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Kalendarium augusti-september  
 
Augusti 
 
Dagligen 8.00-18-00.  Utställningarna om kanotleden och  
  fiskvandringar i Tämnarån. I utställningslokalen. 
 
Dagligen 11.00-16.00.  Caféet öppet. 
 
Dagligen Konstvandring.  Utomhusutställning flera konstnärer.  
  Med stöd av NBV. 
 
Fredag-söndag 11.00-17.00.  Nostalgimuseet i Domarbo  
   öppet. Guidning med stöd av NBV. 
 
Onsdagar  kl. 19.00.  Bilbingo på Hedens IP. 
 
7  10.00-15.00.  Loppmarknad. Försäljare välkomna från kl. 8.00.  
 
7  13.00.  Guidad tur genom bruket, samling vid buks- 
 dammen. Med stöd av NBV. 
 
20  09.00.  Kolmilan tänds  i kolgården och kolar på ca 4   
 dygn. Med stöd av NBV. 
 
21 Fotbollens dag på Hedens IP. 
 
21 10.00-15.00.  Loppmarknad. Försäljare välkomna från kl. 8.00.  
  
 
21 12.00-15.00.  Öppet bruk. Masugn och hammarsmedja   
 öppet med stöd av NBV. 
 
September 
 
Dagligen 8.00-18-00  Utställningarna om kanotleden och  
  fiskvandringar i Tämnarån. I utställningslokalen. 
 
Fredag-söndag kl. 11.00-17.00.  Nostalgimuseet i Domarbo  
   öppet. Guidning med stöd av NBV. 
 
 



Dagligen till och med 18/9. Konstvandring. Utomhusutställning flera 
konstnärer. Med stöd av NBV. 
 
Surströmmingsfest på torkvinden. Tid meddelas senare Anmälan till 
Thomas Lindström på 070-591 49 96 eller Lotta Lund på 070-255 69 82. 
 
4 10.00-15.00.   Loppmarknad. Försäljare välkomna från kl. 8.00.  
 
18    10.00-15.00.   Loppmarknad. Försäljare välkomna från kl. 8.00.   
     
 
18   12.00-15.00.  Öppet bruk. Masugn och hammarsmedja öppet 
 med stöd av NBV. 
 
Kanoter uthyres 
 
Vid Strömsbergs café  kan du hyra kanot med utrustning (paddlar,  
kanotkärra samt flytvästar) för en tur på Tämnarån. 
 
Kostnad/kanot: 350 kr för en dag 
   600 kr för två dagar  
Vill du  hyra kanot (canadensare)   -  kontakta tel. 070 - 74 25 634.  

Påminnelse  årsmöte i Strömsbergs Bruksgille 
 
Medlemmar i Strömsbergs Bruksgille inbjuds härmed till årsmöte den  
31 juli kl. 17 i röda kolhuset. Kallelse publicerades i BruksNytt nr  2 
2021 och har gått ut via mejl till medlemmar.   
Anmälan till Lotta Lund 070-255 69 82 senast 28/7.     
 
Loppis  
 
Samarbetskommittén anordnar loppis i Strömsbergs bruk.  
Säljare - avgift 100 kr inkl. bord. Se vidare info kalendariet. Välkomna 
säljare och köpare! 
 
Baka ditt bröd i Strömsbergs Bagarstuga 
 
120kr/dygn för medlemmar i Strömsbergs Bruksgille 
280kr/dygn för gäster  
Bokning: Lotta Lund: 070-255 69 82. 
 



Torpet Mjölnargården, Dorkarby 
 
Torpet låg vid de gamla kvarnarna i byn Dorkarby. 
Mjölnaren Jakob Mårtensson, nämnd i handlingar 1626-30 som  
sågarmästare, renoverade den gamla sågen, som stått oanvänd sedan 
1613. Sågen tillsammans med någon närliggande kvarn – allt  
vattendrivet - ägdes under 1500-talets senare hälft av två skilda  
skattebönder. Anläggningarna producerade sågade bräder respektive 
mald säd. 
Reservknekten/mjölnardrängen Erik Olofsson övertog sysslorna efter 
Jakob. 
1648 revs sågen och kvarnen. Motsvarande byggdes upp i Strömsbergs 
bruk. Den som ledde dessa byggen och blev ansvarig för verksamheten 
var ovan nämnde Erik och brodern Jöns, som bodde i Mjölnargården. 
Byggnaden kom nu att tillhöra bruket. 
Jakob Thon övertog mjölnarsysslan vid 1600-talet mitt och lite senare 
även sågverksamheten. Erik flyttade till Älvkarleby och Jöns till  
Svappavaara, blev gruvfogde och tog namnet Stålnacke. 
Eriks änka bodde kvar på torpet och dog 1671. Sonen Erik Eriksson 
ärvde torpet. Efter hans död 1725 ärvde sonen Erik torpet och därefter 
dennes son Olof. På detta sätt gick torpet i arv från far till son till  
1820-talet.  
Bruksarbetaren Erik Olofsson Ström (d. 1854) var den sista  
torparfamiljen som bodde i torpet. 
Torpet bestod av mangårdsbyggnad, stall, fähus och ladugård. Till detta 
hörde också trädgårdsland, åkertegar och ängar. Efter den sista boende 
Eriks flytt till Hemmingsbo förföll byggnader och marker. 
 
Ett tack till Christer Rosenbahr för berättelsen. Vill du veta mera – läs 
hans berättelse Släkten Ståhlnacke på Nordkalotten 1658-1980. 
 
  


