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Intervju med Mats Larsson efter segern i Just Dance   
 
Grattis till segern! Hur har det varit att delta i Just Dance? 
Det har varit mycket roligt. Salsan var en utmaning, men kul. Det var ett roligt 
gäng att träna med. 
 
Hur mycket har ni tränat inför Just Dance? 
Ca 20 timmar 
 
Hur tänkte du när du fick frågan om att delta i Just Dance? 
Jag tog mig en rejäl funderare, men jag gillar att spexa, så då tänkte jag varför 
inte. 
 
Skulle du göra om det om du fick chansen? 
Ja, absolut 
 
Du har dansat tillsammans med Maria L Hallengren, Maria skadade sig på 
träning en tid före tävlingen hur nära var det att ni inte kunde delta? 
Ganska nära.. men vi visste att buggen var den som var värst för  henne med 
skadan, så till den hade vi en nödlösning. Vi tänkte att jag skulle dansa med Ma-
ria sittandes på en kontorsstol. 
 
Var det som du förväntade dig att delta i Just Dance? 
Roligare 
 
Vilka/vilken dans dansade ni 
under tävlingen? 
Bugg och salsa. Salsan var en 
utmaning. 
 
Hur har reaktionerna på ditt 
deltagande i tävlingen varit?   
Mycket positiva, många kunder 
på ICA Torget har kommit och 
gratulerat. Det kändes kul att få 
skänka vinnarpengarna till 
kvinnojouren Liljan i  Tierp. 
 



Släktforskning – igen. 
 
Letandet kan vara nog så tålamodsprövande bland 
halvbrända kyrkodokument,  bläckplumpade och 
kladdigt skrivna av någon eftermiddagspåstruken 
präst, gammelstavning och ordvändningar, som  
t o m den mest inbitne ”inkunabel” skulle ha svårt att 
tyda. Ibland kan det dock leda fram till mycket  
intressanta och spännande historier. 
 
Pehr Antonsson Berg befann sig under 1800-talets 
första hälft i en av Värmlands skogsbyar. I giftet med 
Anna Stina Elofsdotter frambringades med jämna 
mellanrum ett antal barn. 
Intressant är, att under samma tid befann sig denne 
Pehr av och till också i trakterna av det ”vilda”  
Delsbo i Hälsingland. Där umgicks han med en gift 
kvinna Eva Karolina Hansdotter, som också födde 
många barn under denna tid. 
 
Eva Karolinas man försvann samtidigt under mystiska omständigheter. Hustrun 
och Pehr misstänktes ha något att göra med försvinnandet. Eftersom någon 
kropp inte hittades skedde ingen rättslig åtgärd. 
Pehr fortsatte sitt pendlande liv mellan Värmland och Hälsingland med ytterliga-
re barnafödslar på ömse håll som resultat. I den hälsingska kullen fanns bl a min 
mormors mor. 
 
Plötsligt gör man en makaber upptäckt i de hälsingska skogarna: kvarlevorna 
efter Eva Karolinas man hittas. En mordhistoria rullas upp, där hustrun och äls-
karen Pehr snart binds vid dådet. De båda mördarna döms till döden via hals-
huggning. Eva Karolinas barn placeras ut i olika fosterhem i bygden. Vad som 
hände Anna Stina och hennes barnaskara framgår inte. 
 
Skarprättaren blir dock lurad på sitt värv. Sveriges gudsnådige konung omvand-
lar straffen till livstids fängelse. Pehr hinner knappt inrätta sig i sin cell på Lång-
holmen, då han hastigt avlider. Eva Karolina kommer under många år att vistas 
på flera av landets ökända kvinnofängelser. Hur hon slutar sina dagar är okänt. 
 
Nu skulle man ju kanske kunna förledas tro mot bakgrund av dessa hiskeliga 
händelser, att jag och min släkt – särskilt på ”spinnsidan” – skulle vara av mor-
disk, fal och illvillig typ. Och det får väl andra bedöma. 



Både mormor och morsan var enligt min åsikt rekorderliga fruntimmer, som  
månade om familjen och aldrig kom i klammeri med vare sig grannar eller  
rättvisan. Själv har jag ett par böter för fortkörning med bil på mitt samvete. 
Åsikter om min övriga moral och vandel överlåter jag åt andra att tycka 
om…….. 
RLg 
 

Kalendarium April-Juni 
 
April 

12 kl. 9.00 Städdag, samling vid brukslokalen. Ta med redskap, vid snötäcke inomhusar-
bete. 

18 – 21 kl. 11.00 – 17.00. Konst på väg: Utställare i Strömsbergs bruk och Dorkarby. 

18 – 21 kl. 11.00 – 17.00.  Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum 
med samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna . 

18 – 21 kl. 11.00 – 17.00.  * Säsongstart för Café Strömsberg. 
 20 .kl.13.00. Guidad tur genom bruket. Samling vid Café Strömsberg. 

26 kl.9.00. Städdag, samling vid brukslokalen. Ta med redskap  

30 kl 20.30. Valborgsmässofirande, Kase, fyrverkeri, körsång, vårtal, servering, grillad 
korv m m.      Vårtalare blir ordförande i Föreningen Vallonbruk i Uppland  Stefan 
Wårdsäter. 

30. kl 15.00-21.30  Café Strömsberg öppet   

Maj 

1-4, 10-11, 17-18, 24-25 o 29-31  kl.11.00-17.00. Café Strömsberg öppet 

1 kl.9.00. Städning efter fyrverkeri och eld. Samling vid resterna av kasen. Ta med red-
skap. 

3 kl.10.00-14.00. Bakluckeloppis i Industriminnesparken. Boka bord på 070-643 84 41. 
Vid regn inomhus. 

 
 



3 kl.13.00-16.00. Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum med sam-
lingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. 

10 kl. 09.00. Arbetsdag vid Bagarstugan. Alla välkomna att hjälpa till. Kl 12.00 bjuder 
Bruksgillet på korv och kaffe. 

16 kl.11.00-17.00. Nostalgimuseet  i Domarbo öppnar för säsongen. Sedan öppet fredag
- söndag t.o.m 31/8 (ej midsommar). Annan tid bokas på 070-651 50 15.  (hemsida: 
www.nostalgimuseum.se) 

 29 kl.08.00. Gökotta vid klockstapeln. Tierps manskör. Arrangör: Svenska kyrkan 
Tolfta församling. 
 
Juni 

Söndag 1, fr o m fredag 6 alla dagar  kl.11.00-17.00. Café Strömsberg öppet. 

Fredag-söndag  kl.11.00-17.00 (ej midsommar). Nostalgimuseet öppet. 

7 kl.10.00-14.00. Bakluckeloppis i Industriminnesparken. Boka bord på 070-643 84 41. 
Vid regn inomhus. 

7 13.00-16.00. Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum med samling-
en av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. 

Midsommar i Strömsbergs bruk 

19 kl.18.00. Majstången kläds. Samling vid brukskontoret. 
20 kl.15.00. Majstångsresning vid bruksgatan. Spelmän, folkdans, lekar, serveringar. 

 
 

Information om kraftstationen i Strömsbergs bruk. 
 

Ansökningshandlingar till fortsatt drift av                             
kraftstationen finns tillgängliga för allmänheten hos 
Urban Tjäder, tel 070 - 643 84 41.  



  
 
 
 

60+mässan  
 
i Uppsala var liksom tidigare år välbesökt. C:a 5000 personer tog del av flera 
hundra utställares olika utbud. 
Samarbetskommittén hade en monter med bildspel, broschyrer, information och 
exempel på föremål från såväl Café Strömsberg, Nostalgimuséet som bruket i 
övrigt. Dessutom gav våra medarbetare kunnig och allsidig information om vårt 
vallonbruk och dess möjligheter och mångsidighet. Många besökare visade stort 
intresse och uppskattning. 

Loppmarknad- Bidrag till Strömsbergs Bruksgille 
 
Under någon eller några av sommarhalvårets loppmarknader i industrimin-
nesparken (vid regn inomhus) kommer Strömsbergs Bruksgille att ha eget bord. 
Intäkterna från Bruksgillets försäljning går oavkortat till föreningens  
verksamhet. Du kan själv bidra genom att skänka loppmarknadssaker till  
Bruksgillet. Inlämning sker i skolmuséet under påskhelgen (18-21 april  
kl. 11-17) eller enligt överenskommelse med Lars Olof Billberg tel. 0293-41137. 
Ett varmt tack för ditt bidrag 

Att fånga naturen - på mitt vis 
 

Med kameran i naturen skapar 
 fotografen Lotta Lund sina bilder. 

 Nu visar hon sina bilder och berättar om dem i  
Brukslokalen, Strömsbergs Bruk  

13 april kl. 15.00 
Fri entré, kaffe med dopp 50 kr.  

Arrangör: Strömsbergs Bruksgille i  
samarbete med fotograf Lotta Lund. 

Under KONST PÅ VÄG har Lotta Lund                      
fotoutställning  

i Galleri Turbinen, Strömsbergs bruk 



Strömsbergs IF:s hemmamatcher 2014 
 

Hemmamatchprogram för U-laget 2014.  
4/5 17:00 - IK Hinden  

19/5 19:00.- Vattholma IF 2  
2/6 19:00 – Skyttorps IF  

24/6 19:00. – Film/IFK D-Ö  
4/8– 18:30 - Tärnsjö IF 2  

18/8 18:15 – Skuttunge SK  
1/9 19:00 – Bälinge IF 2  
15/9 19:00 – Storvreta IK  

22/9 19:00 – Tobo/Örbyhus FF  
 

Den första matchen spelas på Länsförsäkringar Arena i Tierp, även dom 
tre sista matcherna spelas där. Övriga matcher spelas på Hedens 

IP. Med reservation för ändringar.  
 

Hemmamatchprogram för A-laget 2014.  
12/4 14:00 – Gamla Upsala SK  
26/4 14:00 – Konyaspor KIF  

4/5 15:00 – Karlbergs BK  
17/5 14:00 – BKV Norrtälje  

1/6 15:00 – Värmdö IF  
14/6 14:00 – Skiljebo SK  

26/6 19:00 – Syrianska IF Kerburan  
2/8 14:00 Akropolis IF  

24/8 15:00 – Västerås IK  
30/8 14:00 – Sollentuna FF  

13/9 14:00 – Kvarnsvedens IK  
28/9 14:00 - IFK Aspudden-Tellus  

11/10 14:00 - Spårvägens FF  
 

De två första matcherna spelas på Länsförsäkringar Arena i Tierp Övriga 
matcher spelas på Hedens IP. Med reservation för ändringar.  

 
För mer information besök herrlagets hemsida:  

http://www.laget.se/STROMSBERGSIFHERR  
  



Distribution och ansvarig utgivare:  
Lars Olof Billberg, Strömsbergs bruks samarbetskommitté.  
Tel. 0293-411 37, Norrgärdet 121, 815 96 Strömsbergs bruk. 
Manus– och annonsstopp för nästa nummer av BruksNytt mån 26/5 
med utgivning under v 22. 
 
Annonspriser hel sida 400 kr, halv 200 kr, kvarts 100 kr     

Städdagar/arbetsdagar 
 
Vi hjälps åt att vårstäda Strömsbergs bruk. 
 
Lördag 12 april kl. 9.00 samling vid brukslokalen. Tag med redskap  
 
Lördag 26 april kl. 9.00 samling vid brukslokalen. Tag med redskap. 
 
Båda dagarna bjuder vi på korv och kaffe/saft vid skolmuséet kl. 12.00. 
 
Ingen föranmäla behövs, men vill da ha en egen arbetsuppgift att utföra en valfri dag 
anmäler du dig till Lars Olof Billberg Tel. 0293-411 37. 
 
Välkommen och tack för Din medverkan  
Strömsbergs bruks samarbetskommitté    
 
 

Valborgsmässoelden 
 
Kvistar och grenar kan läggas direkt på kasen som blir på samma plats som 2013 
dvs. vid dammen mellan Virkesmagasinet och åbron. 
 
Var vänlig lämna inga föremål innehållande spik eller annat obrännbart material. 
Av miljöskäl är det inte tillåtet att lägga impregnerat  eller målat virke,          
hushållsavfall, grovsopor o.d. på elden. 
 
All fordonstransport till kasen skall ske på befintlig väg fram till                     
virkesmagasinet. För att undvika skador på gräsmattan skall det som skall brän-
nas, bäras eller släpas den sista biten fram till kasen. Vid transporter till fots kan 
Du ta valfri väg över gräsytan. 
 
Tack för att Du hjälper oss att bevara gräsmattan.  
Strömsbergs Bruksgille 


