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Vykortsmässan 2012 

Årets vykortsmässa äger rum 

lördagen den 25 februari. 

Klockan 10.00 slår dörrarna 

upp för besökarna. Entrén är 

gratis, men för den som vill 

utmana Fru Fortuna finns ett 

lotteri.  

   Årets vykortsmässa äger 

rum i Vilsta Sporthotell. För 

dig med gps är adressen 

Vasavägen 80 i Eskilstuna. 

Mässan äger rum i hotellet, 

inte i sporthallen. Skyltning 

kommer att ske! 

 

Årsmöte 2012 

Lördagen den 28 januari hölls 

föreningens 9:e årsmöte. 

    Redan kl. 10.00 var det fullt hus 

på Intagsgatan 9 i Eskilstuna. 

Totalt 17 medlemmar hade följt 

kallelsen. 

   Efter mötet presenterade Folke 

Johansson boken ”Eskilstuna i våra 

hjärtan – Sjätte boken”. I denna 

kan vi läsa om Bygget, Ernst 

Hillbergs akvareller, Eskilstunas 

ungdomsgårdar och stans 

biografer.  

   Därefter visade Frasse Szabo 

boken som han varit med och 

arbetat fram – ”Snopptorp, 

Tunafors,Skogsängen – tre områ-

den i Eskilstuna”. Frasse berättade 

om hur boken växt fram från idé till 

färdig produkt. I boken finns också 

en CD som innehåller många unika 

kartor, fina bilder och mycket annat 

som ger ett stort djup till boken. 

http://www.etunavykort.se/
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   Som traditionen bjuder fanns 

även kaffe och tårta på 

dagordningen som alla lät sig väl 

smaka av. Några hade också 

vykort med sig som fann nya 

ägare, precis som vanligt.  

   Lennart Pettersson tackade alla 

för visat intresse och avslutade 

dagens möte med att påminna om 

att den som vill sälja vykort på 

Vykortsmässan den 25 februari ska 

kontakta Mässgeneral Frasse 

Szabo.  

 

 

Styrelse 2011 

Ordförande  
Lennart Pettersson (ytterligare 1 år) 

Sekreterare  
Yvonne Karlsson (omval 2 år) 

Kassör  
Inga-Lill Hedin (1 år - fyllnadsval) 

Ledamot  
Folke Johansson (omval 2 år) 

Suppleanter  

Anders Johansson (1 år – omval) 

Ingrid Larsson Jansson (1 år – nyval) 

Revisorer  

Anethe Norberg Andersson, 

sammankallande, (1 år - nyval)  

Tommy Andersson (1 år ) nyval) 

Valberedning  

Frasse Szabo (1 år – omval) 

Frasse kommer att få hjälp av styrelsens 

suppleanter om så behövs. 

 

 

Rapporter från utställ-
ningar och medlems-
aktiviteter hösten 2011 
 
 Vykortsvisning på  

Sörmlandsgården  
Lördagen den 5 juni deltog 

föreningen med en utställning och 

föreläsning på Sörmlandsgården. 

Lennart Pettersson och Erik 

Vieweg hade ställt upp delar av 

http://www.etunavykort.se/
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föreningens framtagna tavlor. 

Föreningen har idag 60 st 

färdigställda tavlor med förstorade 

vykort med diverse inriktningar.  

   Lennart höll föredrag för en 

tapper skara som gärna såg 

historiska bilder från Eskilstuna 

med omnejd. 

 

 Torshälla Marknad i 
september  
 

Lördagen den 20 och söndagen 

den 21 september 2011 var det full 

rulle i Torshälla. Torshälla Marknad 

ägde rum och bland knallar, 

hemslöjdare och karamellkokare 

stod gänget från Eskilstuna 

Vykortsförening och Torshälla 

Frimärksklubb och gjorde reklam 

för vår verksamhet.  

 

 

Här ser vi från vänster Folke Johansson, 
Antti Pelkonen och Inge Johansson som 
gärna hjälpte till att svara på frågor. 
Foto: Yvonne Karlsson 

 

   Några stannade till och tog en 

gratislott där man vann antingen 

frimärken eller vykort. En del trodde 

att det var lurendrejare som kommit 

till stan, men blev glatt överraskade 

då de gick hem med något de 

aldrig trott de skulle ha i sin ägo – i 

alla fall inte på detta viset. 

   Lennart höll också i år bildvisning 

i NTO-IOGTs lokal på Gamla 

Gatan i Torshälla. Ett 20-tal 

intressenter tyckte det var skönt att 

få sitta en stund och få titta på 

gamla Torshällabilder. 

http://www.etunavykort.se/
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 Vykort på julskyltningen 

När julskyltningen kom igång 

helgen 25-27 november hade 

Lennart Pettersson och Erik 

Vieweg varit igång igen! Den här 

gången hade de ställt upp några 

skärmar med jul- och nyårskort i 

Munktellmuséets lokal. Det rappor-

terades att nära 1000 personer 

besökte museet. 

 

 Bytesmarknad 

tillsammans med 

Torshälla Frimärksklubb 

Förslag hade uppkommit om att 

arrangera en Bytesmarknad på 

hösten. Denna ägde rum lördagen 

den 26 november mellan 13-16. 

Några bord med både vykort och 

frimärken. Visserligen var 

besöksantalet inte så stort, men 

några hade letat sig till Torshälla 

från Västerås.  

   Bytesmarknaden återkommer 

nästa höst igen. Då hoppas vi på 

fler säljare och besökande. 

 

 Studiecirkel för daglediga 

Under januari ägde tre träffar rum 

för daglediga. En grupp på 7-10 

personer träffades och diskuterade 

Eskilstuna-motiv som inte kunnat 

identifieras. Träffarna har varit 

mycket uppskattade. Några 

ytterligare träffar är inte 

inplanerade, men några har 

framfört önskemål om att det ska 

bli fler. 

   Är du intresserad av att delta? 

Kontakta Lennart Pettersson, 016-

12 46 04. 

 

http://www.etunavykort.se/
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Medlemsavgift 2012 

Nu är det dags att betala in 

medlemsavgiften för 2012. 

Använd Pg: 54 97 72-2 eller 

Bg: 617-2415. 

   Årsavgiften är 100 kr. Ange 

ditt namn och/eller medlems-

nummer (om möjligt). 

   Om du betalat årsavgiften 

och besöker Vykortsmässan 

finns möjlighet att hämta det 

där. Du kan också betala 

årsavgiften på plats. 

 

 

Efterlysning 

Finns det någon som har bilder 

från Kungsgatan 43 med om-

nejd? 

Just nu bebyggs kvarteret Vulka-

nen i centrala Eskilstuna (mitt emot 

Vårdcentralen på Kungsgatan). 

   Några har frågat om redaktören 

har något kort på hur det såg ut 

innan det blev parkeringsplats där. 

Några har också frågat hur 

kvarteret såg ut som har adress 

Kungsgatan 43, dvs Fortet 

(Fortifikationsverket och 

Energimyndigheten). Kontakta 

redaktören på mail 

webmaster@etunavykort.se för 

vidarebefordran. 

 

Månadens vykort 

Månadens bild SEPTEMBER 

2007 

 
 

Hwilsta Herrgård och Säteri har 

anor från 1600-talet. Till Säteriet 

http://www.etunavykort.se/
mailto:webmaster@etunavykort.se
http://www.etunavykort.se/f_o_n_2007_09_01.htm
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hörde då Snopptorp, Skjulsta, 

Källsta, Fröslunda, Hof, torpet 

Werrestorp, m m.  

   Greve Gustaf Cronhielm byggde 

1720-talet den karolinergård som 

idag kallas Vilsta Herrgård. I slutet 

av 1800-talet ägdes gården av 

Friherre Leijonhufvud. 

   Fotografen har stått på andra 

sidan Eskilstunaån. Riksvägen mot 

Katrineholm går strax förbi, liksom 

järnvägen. 

   Hwilsta Herrgård och Säteri har 

anor från 1600-talet. Många 

intressanta ägare har innehaft 

säteriet. Stora ägor hörde till 

säteriet. Bl a Snopptorp, Skjulsta, 

Källsta, Fröslunda, Hof, torpet 

Werrestorp, lägenheterna Snopp-

torps brunn och Vilsta nr 2 samt ett 

mindre jordområde från lägenheten 

Annehill nr 1 i Stopptorp. 

   År 1908/1909 inköptes Vilsta 

(som det stavas idag) av Eskilstuna 

kommun. 

 

Fotot är taget i mitten av augusti 2007 av 

Yvonne Karlsson 

Så mycket av Herrgården ser man 

inte från andra sidan ån idag. 

Grönskan har tagit över. 

Herrgården bytte ägare i början av 

1900-talet. Det var Eskilstuna 

kommun som då köpte ägorna. 

I slutet av 1980-talet eller möjligen 

början av 1990-talet övertogs 

ägandet i privat ägo. Här drivs idag 

en restaurang - med specialité Lax 

- och konferensanläggning. (red 

anm: Hwilsta Herrgård är idag på 

väg att bli bostadsrätt.) 

   I augusti 2007 togs detta foto. 

Stora träd skymmer den vackra 

herrgården. Om fotot skulle tagits i 

samma vinkel som vykortet hade 

http://www.etunavykort.se/
http://www.etunavykort.se/f_o_n_2007_09_02.htm


  
 

 

 2012-02-15 Nr -2012 

 

______________________________________________________________________________ 
www.etunavykort.se 7(8) Eskilstuna VykortsNytt nr 1-2012 

Redaktion:    Adress till VykortsNytt: 

Lennart Pettersson (Ansv. utg.)  Eskilstuna Vykortsförening 

Yvonne Karlsson (Red.)   c/o Y Karlsson 

    Lindgärdesvägen 15, 633 47 Eskilstuna 

Telefon:  

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

0739-403 447 (mobil)   Y Karlsson : webmaster@etunavykort.se 

L Pettersson: 016-12 46 04  L Pettersson : ordforande@etunavykort.se 
___________________________________________________________________________________ 

NÄSTA NUMMER 

Beräknas komma ut i juni 2012. 

Vill du ha med text ber vi dej sända denna till redaktören senast 3 juni.. 

inget annat än ett stort träd synts 

på bilden. De träd som nu skymmer 

herrgården kanske kan ses som en 

ljuddämpare för den trafik på vägen 

mot Skogstorp och Katrineholm 

som går förbi, samt den relativt täta 

tågtrafik (godståg och persontåg) 

som också ökat sedan 1907 då 

vykortet sändes.  

   Lite synd är det, tycker 

fotografen, att man gömmer en 

vacker byggnad för omvärlden! 

Herrgården är i privat ägo sedan 

slutet av 1980-talet. Den drivs som 

restaurang (laxbordet är att 

rekommendera!) och konferens-

anläggning.  

   På området finns även bad, 

camping, hästar och fin natur. 
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Välkommen till Eskilstuna 

Vykortsmässa 2012! 

Plats: Vilsta Sporthotell 

Tid: 10.00 – 15.00 

Vägbeskrivning: Vilsta Sporthotell 

har adress Vasavägen 80 

 

Entré: Gratis!!! 

http://www.etunavykort.se/

