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Förberedelser 
 
Vi behöver din hjälp med förberedelser inför Vallonbruksveckan och 
Strömsbergsdagen. 
 
3 augusti kl 9.00. Städdag. Samling vid 
bagarstugan. 
 
Exempel på arbetsuppgifter: 
  
 Slå gräs kring byggnader. 
 Klippa häcken vid minigolfbanan. 
 Sopa gator. 
 Klippa en del gräsmattor. 
 
Kl.12.00. Bjuder samarbetskommittén på 
korv och kaffe/saft vid Bagarstugan. 
 
16 augusti kl. 17.00. Arbetskväll. Vi hjälps åt med att montera marknads-
stånd och serveringstält inför Strömsbergsdagen. Samling vid virkesma-
gasinet. 
 
Välkommen och tack för din medverkan 
Strömsbergs bruks samarbetskommitté     

Nu kan smedsbadet rustas 

När Riksantikvarieämbetet fördelade sex miljoner kronor i bidrag till lan-
dets arbetslivsmuseer för år 2013 går 6000 kronor till Stiftelsen  
Strömsbergs bruks industriminnen, skriver UNT. Pengarna ska  
användas för att rusta upp smedsbadet i en av de bruksbyggnader som 
vårdas och förvaltas av stiftelsen. Av totalt omkring 200 ansökningar är 
det 65 som får dela på miljonerna. Vid årets fördelning har Riks-
antikvarieämbetet satsat särskilt på att stödja det rörliga industriarvet,  
exempelvis traditionsfartyg och museijärnvägar. 



 Vad drömde du i natt?  
 
Ett Cornelis-program med Mats Höjer och Sölve Olofsson.  
 
Strömsbergs Brukslokal lördagen den 14 september kl.18.00. 
 
Biljettpris inkl. kaffe och kaka 200  kr (med scenpass 150 kr) ungdom 
t.o.m. 25 år 100 kr (med scenpass 75 kr).  
 
Strömsbergs Bruksgille är medlem i Tierps Riksteaterförening. En  
medlemsorganisation har möjlighet att köpa biljetter  till scenpasspris vid 
en beställning om minst 10 biljetter till en och samma föreställning. För 
att få reda på hur många medlemmar i Bruksgillet som är intresserade av 
teaterbiljetter emotses anmälan per tel. 0293-41137 eller 0293-71973  
Senast den 10 september, men vänta inte till sista dagen. ANMÄL DIG  
REDAN IDAG. 
 
Välkommen. 
Tierps Riksteaterförening i samarbete med Strömsbergs Bruksgille     

Släktforskning 
 
Glädjande har tillräckligt antal anmält sig för deltagande i en kurs i  
rubricerat ämne. Det finns fortfarande platser kvar till flera anmälningar! 
Under Strömsbergsdagen och Vallonbruksveckan kommer anmälningslis-
tor att finnas utlagda i Brukslokalen. Ev kan vi dubblera kursen. 
Efter 20/8 kommer deltagarna få information om kursen, som beräknas att 
starta i början av sept i NBV:s regi. 
Se f ö info i BruksNytt nr 3. 
VÄLKOMMEN ATT SLÄKTFORSKA 
 
 
 



Tjocka släkten 
 
Äntligen ska jag få börja på den efterlängtade släktforskningskursen!  
Utgående från min ganska ytliga kännedom och kunskap om mitt ursprung 
ska det bli spännande träffar. 
 
Farmor växte upp i en syskonskara med föräldrarna Anton och Bricken. 
Hon blev i tonåren en riktigt fager mö, vilket också en vagabonderande 
utsocknes yngling upptäckte. Det resulterade i farsans tillkomst. Men  
ynglingen drog sin färde påskyndad därtill av svärfar in spe, som inte tålde 
några utbölingar i samhället. ”Farfar” blev framledes mycket sparsamt  
omnämnd i familjen. Farsan och farmor kom alltså ensamma att få slåss 
med vägglössen i en liten lägenhet i arbetarkasernen ”Jerusalem” i såg-
verkets skugga. 
 
Om farsans tillkomst var nära en jungfrufödsel, var morsans ännu  
närmare… I dop- och födelsebevis står ”Fader okänd”, och mormor lät 
aldrig antyda något annat. Mormors bror – av familjen senare omnämnd 
som ”Morbror J” träffade en ung kvinna. Kärlek uppstod. Giftermål 
genomfördes och strax föddes en dotter ”K”. Men nu tycks den unga  
modern ha fått kalla fötter, ty plötsligt drog hon sin färde och övergav  
såväl ”K” som ”Morbror J”. Den sistnämnde övertalade strax mormor att 
ta sig an ”K” – systern hade ju redan ett barn (morsan) och var ju van…. 
Så skedde också. 
 
”Morbror J” tog skeppet över Atlanten till storstaden Chicago. Av de årli-
ga amerikabreven till mormor framgick, att han fick det ganska bra där. 
”K” växte upp, och lik sin pappa drog hon i tonåren iväg till storsta´n – 
dock inte över havet utan nästgårds inom landet. Där träffade hon ”S” en 
bodknodd och bekymmerslös Frank Sinatra-typ. Det blev bröllop genast 
då, och i jämn ström föddes sex barn inom äktenskapet, som höll för 
”Morbror S” och ”Moster K” livet ut. Vi hade fått en kusinfamilj! 
Har ni förstått, att de mendelska lagarna inom vår familj inte alltid är så 
lätta att följa? 
 
Kusinfamiljen avlade sommartid under många år en veckolång vistelse i 
vårt hem. ”Morbror S” tillbringade dagarna i bar överkropp, iklädd endast 
vita solshorts i vår gunga. ”Moster K” satt på verandan, drack kaffe, rökte 



lösa Bill och läste ”Hemmets Veckotidning”. Vi barn vände upp och ner 
på kåken från källare till vind, släppte ideligen ur luften på syrrans cykel 
och åt oss sjuka av grannens omogna krusbär. Farsan klippte gräs, ryckte 
upp ogräs, målade fönster och spikade på huset. Morsan och mormor  
lagade frukost, lunch och middag och såg till att det däremellan fanns 
kaffe, saft och doppa till alla. 
 
När hyrbilen åter gick söderut med kusinfamiljen, satte sig mormor, 
morsan och farsan i syrenbersån med var sin kopp kaffe, och fastän det 
var mitt på dagen, också med ett litet glas av farsans konjak. Idyllen gav 
fullständigt ansikte åt uttrycket ”När dammluckorna stängts”!  
 
Nu ser jag alltså fram emot att få veta mera om Anton och Bricken,  
farmor och mormor, kanske ”farfar”, vem ”fader okänd” kunde ha varit, 
”Morbror J”, kusinfamiljens förgreningar och allt annat som kan tänkas 
dyka upp i detta till synes brokiga släktträd………… 
 
Rolf Lindberg 



Kalendarium året ut  
 
Augusti 

Onsdagar kl. 19.00. Bilbingo på Hedens IP t.o.m. 21/8. 
Fredag-söndag kl. 11.00-17.00. Café Strömsberg öppet. 
Fredag-söndag kl. 11.00-17.00. Nostalgimuseet i Domarbo öppet. 

3 kl. 09.00. Städdag inför Vallonbruksveckan. Samling vid bagarstugan. 
Ta med redskap. 
kl. 10.00-14.00. Bakluckeloppis i Industriminnesparken. Boka bord på 
070-643 84 41. Vid regn inomhus. 
kl. 11.00-14.00. Skolmuseet öppet. Samarbete med Studiefrämjandet. 
kl. 15.00. Lilla Å-racet. Samling vid lekplatsen. Ta med flytetyg. 

4 kl. 15.00. Fotboll div. 2 Norrland, Hedens IP, 
Strömsbergs IF – Piteå IF. (Hemsida: www.stromsbergsif.se) 

10-18 VALLONBRUKSVECKAN 
kl. 11.00-17.00. Café Strömsberg öppet dagligen. 

10 kl. 10.00-14.00. Bakluckeloppis i Industriminnesparken. Boka bord på 
070-643 84 41.Vid regn inomhus. 
kl. 10.00. Invigning av Vallonbruksveckan. Brukslokalen. 
kl. 10.00-16.00. Utställning i brukslokalen, “Kvinnorna i bruken”. 
kl. 11.00-16.00. Öppet bruk. Öppet i industribyggnaderna, skogsbruks- 
museet, vävstugan, skolmuseet och smedsbostaden. Gratis entré. 
kl. 11.00. Guidad tur. Samling vid Café Strömsberg. 

 

 

 



11 kl. 10.00-16.00. Utställning i brukslokalen, “Kvinnorna i bruken”. 
kl. 12.00-15.00. Öppet bruk. Öppet i industribyggnaderna, skogsbruks- 
museet, skolmuseet och smedsbostaden. Gratis entré. 
kl. 13.00. Guidad tur. Samling vid Café Strömsberg. 
kl.15.00. Filmvisning. “En hytta och en smedja”. 

12 kl. 10.00-16.00. Utställning i brukslokalen, ”Kvinnorna i bruken”. 
kl. 13.00-16.00. Öppet bruk. Öppet i industribyggnaderna, skogsbruks- 
museet, skolmuseet, smedsbostaden och vävstugan. Gratis entré. 
kl. 17.00-20.00. Nostalgimuseet i Domarbo kvällsöppet. 

13 kl. 10.00-16.00. Utställning i brukslokalen, ”Kvinnorna i bruken”. 
kl. 10.00-13.00. Öppet bruk. Öppet i industribyggnaderna, skogsbruks- 
museet, skolmuseet och smedsbostaden. Gratis entré. 
kl. 13.00. Guidad tur. Samling vid Café Strömsberg. 
kl. 15.00. Filmvisning. ”Vallonerna i järnets tid”. 
kl. 17.00-20.00. Nostalgimuseet i Domarbo kvällsöppet. 

14 kl. 10.00-16.00. Utställning i brukslokalen, ”Kvinnorna i bruken”. 
kl. 15.00-18.00. Öppet bruk. Öppet i industribyggnaderna, skogsbruks-
museet, skolmuseet och smedsbostaden. Gratis entré. 
kl. 17.00-20.00. Nostalgimuseet i Domarbo kvällsöppet. 

15 kl. 10.00-20.00. Utställning i brukslokalen, ”Kvinnorna i bruken”. 
kl. 13.00. Guidad tur. Samling vid Café Strömsberg. 
kl. 15.00. Filmvisning. ”Damen i svart”, inspelad i Strömsbergs bruk. 
kl. 17.00-20.00. Öppet bruk. Öppet i industribyggnaderna, skogsbruks-
museet, skolmuseet och smedsbostaden. Gratis entré. 
kl. 17.00-20.00. Nostalgimuseet i Domarbo kvällsöppet. 

 

 

 



16 kl. 09.00. Kolmilan tänds på Strömsbergs kolgård. Milan kolas under 
cirka fem dygn. 
kl. 10.00-16.00. Utställning i brukslokalen, ”Kvinnorna i bruken”. 
kl. 12.00-15.00. Öppet bruk. Öppet i industribyggnaderna, skogsbruks- 
museet, skolmuseet och smedsbostaden. Gratis entré. 
kl. 17.00. Arbetskväll. Vi hjälps åt att montera marknadsstånd inför 
Strömsbergsdagen. Samling vid virkesmagasinet nära badet. 

17 STRÖMSBERGSDAGEN 
kl. 11.00-17.00. Hantverksgata, guidning kl. 13.00, kolmila, Ströms-
bergsbröd i bagarstugan, musik, aktiviteter för familjen, ridning, 4H-
djur,Team Flash Kick-gymnaster, släktforskning, serveringar, tur med 
flotte på Tämnarån, hästskjuts genom bruket m.m. Öppet i industri-
byggnaderna, skogsbruksmuseet med samlingen av älghorn, skolmuseet, 
smedsbostaden, vävstugan och nostalgimuseet. Visning av lediga tomter. 
kl. 10.00-17.00. Utställning i brukslokalen, “Kvinnorna i bruken”. 
kl. 14.00. Fotboll div. 2, Norrland, Hedens IP, 
Strömsbergs IF – Bodens BK FF. (Hemsida:www.stromsbergsif.se) 
kl.20.00. Trubardurafton vid kolmilan. Med bl.a. toner från     
nyckelharpa och fiol i skenet från fotogenlampans sken. 

18 kl. 08.00-21.00. Kolmila. 
kl. 10.00-16.00. Utställning i brukslokalen, “Kvinnorna i bruken”. 

19 kl. 18.30. Fotboll div. 7 Norra Uppland, Hedens IP, 
Strömsbergs IF – IK Rex 2. (Hemsida: www.stromsbergsif.se) 

24 kl. 10.00-14.00. Bakluckeloppis i Industriminnesparken. Boka bord på 
070-643 84 41. Vid regn inomhus. 
kl. 11.00-14.00. Skolmuseet öppet. Samarbete med Studiefrämjandet. 
kl. 19.00. Bilbingo på Hedens IP, eventuell extra omgång. 

 



 31 kl. 10.00-14.00. Bakluckeloppis i Industriminnesparken. Boka bord 
på 070-643 84 41. Vid regn inomhus. 
kl. 11.00-14.00. Skolmuseet öppet. Samarbete med Studiefrämjandet. 
kl. 15.00. Fotboll div. 2 Norrland, Hedens IP, 
Strömsbergs IF – Mariehems SK. (Hemsida: www.stromsbergsif.se) 

September 

1 kl. 11.00-17.00. Nostalgimuseet i Domarbo öppet (säsongsavslutning). 
Därefter endast bokningar på 070-651 50 15.  
(Hemsida: www.nostalgimuseum.se) 

2 kl. 19.00. Fotboll div. 7 Norra Uppland, Hedens IP, 
Strömsbergs IF – Film/IFK Dannemora - Österbybruk 2. 
(Hemsida:r www.stromsbergsif.se) 

7 kl. 10.00-14.00. Bakluckeloppis i Industriminnesparken. Boka bord på 
070-643 84 41. Vid regn inomhus. 
kl. 11.00-14.00. Skolmuseet öppet. Samarbete med Studiefrämjandet. 
kl. 11.00-17.00. Café Strömsberg öppet. 
kl.15.00. Strömsbergsmästerskap i minigolf. Barn- och vuxenklass. 
kl.19.00. Bruksgillets surströmmingsfest på Torkvinden. Kostnad 80kr/
pers. Anmälan till Thomas Lindström 070-591 49 96 eller Lotta Lund 
070- 255 69 82 eller på e-post thomas@kolbiten.se senast den 4 sep.  

14 kl. 15.00. Fotboll div. 2 Norrland, Hedens IP, 
Strömsbergs IF – Härnösands FF. (Hemsida: www.stromsbergsif.se) 
kl. 18.00. Mats Höjer och Sölve Olofsson framför sitt Cornelis Wreesvijk
-program i Brukslokalen. Mera information närmare arrangemanget. 

16 kl. 19.00. Fotboll div. 7 Norra Uppland, Hedens IP, 
Strömsbergs IF – Skyttorps IF. (Hemsida: www.stromsbergsif.se) 

 
 



29 kl. 12.00. Fotboll div. 7 Norra Uppland, Hedens IP, 
Strömsbergs IF – Vattholma IF. (Hemsida: www.stromsbergsif.se) 
kl. 15.00. Fotboll div. 2 Norrland, Hedens IP, 
Strömsbergs IF – Assi FF. (Hemsida: www.stromsbergsif.se) 

Oktober 

5 kl. 10.00-14.00. Bakluckeloppis i Industriminnesparken. Boka bord på 
070-643 84 41. Vid regn inomhus. 
kl. 10.00-14.00. Café Strömsberg öppet. 
kl. 11.00-14.00. Skolmuseet öppet. Samarbete med Studiefrämjandet. 

26 kl. 17.00. Höstmöte Strömsbergs Bruksgille. Lokal: torkvinden i   
bagarstugan. 

November 

16 kl. 09.00. Julmarknadsförberedelser. Samling vid hammarsmedjan. 

24 JULMARKNAD 
kl. 11.00-16.00. Hantverk, musik m.m. i hammarsmedjan och masugnen. 
Skolmuseet öppet. Tomten är på plats. Strömsbergsbröd, Strömsbergs 
mjuka tunnbröd och pizzabitar finns i bagarstugan. Hästskjuts genom 
bruket, serveringar, grillad korv m.m. 

 

 

 

 

  



                                                          

 

 

  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 som gillar  
denna delikatess är varmt välkomna den 7 september kl. 19.00. Efter  
måltiden serveras kaffe och kaka. Valfri dryck får dock var och en själv 
medtaga. Kostnad 80kr/pers. Anmälan till Thomas Lindström 070-591 49 
96 eller Lotta Lund 070- 255 69 82 eller på e-post thomas@kolbiten.se  
senast den 4 sep. 

 

Strömsbergskolarna Jubilerar 

I år tänds 10:e kolmilan på kolgården och det firas med trubardurafton 
den 17 aug. kl. 20.00. Upplev mystiken vid kolmilan i fotogenlampans 
sken. Med toner från bl.a. nyckelharpa och fiol lyssnar vi på visor från 
Dan Andersson mm.  Enklare servering samt kolbulle under kvällen. Fri 
entré.  

Loppmarknad i kolhuset 17/8 kl 11-17 
 
Som du säkert har sett i kalendariet 
äger årets Strömsbergsdag rum under  
Vallonbruksveckan lördagen den 17 
augusti. Bland nyheterna för i år är 
loppmarknad i röda kolhuset. Tag 
med eget bord. 100 kr per plats. Boka 
gärna bord på tel 070-6438441. 
arr: Strömsbergs bruks samarbets-
kommitté              
 



Kallelse till höstmöte i Strömsbergs Bruksgille 
 
Medlemmar i Strömsbergs Bruksgille kallas härmed till höstmöte 
den 26 oktober kl. 17.00 på torkvinden.    
Ärenden: Information och beslut om flyttning/borttagande av gula      
skolbaracken. Byggnaden skall tagas bort från den plats där den nu står.  
Tierps kommun har meddelat att detta är tillåtet. 
Budgetuppföljning 2013. 
Fastställande av budget för 2014.  
Mötet inleds med kaffe. Efter mötet är det samkväm med middag till en 
kostnad av 70 kr per kuvert. Barn 35 kr. Måltidstryck får du själv taga 
med dig. 
Anmälan till Anna Larsson senast 21 oktober tfn: 0293–41103. 
 
 
                  
     

Distribution och ansvarig utgivare:  
Lars Olof Billberg, Strömsbergs bruks samarbetskommitté.  
Tel. 0293-411 37, Norrgärde 121, 815 96 Strömsbergs bruk. 
Manus– och annonsstopp för nästa nummer av BruksNytt          
mån 4/11 med utgivning under v 46.  
Du kan höra av dig till redaktionen med frågor och innehåll via  
e-post rolf_lindberg@hotmail.se  
Annonspriser hel sida 400 kr, halv 200 kr, kvarts 100 kr     


