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Nytt planschrum
Påskhelgen 2014 öppnades till höger om skolmuséet i Strömsberg bruk ett planschrum
som inretts av Lars-Olof Billberg, Norrgärde. Rummet innehåller dels planscher från
skolmuséet och dels sådana som skänkts av Eric Form, Lunda och Britt Skerfe, Stora
Essingen, Stockholm (adresser vid donationstillfället). Lärarinnan Britt Skerfe hade tagit
tillvara planscher som kasserats i Essingeskolan och vid Lärarhögskolans Övningsskola
på Rålambsvägen i Fredhäll, invid nuvarande Essingeleden.
Ett STORT tack riktas till dem som med intresse bevarat dessa ting för framtiden.
Lars-Olof Billberg Strömsbergs Bruksgille

Bilbingo 2014
Idrottsföreningens bilbingokvällar 2014 genomförs onsdagar kl 19.00 ute vid Heden
följande datum: 11/6, 18/6, 25/6, 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8, 20/8 samt 27/8.

Föredrag om flottningsepoken i Strömsberg
Välkommen den 7 juni klockan 13.00 till Skogsbruksmuseet i Strömsberg. Då kommer
arkeologen Ylva Roslund att berätta om den omfattande flottning av timmer som skedde
utmed Tämnarån under tidigt 1900-tal. När järntillverkningen minskade kom istället
sågverken att få stor betydelse. I Strömsberg fanns två sågar, en äldre
vattendriven och en ny ångsåg från 1911. Med ökad kapacitet krävdes att flottningen på
åarna utvecklades för att få fram tillräckligt med timmer till sågarna.
Vänföreningen Strömsbergs Bruks Industriminnen

Fotboll - en lek, som måste tas på allvar
med underrubriken "En presentation av fotbollen i Strömsbergs Idrottsförening" är en
utställning, som SIF visar på Tierps bibliotek under tiden 3 - 18 juni.
Med foton, bilder och lite rekvisita presenteras
fotbollen i SIF under ett sekel.
Biblioteket kommer att ha datorer till
hands med fotbollsspel för besökarna.
I visningen ingår också bildutställningen
"Kvinnor och idrott i Strömsbergs IF" som
visades under förra årets Vallonbruksvecka.
Välkomna till biblioteket och utställningen!

Foto Håkan Karlsson

Vi sponsrade valborgsfyrverkeriet 2014

STRÖMSBERGSKOLARNA
”Äkta träkol gjort på gammalt vis i kolmila”

Supermarket Tierp

TIERP

Torget Skärplinge

Tierp

HÄR KUNDE DITT FÖRETAGSNAMN
STÅTT
Är du intresserad att sponsra 2015 års valborgsfyrverkeri
kontakta
Strömsbergs Bruksgille.
Lars-Olof Billberg 0293-411 37
Thomas Lindström 070-591 49 96

TACK
Strömsbergs Bruksgille vill rikta ett stort tack till våra sponsorer som gör det
möjligt att hålla vår långa fyrverkeritradition vid liv.
Strömsbergs Bruksgille tackar också alla som har hjälpt till att samla ris till kasen.
Brasan innehöll i år endast trädgårdsavfall och alla som bidragit med material ska
en stor eloge för detta.
Och till slut ett stort tack till alla som kom och besökte Strömsberg på Valborg.

Kalendarium juni-juli
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.
1 kl.12.00-16.00. Öppet i skolmuséet och arbetarbostaden.
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 samlingen 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.
Juli
Alla dagar kl.11.00-17.00. Café Strömsberg öppet.
Onsdagar kl.19.00. Bilbingo Hedens IP.
Fredag-söndag kl.11.00-17.00 . Nostalgimuseet i Domarbo öppet.
Söndagar 13.00. Guidad bruksvandring. Samling vid Café Strömsberg.
5 kl.10.00-14.00. Bakluckeloppis i Industriminnesparken. Boka bord på 070-64384.Vid
regn inomhus.
5 kl.13.00-16.00. Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum med samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna.
Strömsbergs IF:s hemmamatcher hittas på
http://www.laget.se/STROMSBERGSIFHERR och i förra numret av Bruksnytt.
Exakta datum för bilbingon på Heden hittar du på http://www.laget.se/stromsbergsif/
Dessa datum finns även på första uppslaget i detta BruksNytt.

Om fjäderfän och barnalstring
I grävandet efter den tid som flytt förundras man ständigt över de stora barnkullar som
dåtiden innebar. Många munnar att mätta, näsor att snyta och sinnen att trösta var det i
såväl koja, hus som slott för föräldrar.
Under 1800-talets teknikuppsving och tillika återuppväckta intresse för naturen uppstod
en obegriplig koppling mellan långnäbbade, -halsade, -benta flygfän och barns
tillblivelse och födsel. Som förklaringsgrund till barnalstrandet användes det av såväl
mödrar som fäder. Skolan verkade inte heller ha varit den upplysningens och kunskapens
källa att reda ut fenomenet. Nedanstående förmodligen lite tidstypiska historier har vi
funnit i vår ”forskning”:
Den höggravida modern till lille Karl-Otto: Du vet väl att storken snart kommer med ett
litet syskon till oss? Vad vill du helst att han ska ha med sig – en flicka eller en pojke?
Karl-Otto: Jag har ju redan så många systrar och bröder! Kunde han inte i stället ta med
en liten ångmaskin eller velociped..??!!??...
Någon vecka senare befinner sig vår lille hjälte i skolan bevistandes en intressant och
lärorik lektion om just nämnda flygfän.
Läraren (till klassen): Nå barn, varför tror ni storkarna flyger söderut om vintern?
Lille Karl-Otto: Jo, för mammorna och papporna i Afrika måste väl också få
barn…..!!?...
RLg
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