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Medlemsblad för Torshälla 
hembygdsförening S:t Olofs Gille

Information från årsmötet den 12 mars
- Ca 40 medlemmar välkomnades av åldermannen
- Årets resultat blev ett överskott på drygt 30 tkr
- Drygt 30 medlemmar deltog i en utflykt till Dom-
   kyrkan och Arsenalen i Strängnäs under hösten
- Efter mötet informerade nye kommundirektören
  Tommy Malm om kommunens framtidsplaner 
   

Första industrihistoriska umgänget i kvarnen
- Om Adolf Zethelius, den fantastiska entreprenören som bl. a.  
  skapade Nyby Bruk 
- Mötet kom med förslag till historiska utflykter under våren   

Ängsholmen ”stals” av Gustav Vasa under Reformationen
- En historisk berättelse av Olle Lorin i Torshälla Tidning den 30 maj år 1985 
”Gustav Vasa bestämde sig för att helt göra slut på kyrkans världsliga makt. På en riksdag i 
Västerås 1527 drev han, trots hårt motstånd, igenom att kyrkans egendom skulle överföras till 
staten. 14 000 gårdar som ägts av kyrkan övergick i statens ägo. Kungen gjorde minst 3 000 av 
dem till sin privata egendom.” (ref. SO-rummet)

I detta nr bland annat

Ängsholms-
borgen 
byggdes vid 
Kristi födelse 
för 2000 år 
sedan kanske 
av vikingar  

Annette Hammarlund avtackas

Gustav Vasa
1496-1560
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Så är sommaren här i Torshälla. Åtminstone att döma av de varma dagarna i juni 
när jag skriver detta och när nationaldagskommittén, med bland annat hembygds-
föreningen som medarrangör, firade nationaldagen 6 juni på Holmberget var det 
faktiskt över 30 grader varmt. 

I värmen och med flaggproblem på grund av insnodd vimpel på stora flaggstång-
en lyckades vi ändå hissa flaggan, ha musik och fanborg och med Iha Frykman 
som erfaren konferencier fira dagen.

Jag hade fått hedersuppdraget att hålla högtidstalet och uppehöll mig vid vikten 
av öppenhet, samhörighet och samarbete för att ytterligare utveckla vårt Torshäl-
la. Och ord lånade jag av vår store sommarpoet Harry Martinson.

Jag talade också om vikten av platsen och platsens historia och i detta nummer av 
Sankt Olof blir det tydligt med fina artiklar om Adolf Zethelius och Nyby Bruk 
och Olle Lorins berättelse om Gustav Vasa och Ängsholmen.

Vikten av kultur och historia kan ni också läsa om med anledning av Carl och 
Karin Larssons flera besök i Torshälla, den stora Karin Larsson-utställning som 
finns på Ebelingmuseet och det projekt om Karin Larsson som formgivare och 
inspiratör med aktiviteter inte bara i Torshälla utan längs Mälarstranden i Kjula/
Jäder, Barva, Fogdö och Strängnäs, något jag här återkommer till. 

Upplysningar om projektet ges av Tryggve Lundh, projektägare tfn 076-3407415 
och Lisa Sollenberg, projektledare tfn 070-5954753.

Och som vanligt i vårt ”sommarnummer” av medlemsbladet får ni här på mitt-
uppslaget en kalender över våra aktiviteter denna sommar 2019. Jag hoppas givet-
vis att ni tar del av utbudet, besöker Bergströmska gården och att vi tillsammans, 
även denna sommar, hjälps åt att hålla Torshälla vackert och inbjudande inte bara 
för oss själva utan för de som besöker vår lilla, nu drygt 702-åriga stad.

Ha en fin sommar!
Önskar styrelsen för Torshälla hembygdsförening Sankt Olofs Gille

Se även bilder från Nationaldagsfirandet på sista sidan!

Åldermannen har ordet
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Årsmötet samt nya styrelsen

Årsmötet i Kvarnen den 11 mars 2019 samlade ca 40 medlemmar. Kvällens gäst, nye 
kommundirektören Tommy Malm hälsades speciellt välkommen av vår ålderman som 
därefter inledde mötesförhandlingarna, vilka avlöpte traditionsenligt. 
Under parentationen läste åldermannen en dikt om död att minnas av Bengt Nerman och 
påkallade därefter en tyst minut för alla medlemmar som lämnat oss under 2018. 
Årets resultat på drygt 30 tkr motsvarar i stort den gåva som erhölls vid upplösning-en 
av föreningen Torshälla Nyby Historiska Sällskap (TNHS).  

Verksamhetsberättelse för 2018
Åldermannen gick igenom utdelad verksamhetsberättelse och markerade några 
viktiga avsnitt och händelser under året.  Med tilläggen:  
•  Ett hundratal ABC-böcker och ett tiotal tidskriftssamlare med samtliga 10 
  TNHS-skrifterna har av gillet skänkts till skolor och äldreboenden.
•  En lyckad medlemsutflykt (drygt 30 deltagare) till Strängnäs, med besök i 
 Domkyrkan och Arsenalen, genomfördes under hösten.
godkändes gillets verksamhetsberättelse som tillsammans med årsmötesprotokollet 
läggs in på vår hemsida under ”Dokument”.
I övrigt hänvisades till utdelat material med de olika kommittéernas rätt omfattande 
verksamhetsberättelser, vilka efter en kort genomläsning kunde godkännas.

Nya styrelsen där Birgitta Biderman valdes in och Annette Hammarlund lämnade.
Fr. v.: Stående: Jan-Erik, Benny, Hasse, Tryggve, Östen och Mikael
Sittande: Birgitta, Barbro Gustafsson (*bitr. gärdeman), Maj-Lis och Inger
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Förslag till arbetsplan för 2019
Åldermannen föredrog styrelsens verksamhetsplan, som han menade hade en viss pre-
liminär karaktär, och därför bör kallas arbetsplan främst pga. planerade större projekt 
som ”konsthantverksprojektet kring Karin Larsson” och ett vår- och höstprogram med 
industrihistoriska utflykter & föredrag med social mingelsamvaro för våra medlemmar. 

Karin Larsson-Projektet – Se även åldermannens sida
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Fr. v. Maria Hallberg t.f. museichef, Catharina Enhöring och Annika Petersson, curatorer för 
utställningen och Tryggve Lundh ordf. Föreningen Ebelingmuseets vänner och ålderman i S:t 
Olofs Gille (Torshälla hembygdsförening) invigde utställningen om Karin Larsson inför en in-
tresserad publik på över 50 personer

Karin Larssons barnbarn 
och son till Karin 
och Karl Larssons första 
dotter Suzanne, 
Göran Ranström i 
samspråk med 
Tryggve Lundh   

Besök utställningen 
på Ebelingmuseet 

25 maj – 19 augusti

Invigning av utställningen ”Bland gyllene solrosor” 
på Ebelingmuseet om Karin Larsson och hennes konstnärskap 
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S:t Olofs Gilles Programkommitté 
I samband med att TNHS ”fusionerades” med S:t Olofs Gille presenterades i gåvobrevet 
ett flertal förslag till olika former av att industrihistoriska evenemang där den tidiga-
re styrelsen i TNHS erbjöd sin hjälp. Ett antal aktiviteter anordnades redan under 2018 
med utflykten till Strängnäs och medlemsmötet i Kvarnen om Adolf Zethelius och en 
diskussion om ett vårprogram 2019. 

Detta ledde till bildandet av en Programkommitté där kommittén inbjuder till 
INDUSTRIHISTORISKT UMGÄNGE*
*/ vår inriktning är arrangemang av Föredrag & Utflykter med socialt mingel i     
    Torshällabygdens industrihistoria

Här är VÅRENS PROGRAM 2019
1)  Söndagen den 28 april: Libergs NYBY BRUK 1882–1944 - Plats: Kvarnen

2)  Tisdagen den 28 maj: Utflykt till Julita (guidad visning av Stora Huset och  
      parken). På hemvägen (för de som vill) lunch i Näshulta på Magda Kulle med     
      presentation av Magda Säteri av dess ägare Christer Nordqvist  

3)  Söndagen den 16 juni hjälper vi vår landshövding inviga utställningen om Axel  
     Oxenstierna (1583–1654) i Jäder. Efter att ha studerat utställningen går vi över  
     till Jäders kyrka där Charlott Mörner berättar om kyrkan och Oxenstierna. 

     Den 16/6 är Axel Oxenstiernas födelsedag. Efter föredragningen i kyrkan kan de  
     som så önskar besöka Marys café för en matbit eller eftermiddagsfika.

Lars Linus och sonen Gunnar Julita Stora Huset

Axel Oxenstierna

Utförligt program för våra aktiviteter kommer senast tre veckor 
innan evenemanget per e-post eller sms samt finns på vår 
hemsida.
Vi åker i egna bilar till utflyktsmålen. Vill du samåka 
– ring Jan-Erik 070-565 56 41

Mars 2019
PROGRAMKOMMITTÉN 
Jan-Erik, Rolf & Benny 
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Sportbilen JESKO                                Jesko von Koenigsegg

De första mötena i kvarnen 
Den 10 februari kl. 15:00 i kvarnen anordnades årets första ”historiska mingel” med te-
ma Adolf Zethelius, grundaren av Nyby Bruk. 

Rolf Forssell framförde ”en gladlynt hyllning av Adolf Zethelius livsgärning” i kvarnen 
inför drygt 40-talet Gille-medlemmar. För de medlemmar som inte redan har vår skrift 
om Adolf Zethelius, som skrevs till Torshällas 700-årsjubileum, så finns den att köpa på 
Bergströmska Gården. Dessutom finns den att läsa som pdf på vår hemsida www.sank-
tolofsgille.se under fliken TORSHÄLLA 700 ÅR. 

En kuriositet som nämndes under mötet i kvarnen var att två av våra medlemmar i 
TNHS är släkt med Adolf Zethelius, nämligen Charlotte Zethelius, sambo med Ulf Hel-
gesson (ex Nyby-anställd), och Alice Whitehorn idag medlem i S:t Olofs Gille. 
Föredraget, minglet och den efterföljande diskussionen under rubriken ”Mingelhisto-
riskt vårprogram” med möten och utflykter blev mycket uppskattat och Arbetsutskottet 
Industrihistoriska umgänget (Rolf, Jan-Erik & Benny) lovade återkomma med ett mera 
detaljerat vårprogram, se sidan 5 och på vår hemsida för mera detaljer.

Den 28 april kl. 15:00 i kvarnen var det dags för året andra ”historiska mingel” med te-
ma Libergs Nyby Bruk, en mycket lyckad tillställning. Hela 50-talet medlemmar trot-
sade det fina söndagsvädret och fick en liten historisk exposé om Libergarna på Nyby, 
en epok som varade i hela 62 år från 1882–1944.  Kanske den mest lysande perioden var 
åren 1900–1918 under brukspatronen Lars Linus Liberg. Skriften om Libergarna finns 
att köpa på Bergströmska och kan även läsas som pdf på hemsidan.

En trevlig överraskning var att medlemmarna fick möta och lyssna till Gunnar Libergs 
barnbarn Jesko von Koenigsegg, son till Gunnar Libergs dotter Karin Marianne, gift 
Koenigsegg, och hans fru Brita, kunglig hovleverantör och tillverkare av damhattar un-
der många år.

Jesko berättade kort om familjeföretaget Koenigsegg Automotive AB, grundat av sonen 
Christian, som i liten skala leder och tillverkar en av världens mest intressanta sportbilar 
i Ängelholm, Den senaste med namnet ”Jesko” kommer att tillverkas i ett hundratal ex 
och prel. kosta runt 25 mkr.
          

En annan trevlig överraskning var att Sven Linds fru Majny berättade att hon som barn 
bodde med sin mamma på Nyby Herrgård där mamman var anställd. Majny kom väl 
ihåg Gunnar Liberg som bodde där till sin död 1944. Hon mindes även Jesko som barn 
och Valfrid Andersson som sista tiden var disponent på bruket. 
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Preliminärt Program

21, 22, 23 och 27 maj 13–16
Tunnbrödsbakning för barn på Berg-
strömska gården

22 maj 
Blomstertåg med start från Ö:a torget kl. 
09:30

6 juni 
Nationaldagsfirande på Holmberget. 
Kaffeservering på Bergströmska gården

25 juni kl. 10:00
Kulturvandring för barn
Bergströmska gården och även andra his-
toriska byggnader

27 juni kl. 13-16
Vi bakar tunnbröd. 
Välkommen att prova på! Kaffeservering. 
Underhållning 
Östen med vänner

28 juni kl 18.00 
Allsång på Holmberget   
Towa Carson 

4 juli, kl. 13-16
Kaffeservering.  Underhållning Göran 
Axelsson dragspel 

11 juli, kl 13 - 16 
Kaffeservering.  Underhållning 
Kalle Rapps trio

18 juli, kl. 13 - 16
Kaffeservering.  Underhållning
Gunnar Kling, nyckelharpa

25 juli kl. 13-16
Kaffeservering. Underhållning Djurgår-
dens spelmän

26 juli kl. 18.00 
Allsång på Holmberget   
Jonas Lind med musikanter

Bergströmska gårdens sommarprogram 2019-06-11 
Torshälla hembygdsmuseum, Bergströmska gården, Lilla gatan 12

Vecka 27 t o m 30 öppet tisdagar, torsdagar och lördagar

Torsdagar kaffeservering och underhållning

Ett utförligt program med underhållning och eventuella hantverk
hittar du på vår hemsida www.sanktolofsgille.se
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Bergströmska gårdens sommarprogram 2019-06-11 
Torshälla hembygdsmuseum, Bergströmska gården, Lilla gatan 12

Vecka 27 t o m 30 öppet tisdagar, torsdagar och lördagar

Torsdagar kaffeservering och underhållning

Ett utförligt program med underhållning och eventuella hantverk
hittar du på vår hemsida www.sanktolofsgille.se

Vävstugan är öppen under sommaren

6 augusti kl. 10:00
Kulturvandring för barn
Se 25 juni

11 augusti kl. 15-17
Musik på Mormorstäppan Fri entré.
Ta gärna med egen stol och picknick-korg. 
Det går även att köpa fika.

18 augusti kl. 15-17
Musik på Mormorstäppan Fri entré
Underhållning med VibrAccordion. 
Ta gärna med egen stol och picknick-korg. 
Det går även att köpa fika.
.

23 augusti kl. 18.00 
Allsång på Holmberget   Smebälgarna 
Gästartist Mathilde Stavehaug

31 augusti, kl. 10-14
Växtmarknad i Mormorstäppan Kaffe-
servering. Underhållning Göran Axels-
son dragspel   

Med reservation för eventuella 
ändringar av programmet

Arrangörer:
Torshälla hembygdsförening 
S:t Olofs Gille
Eskilstuna kommun/kultur
Torshälla församling
Studieförb, Vuxenskolan Sörmland
IOGT-NTO
Nätverket Gamla Torshälla
Torshälla Finska Förening

Upplysningar Bergströmska gården 
tel. 016- 35 50 76

Foto: Bernt Pettersson
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”Gustav Vasa bestämde sig för att helt 
göra slut på kyrkans världsliga makt. På 
en riksdag i Västerås 1527 drev han, trots 
hårt motstånd, igenom att kyrkans egen-
dom skulle överföras till staten. 
14 000 gårdar som ägts av kyrkan över-
gick i statens ägo. Kungen gjorde minst 
3 000 av dem till sin privata egendom.” 
(ref. SO-rummet) 
-se omslagssidans karta. 

Ängsholmen vid Torshällaåns utlopp
i Mälaren var under 1400-talet klos-
ter-egendom. Detta framgår av ett perga-
mentbrev i riksarkivet. Det skänktes av 
en häradshövding i Västra Rekarne till 
johanniterna i Eskilstuna. 

När Gustav Vasa kom till makten och ge-
nomdrev reformationen lade han emeller-
tid själv beslag på området, som blev en 
s.k. hovstalläng.

Hovstalläng var en term för en arrende-
gård, tillhörig kungen, för vilken betala-
des arrende med hö, tydligen avsett för 
kungens hästar, därav namnet. Troligen 
skulle höet levereras till Strömsholm där 
kungen hade ett stort stuteri.  

I Bernard Beskows adresskalender för 
Eskilstuna och Torshälla, utgiven 1877, 

Ängsholmen ”stals” av Gustaf Vasa under Reformationen
- En historisk berättelse av Olle Lorin i Torshälla Tidning den 30 maj år 1985 

Gustav Vasa som kopparstick

står följande att läsa om Ängsholmen:
”Staten tillhörig fast egendom, för vhil-
ken bevillning icke erlägges. Ängsholms 
hofstall: med ängsvaktarboställe, arren-
deras af C O Kjellström, tax.v. 20.000.”
 
Plats för segelfartyg
Det är möjligen grunderna efter en del av 
husen till detta boställe, som man kan se 
på en höjd inte så långt från Tjuvkälla-
viken. På en karta från 1870-talet, som 
Alf Andersson på stadsingenjörskonto-
ret plockat fram ur gömmorna, ser man 
byggnader inritade såväl på denna plats 
som längre ned vid vattnet där också en 
brygga är markerad. 
Nedan en karta av idag.

Av allt att döma är det denna plats som 
anlitades av segelfartygen, då de pga. 
alltför stark ström inte kunde gå ända upp 
till hamnen utan var tvungna att lossa och 
lasta vid Ängsholmen.
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Längre upp hittar man modernare kartor 
med benämningen Kungshamnsviken, 
och det är möjligt att detta namn kan va-
ra ett minne från den tid då kungen ägde 
holmen.

Skänktes till klostret 
Det äldsta skriftliga belägget för Ängs-
holmen, daterat den 9 juni 1461, hittar 
man på ett gulnat pergamentbrev i riks-
arkivet i Stockholm. Det är märkligt att 
sitta med detta brev i sin hand och tänka 
sig in i hur det kunde ha gått till på den 
tiden det utfärdades. 

Det skedde faktiskt i Tumbo, på ”tun-   
boaås a raettom tingstadh”, som det står 
med ytterst vacker men ack så svårläst 
piktur. Att brevet dessutom är slitet och 
fläckat gör inte saken lättare. Tumbo var 
sedan långliga tider innan brevet skrevs 
och långt därefter tingsplats för Västra 
Rekarne.

På tinget dömdes inte bara i tvister och 
rannsakades missdådare av olika digni-
tet. Där upprättades också handlingar av 
skilda slag som sedan blev lagfästa. I det-
ta fall rör det sig om ett gåvobrev. 

En som tydligen hette Staffan Ulff, rid-
dare och häradsdomare i Väster-Rekar-
ne, skänker till johanniterna i Eskilstuna 
”jordagods som är ett halvt markaland 
innan soudherby medh halwan aenges-
holman”.

Väsbyholm senare
”Soudherby” alltså Sörby, var en by som 
låg omedelbart norr om själva staden, 
ungefär i höjd med och väster om Ma-
rielund. Det har också tidigare funnits 
ett Norrby och ett Västerby, vilket senare 

fick namnet Väsbyholm.
Det var således mark i det nu försvunna 
Sörby jämte halva Ängsholmen, som gavs 
till klostret i Eskilstuna där priorn på den 
tiden hette Olaff.

Blev kungligt hemman
Ängsholmen kom emellertid inte att för-
bli i kyrkans ägo så länge. I och med re-
formationen drogs egendomen in till 
kungen, och tydligen då som hans pri-
vategendom. Så var f.ö. också fallet med 
hundratals gårdar landet runt. Senare 
kom de flesta av dessa bli kronoegendo-
mar, och som sådana nämns alltså Ängs-
holmen i Beskows så intressanta och vär-
defulla adress-kalender. 

Ett belägg för att Ängsholmen verkligen 
var kungens gård finner man i ett brev 
som är daterat Gripsholm den 29 decem-
ber 1554. Gustav Vasa talar där om ”vår 
gårdh i Engessholm” och i ett samman-
hang, som faktiskt är ganska intressant.

Brevet i fråga är ställt till fru Karin Er-
iksdotter-Gyllenstjerna på Lagnö, beläget 
på östra delen av Aspö. Av brevet framgår 
att ”fru Karin” av någon anledning vil-
le ha vederlag för ett gods ”Reboholm” 
och två andra gods i Säby. Det sistnämn-
da syftar tydligen på det Säby som ligger 
på västra sidan av Aspö.

Inget för kungen
Kungen önskar att hon ”vele komme hijtt 
till oss på Gripsholm och mundtligen 
giffve oss tillkenne hvadt godz I äre be-
gärandes till vederläggning”. 

Godsägarinnan har tydligen tidigare 
gjort framställning om att som vederlag 
få just Ängsholmen, något som emellertid 
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av allt att döma inte tilltalar kungen. Han 
skriver nämligen:
”… thet oss icke väll beqvemligit eller be-
lägligit är att upplathe eder i veder-lagh 
för Reboholm vår gård Engess-holm, eff-
ter thet han ligger oss vedh andre våre 
gårdher så förhanden.”
Han erbjuder istället ”någre utaff vår 
godz … som beliggendes äre antingen 
vedh Aspöön eller och icke långdt ifrå 
eder gårdh Lagnö …”.

Drogs fram i ljuset
Hur det gick för ”Oss elskeligh, erligh 
och välbördigh qvinna, fru Karin” är li-
te svårt att få fram utan ingående forsk-
ningar. 

Men tack vare kungabrevet har Ängshol-
mens intressanta bakgrund, som tydligen 
inte är så väl känd, dragits fram i ljuset. 
Om inte annat så kan det väl vara värde-
fullt för alla de omkring 200 fritidsägar-
na på denna en gång kungliga holme att 
känna till lite grand om den mark de vis-
tas på mer eller mindre året runt.

Att det dessutom har hänt mycket annat 
inpå deras knutar för kanske mer än tusen 
år innan Gustav Vasa kom in i  bilden, det 
vittnar fornborgen på berget ovanför de-
ras huvuden om.

Men det är en helt annan historia. 

Skriver Olle Lorin.
 

Olle Lorin är en kulturhistorisk skribent som 
deltagit i ett stort antal utgrävningar. Han är 
specialiserad på fornborgar i Rekarnebyg-
den och har gett ut ett antal historiska skrif-
ter. (ur Bygdeband)

Fornborgens plats på Ängsholmen
(ur TNHS-skriften Staden vid forsen)
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FORNBORGAR 
Ingenstans i Sverige ligger fornborgarna 
så tätt som längs Eskilstuna- och Tors- 
hällaåns utlopp mot Mälaren.

Någon form av administration eller cen-
tralmakt torde ligga bakom uppförandet 
av dessa borgar. Borgar byggdes också på 
kontinenten, där folkstammar drog fram 
och erövrade och ockuperade stora delar 
av Central-Europa. Om borgarna i Sveri-
ge och i Rekarne-bygden byggts av ock-
upationsmakter utifrån eller om det är 
sveaväldets expansion som ligger bakom 
är inte klarlagt. Dock har man övergett 
idén om att borgarna varit hemvist för lo-
kalbefolkningen i orostider. 

Enligt Olle Lorin, som gjort utgrävningar 
på många fornborgar, skulle fosfathalten 
i så fall vara mycket högre än vad han, 
genom sina mätningar, kommit fram till. 
Människorna som levde i borgarna var 
troligen soldater som bevakade omgivan-
de områden och framför allt de farleder 
som förbundit Hjälmaren med Mälaren. 
Antagligen har de som placerat ut sol-
daterna också tagit tull på varorna som 
transporterades på vattnet. Utmed Es-
kilstunaån från Ängsholmen i norr till 
Skogstorp i söder ligger fornborgarna 
som på ett pärlband. 

Tydligt är att denna led fyllt en mycket 
stor funktion, eftersom bevakningen va-
rit så massiv. Ett tiotal anläggningar åter-
finns längs denna sträcka. 

(Sammanställt av Benny Flodin)

FAKTA ur TNHS-skriften Staden vid forsen
Det finns ett ovanligt stort antal fornborgar 
omkring Eskilstuna och de flesta härstammar 
troligen från tiden 500 e Kr, 
Flera av borgarna ligger längs ån och vid 
bland annat fornborgen vid Skjulsta har man 
hittat spår av pålar mitt i ån, vilka troligen 
fungerat som en spärr eller tull för att kont-
rollera handelstrafiken på ån. 

Borgarna från norr-söder: 
Ängsholmen, Husberget, Klockberget och 
Nybyberget i Torshälla 
Ärna fornborg, Intagsberget (Djurgårds-
området) 
Hägersberget 
Skjulstaberget 
Uvberget 
Bogsten 
Gransten 
Hultberget
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NATIONALDAGEN 
ÅR 2019

firades traditionsenligt på Holmber-
get med musik och sång av Volvo i 
Eskilstuna Musikkår och Eskilstu-
na Kvartettsångare. Konferencier var 
f.d. åldermannen i S:t Olofs Gille Iha 
Frykman för 9:e gången. Firandet av-
slutades, även det traditionsenligt, 
med kaffe & dopp på Bergströmska 
Gården. 

Östen Belin, som för dagen ersatte Jan-Erik 
Kling som samordnare, och högtidstalaren & 
åldermannen i S:t Olofs Gille Tryggve Lundh

Tryggve högtidstalar och Iha modererar på scenen och avslutar med kaffe & dopp på 
Bergströmska Gården
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Torshälla 
hembygdsmuseum

Bergströmska gården

Öppet varje torsdag
kl. 13.00 – 16.00 

under april – oktober

Under vecka 27-30 
tisdag, torsdag & lördag

kl. 13.00-16.00 

Övriga tider se hemsidan

Vi har böcker och olika 
skrifter till 

försäljning bl.a.:

Nya Torshälla ABC

TNHS historiska skrifter 1-9 och 
Torshällas Tidslinje från 

Istid till Nutid 

 Rekarnebygden i backspegeln

Historiska skrifter om Torshälla

Böcker om Marianne Ebeling 
och Harriet Ebeling

Torshälla stenkärlsfabrik

Medlemstidningen S:t Olof 
utkommer med fyra nummer 

per år

Torshälla Hembygdsförening
S:t Olofs Gille

Styrelse:
Tryggve Lundh ålderman        076-340 74 15
Jan-Erik Kling, v. ålderman    070-565 56 41
Östen Belin, skrivare                 076-833 21 23
Hans Eriksson, gärdeman     070-320 48 23
Benny Flodin                            070-656 54 54
Mikael Nyman                           073-447 93 12 
Inger Brokvist                         070-577 14 
Suppleanter:                                                             
Maj-Lis Strandberg                  070-308 19 24
Birgitta Biderman   073-320 53 93
Museikommitté:
Styrelsen

Arkivkommitté:
Benny Flodin, Björn Maxe

Trädgårdskommitté:
Jan-Erik Kling, Mikael Nyman

Aktivitetskommitté:
Inger Brokvist, Birgitta Biderman               
Maj-Lis Strandberg (köksansvarig)

Dataansvarig:
Hans Eriksson 

Bygdeband:
Karin Lindh                             072-323 15 45

Redaktion S:t Olof:
Benny Flodin 

Bergströmska gården, Hembygdsmuseum 
Lilla gatan 12, TORSHÄLLA 
Telefon 070-340 23 24

Medlemsavgift: 100:- enskild, 150:- familj   
Bankgiro: 5239-1901 (OBS nytt!)

Postadress: Torshälla Hembygdsförening    
S:t Olofs Gille, c/o Tryggve Lundh 
Klostergatan 9, 644 31 TORSHÄLLA

E-postadress: info@sanktolofsgille.se 
Hemsida: www.sanktolofsgille.se  

Styrelsen i S:t Olofs Gille 
önskar alla medlemmar en 

skön sommar. Välkomna till 
Bergströmska Gården.



16

Årets första medlemsutflykt tisdagen den 
28 maj till Julita gård med efterföljan-
de lunch på Magda Säteri blev, trots lite 
regn, en mycket lyckad utflykt. Vi räk-
nade in 25 deltagare på Julita och 23 på 
Magda. 

Guiden och tillika medlemmen i S.t Olofs 
Gille Alice Whitehorn presenterade Juli-
ta mycket professionellt och fängslande 
och vi gavs även tillfälle att inhandla lite 
växter i de välsorterade växthusen. 

UTFLYKTEN TILL JULITA GÅRD OCH MAGDA SÄTERI

Besöket på Magda Säteri där värdparet 
bjöd oss på en, enligt samtliga deltagare, 
perfekt lunch som avslutades med en his-
toriebeskrivning om gården Magda med 
anor längre tillbaka än Torshälla stad. 

Vi fick också en guidad tur till de bruna 
rödkullakorna där värden på gården gav 
oss en lektion i livet på ett säteri och de 
hornlösa kornas historia.

Text & bild: Benny Flodin

Värden på Magda Säteri berättar om rödkullekornaAlice Whiteborn guidar på Julita


