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Kalendarium  
För mera detaljerat program hänvisas till Kalendarium på vår hemsida 
och/eller till broschyren ”Det händer i Strömsbergs Bruk”. 

3-6/4  kl 11-17 Konst på väg, kl 12-15 Öppet bruk 
30/4 kl 20.30 Valborgsfirande 
19/6 kl 15 Midsommarfirande 
14/8 kl 9 Kolmilan tänds 
15/8 11-17 Strömsbergsdagen 
22/11 11-16 Julmarknad 

Guidade turer 
5/4, söndagar i juli, 15/8  
Samling vid bruksdammen kl 13 
Öppet bruk  
3-6/4, 9/5, 13/6, 11/7, 8/8, 15/8, 12/9, kl 12-15  
Loppmarknad 
9/5, 13/6, 11/7, 8/8, 15/8, 12/9 kl 10-15 
Bilbingo  
Onsdagar juni-aug kl 19 Hedens IP 
Fotboll  
Div II N Svealand och div V Uppland N 
Säsong apr-okt  www.stromsbergsif.se  

 

SIF årsmöte                                              
Medlemmar inbjudes till Idrottsföreningens årsmöte må 2/3 kl 1900, 
G:la Brukskontoret, Strömsbergs Bruk. Sedvanliga  
mötesförhandlingar samt enkel förtäring. För mera detaljer se SIF:s 
hemsida. 

 
Sportlovsveckan 
Under to v 8 kommer vi att arrangera skoteråkning och skidd:o i vår 
terräng i Bruket. Ungdomar bjuds på turer och grillad korv i            
Bagarstugan. Välkomna!  



Valborgsmässoeld                                                                                    
Bruksgillet kommer även i år sista april ordna med festligheter kring 
valborgsfirandet: majkase, skönsång, vårtal, servering, fyrverkeri,  
bl. a. Var vänlig släng inga brännbara föremål (gamla julgranar och  
annat skräp) på kasen innan påsk. Tänk också på att ev framförda  
fordon i detta fall inte får köras över gräsmattor så att dessa rivs upp. 
Tack för visad hänsyn och välkommen till en trivsam vårkväll! 

En kattjäkel mindre… 
I nästan varje kåk fanns en tamkatt. Runt husknutar och bak vedbodar strök 
halvvilda missar omkring. B utfordrade djuren med mjölk, grädde och  
strömming. Det sistnämnda inköptes från fiskmånglare H, som varannan 
torsdag kom med sin flakmoped med trälådor drypande av kylisvatten och 
doftade hav. På slaskhögar, som fanns mellan kåkarna – det här var före 
köksavloppens och kommunala sophämtningens tid – fanns ytterligare  
läckerheter på kattmenyn. Möss- och råttstammen hölls nere tack vare mis-
sarnas aptit. Om de haft chansen, skulle de då inte alls ha valt Whiskas…. 
Det var konstigt, att inte katternas antal decimerades av lo och räv. Men  
någon örontofsprydd storkatt syntes sällan, och Mickel åt sig mätt på  
Petterssons frigående höns. 
 
Alla var inte så förtjusta i katterna. Doften av deras inpinkade revir var inte 
angenäm. De grävde gropar i sandlådor och i trädgårdsland och efterlämnade 
där stinkande högar. 
Ljusa marsnätter höll de oss vakna med sina kärlekskranka tjut, väsanden och 
ljudliga slagsmål om Maja Gräddnos gunst. Resultaten av dessa jam-sessions 
kunde ses frampå sommaren med småjamare lite här och där.  
 
En del av dem omskolade vi till tamkatter. Andra lades i en jutesäck och 
dränktes. 
Farsan jagade Måns och hans anhang med snöskyffeln vintertid och  
trädgårdsspaden om sommaren. Katterna blev ibland måltavlor för projektiler 
från pojkgängets slangbellor. Maggan – denna Gullan-från- 
Arkadien-liknande skönhet – gillade inte vårt förhållande till djuren. 
 
Vår granne hade en stor, fet, lurvig, mycket gammal katt av Trissetyp. Den 
låg mest på den solvarma stenen vid grannens dass och orkade inte röra sig 
många meter, välnärd som den var av husbondfolkets rikliga matrester. 
Konstigt nog hyste jag inte samma aggressiva jaktkänslor mot denna katt 
som mot vildkatterna. Tvärt om kunde jag slå mig ner bredvid missen  
lutande ryggen mot den varma dassväggen och klia katten på hals och huvud. 
Då sträckte den ut sig med benen åt alla håll, gäspade, gav ifrån sig ett  
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belåtet spinnande ljud, och med längtansfulla blickar på mig sa den: Fortsätt 
klia ! 
 
G med fru var ofta sedda gäster hemma hos oss. Den här eftermiddagen 
skulle kaffe och morsans sju sorters avnjutas i finkammar´n. Gästerna hade 
en liten – med betoning på liten – hund – en svart spets. På den tiden hölls 
inte hundar bundna. Så medan husse och matte njöt av flarn och syltkakor, 
sprang jycken omkring på vår gård, som endast var omgiven av en gles  
häck. Hunden måste ha smitit ut genom buskaget. Vad som då hände är  
delvis höljt i dunkel. Det hördes väsen och till och med höga skrin. Därefter 
kom jycken släpande på grannens katt, vars huvud och kropp nu bildade en 
makaber vinkel. Katten hade uppenbart levt ut alla sina nio liv. Den var död. 
 
Grannarna samlades under väldig palaver, 
som så småningom utmynnade i, att folket i 
värdig tropp, med grannen bärande kattliket 
och farsan med trädgårdsspaden i spetsen, 
tågade mot närmaste träddunge. Sist kom G 
med hunden nu bunden vid ett brunt  
läderkoppel. Under trädkronorna grävde 
farsan en djup grop. Kattkroppen lades i dess 
botten. Jordmassorna östes tillbaka och  
stampades till på ytan av kraftiga klackar. Jag 
tror inte att tal eller sång förekom vid  
ceremonin. Efteråt vid påtåren, dit dock inte 
de närmast sörjande var inbjudna, sa farsan: 
Jaha, en kattjäkel mindre, vi borde oftare ha 
fikagäster med hund….. 
 
 RLg 
 


