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Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad -

Hedersmedlemmen
Rune
Eriksson
har
lämnat oss
Frimärks- och vykortsamlaren Rune
Eriksson,

Stenkvistavägen

2010-07-12

frimärken som var hans första stora
hobby. Rune blev 1966 ordförande i
Torshälla Frimärksklubb, en uppgift
han hade kvar till 1981.

3,

Eskilstuna, har den 2 juni 2010
avlidit i en ålder av 97 år.
Stolt Nyforsbo
Rune var född 1912 i Nyfors och
gickUU i skolan i Nyfors östra skola.
Redan som 9-åring började Rune
arbeta med tidningsutdelning efter
skolans slut. 13 år gammal avslutades skolgången och Rune fick
anställning inom metallindustrin. Där

Hedersmedlem Rune Eriksson.

var Rune verksam tills han som 65-

När det år 2002, skulle startas en

åring gick i pension. Rune hade

Vykortsförening i Eskilstuna, var

också en lång period som aktiv

Rune en av initiativtagarna, och blev

fotbolls- och handbollsspelare samt

föreningens första hedersmedlem.

ledare, i bl.a IF Svea.
Ordförande

och

Torshälla
initiativtagare

Tidigt kom Rune i kontakt med
www.etunavykort.se
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Frimärksklubb
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Vykortsförening

har

förlorat en aktiv och engagerad
medlem som hade väldigt många
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och goda kunskaper om gamla
Eskilstuna.
Minnesfond
De bägge föreningarna kommer
nu

gemensamt

att

starta

en

minnesfond, där den som vill hedra
Rune

Erikssons

minne

finns
Två hedersmedlemmar diskuterar intressanta bilder.

möjlighet att bidra med en valfri

Rune Eriksson och Gösta Hellgren.

summa.
Plusgirokonto:

549772-2

och

Bankgiro: 617-2415, står öppet för
bidrag.
Utdelning från fonden ska göras
efter ansökan, och ändamålet skall

Rapporter från utställningar och medlemsaktiviteter våren 2010
 Månadsmöte den 27 mars

vara till gagn för föreningarnas

2010

verksamhet främst mot ungdomar,

Eskilstuna

som

månadsmöte

inleddes

samlarområdet.

ordföranden

Lennart

Jan Nygren och Lennart Pettersson

lämnade rapport på det som hänt

ryms

inom

det

postala

Vykortsförenings
med

att

Pettersson

Torshälla Frimärksklubb respektive Eskilstuna

under senaste månaden. Främst

Vykortsförening

omnämndes de insatser som flera
medlemmar gjort under vykorts-

Läs

mer

om

Minnesfond

Rune

längre

Eriksson
fram

i

medlemsbladet.

mässan den 27 februari.
Därefter höll Lena Månsson sitt
föredrag om Hellby Tegelbruk och
var

deras

produkter

hamnade.

Hellby tegelbruk hade i slutet av
______________________________________________________________________________
www.etunavykort.se

2(12)

Eskilstuna VykortsNytt nr 2-2010

VykortsNytt
2010-07-12

Nr 2-2010

Mötet

1800-talet som mest ca 80 anställda

avslutades

och levererade tegel till många hus i

medlemmarna

Stockholm med omnejd.

varandra.

bytte

med

att

vykort

med

Byggmästare C-O Lundberg var
dessutom ägare till tegelbruket. Idag
återstår inte mycket ovan jord av
detta tegelbruk.
En

vacker



Utflykt till Antik & Samlarmässan i Enköping den 10
april 2010

bukett

vårtulpaner

överlämnades, som ett varmt tack
för ett mycket intressant föredrag, till
Lena.

Ett sällskap på ca 15 personer stötte
samman i mässlokalen i Enköping
denna lördagsmorgon. En del hade
samåkt, andra tagit sig till lokalen på
egen hand.
I lokalen fanns massor med vykort
och frimärken. Men här fanns även
annat för den som önskade se sig
om efter något att fylla något tomt
utrymme i hemmet med. Mynt,

Åsgatan i Nyfors i början av 1900-talet. Vykortet
är postgånget 1909.

smycken,

andra

samlarbilder,

koppar, porslin, husgeråd, linne, och
Sedan bjöds som vanligt på kaffe
med

dopp.

Denna

gång

mycket mycket mer.

hade

Efter att ha tillbringat ett par

Gunvie och Lennart tänkt på att

timmar i den folkfyllda lokalen drog

påsken var i antågande och hade

sig sällskapet på olika sätt åter till

därför utökat kaffebordet med ett

”civilisationen”.

rejält påskägg fyllt med smågodis.

En del hade gjort riktigt fina fynd.

______________________________________________________________________________
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 Månadsmöte den 16 maj
2010 – Våravslutning
På grund av olika anledningar blev
den planerade våravslutningen med
guidad stadsvandring i Tunafors

Nr 2-2010

Fristadshuset

i

Rademacher-

smedjornas reservat. Där visades
Eskilstuna vykortsförenings utställning

och

kaffe

med

dopp

serverades.

flyttad på framtiden.

Utställning i
Rademachersmedjornas reservat
Från

lördagen

lördagen
Eskilsparken – vykort från 1930-talet.

Istället inbjöd styrelsen till besök
på Eskilstuna Stadsmuseum.

den

den

1

15

maj

maj

till

2010,

genomförde

Eskilstuna

vykorts-

förening

utställning

i

en

Stora

Fristadshuset på Rademacherområdet. 15 skärmar med 4 förstorade

Samling skedde kl 14.00 i entrén i
Eskilstuna Stadsmuseum.

vykort på varje skiva hade satts upp
i bottenvåningen, som nu stod tom,

Det blev rundvandring i museet

sedan Turistbyrån flyttat ut.

där Rolf Bergströms bildutställning
”Gamla Nyforsbilder” visades. Här
visades även en skärmutställning
om Eskilstuna från 1770 och framåt.
Ångmaskiner

och

vykortsför-

säljning bjöds det också på.
Efter en timmes vandring i museet
förflyttade samlingen sig till Stora

C E Johanssons kontor på Tullgatan.

______________________________________________________________________________
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Även

den

Eskilstunautställning

som "Frasse" ställt samman visades
upp.

Nr 2-2010

framlagt, orientera sig själva på
utställningen.
Utställningen var ett samarbete

Utställningen öppnande kl. 11.00
varje dag och stängde kl. 16.00.

med Eskilstuna muséer som hade
skött

om

annonsering,

marknadsföring
som

annars

och
hade

kostat föreningen stora summor.
På söndagen den 9 maj genomfördes en tipspromenad med 10
frågor
området

om

Eskilstuna

där

Eskilstuna

inne

på

Museer

bistod med fina priser.
Erik

Vieweg

visar

bilder

på

utställningen

i

Rademachesmedjornas reservat.

Utställningen

var

bemannad

mesta tiden, utom vid korta raster
under dagen. Även denna gång var
det Lennart Pettersson och Erik
Vieweg

som

föreningen.

ställde

Redaktören

upp

för

har

fått

Utställningsskärm som visar en del industrihistoria.

många goda vitsord från besökare

Under vecka 19 skiftades några

som uppskattade den information

bilder för att förnya utställningen.

som både muntligen och skriftligen

Utställningen

monterades

ner

delgavs.

efter Vykortföreningens våravslut-

Här kunde besökarna med hjälp av

ning den 16 maj, för att dyka upp

informationsmaterial

någon annanstans.

som

fanns

______________________________________________________________________________
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Eskilstuna Muséer har frågat om
fortsatta

utställningar

Vykortsföreningen,

både

från

Nr 2-2010

Sörmlandsgården den 5 juni
2010

på

Lördagen

den

5

Nyforsdagen den 29 maj samt i

ledningen

för

Sörmlandsgården,

Eskilstuna

Beryll Grandell, att föreningen kom

Museum

under

sommaren 2010.

och

Det finns i dagsläget ca 60 färdiga
skärmar

med

Eskilstuna,

olika

och

samlarområden,

motiv

även
färdiga

från

visade

föredrag

bilder

om

juni

och

något

önskade

höll

ett

intressant

område i Eskilstuna.

andra
för

utställning.
Skärmarna har storleken 700 x
500 cm, med 4 förstorade vykort på
varje skärm. Detta för att lätt kunna
sammanställa en utställning med
beställarens önskemål.
Lennart Pettersson i full gång med föreläsning,
men inte på Sörmlandsgården den här gången
utan på Vykortsmässan 2009.

Lennart Pettersson m fl underhöll
många

besökare

under

eftermiddagen. En bildvisning med
ett nära 20-tal åhörare uppskattades
Vy

från

Fristadstorget.

Tidigt

1900-tal.

mycket.
Detta

var

föreningen

blir

Sörmlandsgården.

tredje

gången

inbjuden
En

till
trevlig

tradition som vi hoppas upprepas.
______________________________________________________________________________
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Program hösten 2010
 Söndag 29 augusti, kl 08-~16
Ekeby veterandag (veteranfordon av allehanda slag,loppis/marknad, m m)
 Söndag 5 september, kl 14-16
Höstupptakt - Guidad vandring i Tunafors/Snopptorp.
 Lördag 11 och söndag 12 september, kl 10-16
Torshälla Marknad. Vykortsinformation på Brogatan (i samma hus där Lökens
salladsbar ligger, skyltning kommer att ske utanför) tillsammans med Torshälla
Frimärksklubb
 Lördag 25 september, kl 11-13
Månadsmöte i Eskilstuna Fotoklubbs lokal på Intagsgatan 9.
 Lördag 23 oktober, kl 10-15
Mälardalsträffen
 Lördag 30 oktober, kl 11-13
Månadsmöte i Eskilstuna Fotoklubbs lokal på Intagsgatan 9. Vi byter vykort med
varandra. Kaffe med dopp serveras.
 Lördag 27 november, kl 11-13, säsongsavslutning med skinksmörgås
Månadsmöte i Eskilstuna Fotoklubbs lokal på Intagsgatan 9. Sedvanlig
internauktion. Inlämning av listor sker till Lennart Pettersson senast den 20
november. Kaffe/skinksmörgås - pris: 20 kr.

Planerade aktiviteter 2011
 Lördag 29 januari kl 11-13
ÅRSMÖTE
 Lördag 26 februari, kl 10-16
VYKORTSMÄSSA.Plats: Återkommer vi om

______________________________________________________________________________
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Rune Erikssons Minnesfond
Vid Rune Erikssons bortgång hade

Nr 2-2010

Månadens vykort
OKTOBER 2006

vår förenings ordförande kontakt
med Runes familj. Tillsammans
med

Torshälla

Frimärsklubbs

ordförande Janne Nygren föreslogs
att starta en minnesfond i Rune
Erikssons namn.
Minnesfonden har som ändamål
att vara till gagn för Torshälla
Frimärksklubbs

och

Eskilstuna

Vykortsförenings verksamhet inom
det postala samlarområdet och då
främst riktad mot ungdomar.
Fonden kommer att handläggas
av två ombud från varje förening.
Styrelsen för Vykortsföreningen
diskuterade
styrelsemöte

detta
och

på

senaste

förslag

till

ledamöter har föreslagits. Dessa
kommer att kontaktas inom snar
framtid.
Villkor för minnesfonden finns
framtagna och har antagits på ett
interimsmöte den 28 juni 2010.
Mer information kommer.

Vykort – Torshällas Stora Bron. Vykortet är
postgånget 1942.

Här syns Lill-Jans krog, träbyggnad
från första delen av 1700-talet (t h
om bron).
Carl-Michael

Bellman,

(1740–

1795), skrev någon gång mellan
1773 och 1780, Fredmans Epistel
nr

39

”Öfver

Bergströmskans

Porträt på Lilljans krog i Torshella”.
Krogen undkom branden natten
till den 9 oktober 1798 då elden
kom lös i Torshälla. Skepparna i
staden hämtade segel från båtarna
och täckte huset och bevattnade
sedan seglen för att skydda huset
mot nedfallande eldflagor. Krogen
var viktig för många - den utgjorde

______________________________________________________________________________
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nämligen en plats att styrka sig
under släckningsarbetet.
Krogen nedmonterades 1955 för
att sparas, men låg tyvärr och
ruttnade bort.
Rådhusbron – vykortet är postgånget 1906.

Den nya byggnaden inrymde även
kronohäkte med ett tjugotal celler.
År 1926 lades kronohäktet ned och
huset

revs

året

därpå.

Stora Bron i Torshälla – året är 2006. Foto: Kjell

I

Karlsson

mitten

på

bilden

ser

man

Rådhusbron. År 1867 beslutades
Fotot är taget i september 2006.

att Stora strömbron (eller Stora

Lilljans krog är borta. Huset framför

bron) vid Rådhustorget skulle heta

Kyrkan står kvar, men något apotek

Rådhusbron. År 1879 byggdes en

inryms

Bilden

ny bro i sten och järn av Munktells

innehåller inte några cyklister eller

Verkstads AB, till stor del bekostad

bilister. Men bron är livligt trafikerad

med medel skänkta av stadens

i vanliga fall.

stora donator Jeanette Zetterberg.

inte

längre

här.

NOVEMBER 2006
År 1851 stod det nya Rådhuset
färdigt, sedan det gamla blivit
bostadshus vid Rademachergatan.

Rådhusbron 2006. Foto: Kjell Karlsson

______________________________________________________________________________
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Fotot är taget i oktober 2006.
Den

nya

Rådhusbron

byggdes

1937. Den breddades år 1979.
Borta

är

Rådhuset

och

även

byggnaderna till vänster i bild.
Förutom den byggnad som på den
övre bilden ligger till vänster i höjd

Nr 2-2010

Plus- & bankgirokonto
Nu (äntligen) har föreningen
fått eget plus- och bankgirokonto.
Plusgirokonto:

549772-2

och

Bankgiro: 617-2415

med Rådhuset. Där inryms idag
butiker.
Rakt fram, till höger, har sedan
många år tillbaka Tingsgårdens
Glas drivits. Numera har lokalerna
tagits över av klädesbutiker och
café. Glashyttan finns kvar inne på

Eskilstuna från Djurgårdsberget.

gården. Inne på gården ligger
också Restaurang Tingsgården där

Medlemsavgift 2010

man sommartid har möjlighet att

Du

njuta av god mat på bryggan.

betalat

Kvarteren runt Rådhusbron och

2010 ännu är nu välkommen

Rådhustorget

kallas

att

Staden.

finns

Här

för

Gamla

många

fina

gamla byggnader och kvarter. Väl
värt ett besök när man kommer till
Eskilstuna!

som

ännu

inte

har

medlemsavgiften

göra

det

föreningens

till

för

något

konton.

Du

av
ser

numren i föregående artikel.
Årsavgiften är 100 kr. Ange
ditt

namn

och

medlems-

nummer (om möjligt).

______________________________________________________________________________
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Föreningen
hjälp

Nr 2-2010

behöver

Som vi tidigare skrivit om, och

Redaktion:

eftersom

Lennart Pettersson (Ansv. Utg.)

föreningen

börjar

synas alltmer på olika ställen

Yvonne Karlsson (Red.)

och arrangemang behöver vi

Adress till VykortsNytt:

fler som vill ställa upp och

Eskilstuna Vykortsförening

hjälpa till att sprida information om föreningen.
Hör

av

Pettersson

dig
på

till

c/o Y Karlsson
Lindgärdesvägen 15
633 47 ESKILSTUNA

Lennart

telefon

016-

Telefon:
Y Karlsson: 016-51 75 95 (bost),

124604 eller någon annan i

0739-403 447 (mobil)

styrelsen.

L Pettersson: 016-12 46 04
Epost:
Y Karlsson :
webmaster@etunavykort.se
L Pettersson :
ordforande@etunavykort.se
___________________________________

NÄSTA NUMMER
Kommer i början av oktober 2010!
Vill du ha med text ber vi dej
sända denna till redaktören
senast 15 september.

______________________________________________________________________________
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Eskilstuna Vykortsförening
önskar
alla sina medlemmar och läsare

En skön samlarsommar!
______________________________________________________________________________
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