intressant jobb då det under 
efterkrigsåren anländer mycket utländsk 

Illustration av stångjärnsvalsningen år 1895. Målning av Elof Maxe. Här ser man 
de ”röda ormarna”. Ur ”Alla tiders historia om Nyby Bruk”
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På Ebelingmuseet finns många prov på 
hans stora och mångomfattande konstnär-
skap.

År 1932 inkom drätselkammarens ordfö-
rande Gottfrid Andersson (Konsum-An-
ders) med en skrivelse till stadsfullmäk-
tige med begäran att stadsfullmäktige 
skulle behandla frågan om inkorporering 
med Eskilstuna stad.  

Gottfrid Andersson motiverade sin begä-
ran med att peka på det dåliga finansiära 
läget och oron för minskande skatteintäk-
ter. Det blev heta debatter i stadsfullmäk-
tige, där högerfalangen med prosten Rick-
ard Ringmar och fabrikör Rune Alison i 
spetsen var helt emot förslaget. De men-
ade att vår gamla stad, med sin ärofyllda 
historia, även i framtiden måste få vara en 

oberoende och självständig stad. Under 
flera år debatterades frågan livligt utan att 
något beslut fattades. År 1938, efter sex års 
oenighet, beslutade stadsfullmäktige slut-
ligen att avsluta frågan om inkorporering 
med Eskilstuna.

Inkorporeringsfrågan återkom när staten 
genomförde de stora kommunsamman-
slagningarna. År 1971 sammanslogs Tors-
hälla stad med Eskilstuna stad och ingår 
numera i Eskilstuna kommun. 
Att ”Konsum-Anders” till slut fick som 
han ville gläder honom säkert i hans him-
mel.

I början av 1930-talet beslutades att infö-
ra skoltandvård i Torshälla. Eftersom det 
saknades tandläkare i Torshälla fick vi 
skolbarn åka till Eskilstuna för att bli be-
handlade. Jag tyckte att det var spännande 
att komma till tandläkaren, som hade sin 
mottagning i Sparbankshuset med utsikt 
över Fristadstorget. 

År 1935 fick vi egen tandläkare i Torshälla.
Tandläkare Söderberg öppnade tandvårds-
klinik i Gröna huset nedanför Holmberget. 
Tandläkare Söderberg tog över skoltand-
vården i Torshälla, som han skötte under 
ett antal år. Söderberg hade praktiken kvar 
under många år och slutade först vid hög 
ålder.  

Foto: Okända fotografer

Fortsättning följer i nästa nummer

Gottfrid Andersson
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Minnen från Nyby Bruk  -  
”En brukspojke berättar”

av Bo Andersson

Karusellen

Från det gamla järnbruket HAMMARBY, 
beläget vid Norasjön i norra Västmanland, 
anlände några familjer till  Nyby  Bruk. 
Året var 1922 och på självaste midsom-
marafton kom de traskande med sitt torf-
tiga bagage och barnen på armen längs 
Hagvägen, mot det nya hemmet i bruks-
delen Kogne.

Till gruppen ”Hammarbyarna” hörde min 
far Einar Andersson med fru Gunhild 
samt tre barn, som under åren utökades 
med två grabbar där jag blev sladdbarnet, 
född Påskafton 1933. De var alla duktiga 
arbetare efter flera års arbete i tackjärns-
hyttan och efter nedläggning  hitvärvade  
av driftsingenjören vid Nyby, i folkmun 
kallad ”Dal-Erik”, som var i behov av yr-
keskunnigt folk till den nya Martinugnen 
som låg vid Galgberget. 
Nyby var ett lugnt och trivsamt litet bruks-
samhälle att växa upp i. Det var förstås 
lite speciellt med den bruksmiljö som var, 

gamla hus och arbetarbostäder omoderna 
med vedeldad spis och kakelugn. 
Utan vatten och avlopp med dass på går-
den. Vårt dass i Kogne var sexkantigt och 
kallades ”Karusellen”.
Industriområdet, ej så stort då, var inte in-
hägnat på den tiden. Det var spännande för 
oss barn och ungdomar. Man kom nära de 
glödande Martinugnarna och kunde se de 
glödgade stängerna som likt röda  ormar 
ringlade genom valsarna i stångjärnsver-
ket. Efter skolåren i, den till Nyby nära 
ansluten Roxnäs Folkskola, var det för en 
Nyby-grabb tämligen naturligt att söka 
jobb på bruket. Jag hade på sommarloven 
jobbat som ”springgrabb” på kontoret och 
fick 1946 fast plats som ”kontorsbud”, som 
det så fint hette. 
Bröderna Edstrand AB hade då gått in 
som ägare av Nyby Bruk, med rostfritt stål 
som inriktning.

Huvudkontoret var den gamla villan nära 
Herrgården. Byggd i slutet av 1800-talet, 
enl. uppgift. De arbetsuppgifter jag fick 
bestod i att sortera och fördela den in-
ternpost som förekom mellan huvudkon-
tor och övriga verkstadskontor. En annan 
viktig uppgift var, när kassör Flodkvist 
kallade, att göra bankärenden till Sörm-
lands Enskilda bank i Torshälla.  Speciellt 
vid tid för löneutbetalning var det att med 
penningcheck i portföljen och på cykelns 
pakethållare via herrgårdsparken, träd-
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23 juni Midsommardagen
Midsommarmässa i kyrkan. Därefter 
kyrkkaffe på Bergströmska gården 

28 juni kl. 13-16
Vi bakar tunnbröd. Välkommen att pro-
va på! Kaffeservering. Underhållning 
av Wilma Hamberg sång och Amelie 
Lindén musik

29 juni Barnkulturvandring, för mer 
information – se vår hemsida23

29 juni kl 18.00 Allsång på Holmberget

1 juli kl. 10.00
Friluftsgudstjänst med kyrkkaffe

1 juli kl. 14.00 Vandring i gamla 
Torshälla. Samling vid Rådhuset. 
Fri entré

5 juli kl. 13-16
Kaffeservering och underhållning av 
Anne-Marie och Karl-Erik, dragspel
Hantverk: vävning

Bergströmska gårdens
sommarprogram 2018

 Vecka 27 – 30 öppet: tisdag - torsdag- lördag 
klockan 13 – 16

Torsdagar kaffeservering och underhållning 
se nedan

6 juli Barnkulturvandring, för mer in-
formation – se vår hemsida

8 juli
Högmässa i kyrkan. Därefter kyrkkaffe 
på Bergströmska gården 

12 juli kl. 13-16
Kaffeservering. Underhållning av 
Göran Bringholm dragspel och 
Sonny Nordmark gitarr  

15 juli
Högmässa i kyrkan. Kyrkkaffe på Berg-
strömska gården

19 juli  kl. 13-16 
Kaffeservering och underhållning av 
Göran Axelsson dragspel

22 juli 
Högmässa i kyrkan. Därefter kyrkkaffe 
på Bergströmska gården 

26 juli kl. 13-16
Kaffeservering och underhållning av 
Djurgårdens spelmanslag

27 juli kl 18.00. Allsång på Holmberget
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Foto: Bernt Pettersson

29 juli 
Högmässa i kyrkan. Därefter kyrkkaffe 
på Bergströmska gården 

29 juli  kl. 14.00. Vandring i gamla Tors-
hälla. Samling vid Rådhuset. 
Fri entré

2 augusti kl. 13-16
Kaffeservering. Underhållning av
Gunnar Kling, nyckelharpa

5 augusti kl 10.00
Friluftsgudstjänst med kyrkkaffe

24 augusti kl 18.00. Allsång på Holm-
berget

25 augusti kl 10-14
Växtmarknad i Mormorstäppan.
Underhållning och kaffeservering

26 augusti kl 14.00. Vandring i gamla 
Torshälla. Samling vid Rådhuset.
Fri entré

Vävstugan öppen under sommaren

Upplysningar Bergströmska gården tel. 
076 – 340 74 15 

Arrangörer:

Torshälla hembygdsförening
S:t Olofs Gille

Eskilstuna kommun/kultur

Torshälla församling

IOGT – NTO

Studieförbundet Vuxenskolan
Sörmland

Nätverket Gamla Torshälla. 
(IOGT-NTO - PRO - Rådhusets Café - S:t 
Olofs Gille – Torshälla Antikvariat - Tors-
hälla Församling)

Med reservation för ändringar i programmet. 
Ett utförligt program med underhållning och eventuella 

hantverk hittar du på vår hemsida vecka för vecka.

 www.sanktolofsgille.se


