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Kalendarium för resten av 2019 
 
Augusti 
Onsdagar kl 19.00 bilbingo Hedens IP. 
21/6 – 17/8 Konstvandring Utställning utomhus. Med stöd av NBV.  
Dagligen till och med 18/8, därefter lörd-sönd 11.00-17.00. Öppet i Strömsbergs 
Café. 
Fredag-söndag kl. 11.00–17.00. Nostalgimuseet i Domarbo öppet. 
Guidning med stöd av NBV. 
 
3  13.00  Invigning av Vallonbruksveckan se separat annons. 
 
10  13.00.  Guidad tur genom bruket Samling vid bruksdammen. Med stöd av NBV. 
 
10  10.00-15.00.  Loppmarknad i Industriminnesparken Försäljare välkomna från kl. 
8.00. Vid regn inomhus. 
 
10  12.00-15.00.   Öppet bruk Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum med sam-
lingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. Med stöd av NBV. 
10  12.00-15.00.   Ponnyridning med stöd av NBV.  
 
16  09.00.  Kolmilan tänds Hon är rest i kolgården och kolar på ca 4 dygn. 
Med stöd av NBV. 
 
17  11.00-17.00.  Strömsbergsdagen Marknad, guidning, kolmila, musik, serveringar, 
loppmarknad, guidning 13:00, kolmila och musik med stöd av NBV. 
Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum med samlingen av älgkronor,  
skolmuseum, arbetarbostad och vävstuga är öppna. Med stöd av NBV.  
Nostalgimuseum med guidning. Med stöd av NBV.  
11-14 ponnyridning med stöd av NBV.  
Boka plats för försäljning på tel 070-643 84 41. 
 
September 
1   11.00-17.00. Nostalgimuseet i Domarbo öppet. Guidning med stöd av NBV.   
 
14   10.00-15.00.   Loppmarknad i Industr iminnesparken. Försäljare välkomna från 
kl. 8.00. Vid regn inomhus. 
14   11.00-17.00.   Öppet i Strömsbergs café. 
 
14   12.00-15.00.   Öppet bruk Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum med sam-
lingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna.  Med stöd av NBV. 
 
14  12.00-15.00.   Ponnyridning med stöd av NBV. 
 
14   19.00.   Surströmmingsfest på torkvinden Anmälan senast 10/9 till 
Thomas Lindström på 070-591 49 96 eller Lotta Lund på 070-255 69 82. 
 
 
 
 



Oktober 
26  17.00.  Höstmöte Strömsbergs Bruksgille. Lokal: torkvinden i bagarstugan. 
 
November 
16   9.00.   Julmarknadsförberedelser. Samling vid hammarsmedjan. Samarbets-
kommittén bjuder på kaffe och kaka. 
 
24   11.00-16.00.   Julmarknad. Sång och musik med stöd av NBV. Server ing.  
Boka marknadsplats på tel. 070-643 84 41. 
 
30   9.00.   Arbetsdag för återställande av lokalerna efter julmarknaden. 
Samling vid hammarsmedjan. Samarbetskommittén bjuder på kaffe och kaka. 
 

Invigning av Vallonbruksveckan 2019  
 
Invigning av Vallonbruksveckan 2019 i Kolhuset, Strömsbergs bruk, 3/8 kl. 13.00 med 
tal av kommunalrådet Sara Sjödal (C). Därefter ges en folkmusikkonsert med  
Södra Bergens Balalajkor! 
Med nyfikna öron, öppna sinnen och orädda själar har Södra Bergens Balalajkor lyft på 
stenar och letat i gömmorna för att undersöka den ryska musik vi älskar och när vi hittat 
den har vi tolkat den. Med kärlek, lekfullhet och respektlös respekt har vi skapat den 
musik som alltid varit Södra Bergens Balalajkors kännetecken! 
Öppet bruk kl 12‐13 och kl 14‐15.  

 
 
 

 
 
 
Fotbollens Dag  17:e augusti   
 
Fotbollens dag anordnas på Hedens IP 17/8. SIF:s ungdomslag spelar matcher under 
dagen. Håll utkik på laget.se/STROMSBERGSIF för dagsprogram som förmodligen 
publiceras där en tid före arrangemanget.  
 
Höstmöte i Strömsbergs Bruksgille                                                                                    
 
Medlemmar i Strömsbergs Bruksgille kallas härmed till höstmöte 26 oktober kl 17.00 på 
torkvinden. Ärenden: Budgetuppföljning 2019, fastställande av budget 2020.  
 Efter mötet bjuder Bruksgillet på middag. Måltidsdryck får du själv taga med.  
Anmälan till Lotta Lund 070–2556982 senast 22/10.    

Baka ditt bröd i Strömsbergs Bagarstuga   
 
120 kr/dygn för medlemmar i Bruksgillet. Övriga 200 kr/dygn.   
Bokning: Lotta Lund 070-2556982 



 
 
Program för Strömsbergsdagen 17 augusti 11.00-17.00   
             
Informationskiosk  
Vid huvudparkeringen kan du köpa böcker, vykort och tombolalotter.   
Lämna din parkeringsbiljett i kioskens brevlåda. Biljetten är din lott i  
parkeringslotteriet. I vår gästbok, som finns i Brukslokalen skriver du ditt namn. Tack 
för att du parkerar på anvisad plats.  
Hjärtstartare finns i Strömsbergs Café.    
 

Gratis persontransporter 
Inom området kan du åka vagn efter traktor enligt tidtabell vid  
Informationskiosken, Brukslokalen, Skogsbruksmuséet och  
Nostalgimuséet.     

  
Mat och dryck 

Serveringar i Brukslokalen och i Strömsbergs Café. Bisonburgare, korv och  
läskedrycker vid Besökscentrum. Kaffe vid  Nostalgimuséet.  

 
Se och göra 

Loppmarknader. I röda kolhuset och vid informationskiosken.        
Marknad.  
Musik. Röda kolhuset. kl 13.00. Låtverkstan, elever  från Kulturskolan.    
Bruksvandring. Från Informationskiosken kl 13.00. Biljett:60:-. 
Ridning. Parken ovan Rostugnsruinen. Vid parker ingsplatsen.  
Chokladhjul. Vid Besökscentrum. 
Vävstuga. Titta, låt dig inspireras, köp. Lotter ier  på alster  ur  vävstugans  
produktion. 
Prova såga. Såga med timmersvans och stocksåg. Vid Skogsbruksmuseet.   
Veterantraktorer. Vid rostugnsruinen.   
Konstvandring. Offentlig konst i bruket.          
Kolmila.  
Utställningar. ”Rysshärjningarna 1719” och ”Kulturarvstrappan” vid besökscentrum.      
Ångbåtsturer.  
 

Museer 
Skogsbruksmuseum. Skogsarbetarnas vardag, verktyg. Landets största pr ivata 
samling av älghorn.  
Masugn och Lancashiresmedja.  
Skolmuseum. Strömsbergs Bruksgille har  samlat mater ial från främst brukets 
skolor. 
Arbetarbostad. Så bodde många i bruket för r . 
Gamla Strömsberg i bild. Brukskontoret, 1 tr . 
 Nostalgimuseum. Domarbo. Cirka 1 km utanför  bruket. Bilar ,  
motorcyklar, mopeder, cyklar, handelsbod, tidningskiosk, bensinstation  
m m. Entré 70:-. Fri parkering.  Kaffeservering.   
 
 



 Dragning i lotterierna  
Dragning i Strömsbergsdagens lotterier äger rum vid  
Informationskiosken kl 16.30. Vinnarna underrättas per post (parkeringslotteriet) eller 
telefon (vävstugans lotteri).   

 
Boken om Strömsberg 

Boken Strömsbergs bruk-mitt i tiden säljs vid Skolmuséet,  
Informationskiosken, Nostalgimuséet, Strömsbergs Café och Brukslokalen för 295 kr.         
 
 
Surströmmingsfest   
 
Så är det åter dags för årets höjdpunkt, Bruksgillets surströmmingsfest på torkvinden. 
Med surströmming från Hållstrand dukar vi upp med alla tillbehör som behövs för att 
avnjuta denna delikatess. Alla är varmt välkomna 14 sept. kl 19.00. Efter måltiden  
serveras kaffe och kaka. Valfri dryck får dock var och en själv medtaga. Kostnad: 80 kr/
pers.  
Anmälan till Thomas Lindström  tel. 070-5914996 eller Lotta Lund   
tel. 070-2556982 eller på e-post thomas@kolbiten.se – senast 10/9! 
 
Medlemsmöte i Strömsbergs IF 
 
Onsdag 11 september kl 19. På Hedens idrottsplats (klubblokalen). På  
dagordningen kommer bland annat budgetuppföljning att finnas. 
 
Tierps Riksteaterförening   
 
Som vanligt gäller för Bruksgillets medlemmar: ta med släkt o vänner och anmäl till 
Lisa Rosengren 073-9672576 . Vid  minst 10 anmälda får vi 10%  rabatt (scenpasspris).       
Höstens program kommer senare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rysshärjningarna 
24 juli 1719 lösgjorde sig ur dimman på Östersjön tsar Peters ryska galärflotta på väg 
med god fart in mot den svenska östersjökusten. Vårdkasar tändes utmed kusten. Den 
svenska flottan var splittrad med bara en del förlagd vid Vaxholm för att försvara  
huvudstaden. 
Längre in i landet fanns armétrupper dåligt utrustade, illa övade och med delvis  
inkompetent befäl. 
Följden blev, att städer från Södertälje, Trosa, Nyköping och Norrköping samt  
omliggande orter och enskilda gårdar med vapenvåld, plundring och brand ödelades. 
Ryssarna fortsatte sitt härjningståg norrut. Där skedde samma sak med städerna  
Östhammar, Öregrund och Norrtälje. Lokalbefolkningen drabbades hårt, om de inte 
hade som några få, lyckats fly till sjöss i öppna båtar eller gömt sig i närbelägna skogar. 
Byggnader brändes ner, lösöre togs som krigsbyte, våld och övergrepp mot  
lokalbefolkningen förekom, husdjur slaktades som föda åt inkräktarna. 
Forsmarks bruk föll liksom de i Lövsta, Åkerby och  Västland. 
Det kan betecknas som ett under, att Strömsbergs bruk undgick förödelsen, och att de 
ryska trupperna återgick till sina skepp vid kusten. Det kan bero på, att tsaren hade  
varnat sina trupper, att ge sig längre in i landet. Där befarade man, att svenska trupper 
var samlade för ett motanfall. 
I vattnen utanför Gävle stoppades den ryska aggressionen bl. a. via ”övervintrande” 
karoliner under ledning av Armfelt från det norska härtåget, ett civilförsvar under rådig 
ledning av landshövdingen Hamilton samt inte minst av försvaret från befästningen 
Fredrikskans. 
Den ryska aggressionen mot Sverige var inte slut med detta. Under de följande åren 
drabbades norrlandskustens städer och orter av liknande ryssinvasion. 
 
Kriget slutade med freden i Nystad 1721. 
Sverige var då en utblottad och bankrutt nation. 
200000 man hade förlorat livet.  
Kustbefolkningen levde i fattigdom och nöd. 7 städer, 
10 bruk, ett 50-tal herrgårdar samt ett stort antal gårdar 
och byar hade jämnats med marken. Boskap hade  
slaktats. Hö och spannmål tagits i beslag. En rysskräck 
spred sig runt om i landet. Kanske håller den i sig än i 
dag!?.... 
RLg 
   
 
   
 



Strömsbergs IF:s återstående seriematcher i år (seniorlag)  
 
 
A-laget (Division 3 Södra Norr land) 

U-laget (Division 8 Uppland Norra) 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med reservation för att ändringar kan ske.  
För mer information kring lagen och matcherna:   
www.laget.se/STROMSBERGSIFHERR 
 



   


