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Förberedelser 

Vi behöver din hjälp med förberedelser inför  
Strömsbergsdagen. 

14 augusti kl 17.00. Arbetskväll. Vi hjälps åt att montera  
marknadsstånd inför Strömsbergsdagen. Samling vid virkesmagasinet. 
Välkommen och tack för  din medverkan 
Strömsbergs bruks samarbetskommitté    
 
Höstmöte i Strömsbergs Bruksgille                                                                         

Medlemmar i Strömsbergs Bruksgille kallas härmed till höstmöte  
24 oktober kl 17.00 på torkvinden. 

Ärenden: 
Budgetuppföljning 2015. 
Fastställande av budget 2016. 
 
Efter mötet är det samkväm med middag till en kostnad av 50 kr/kuvert. 
Barn 25 kr. Måltidsdryck får du själv taga med. 
Anmälan till Lotta Lund 070 -225 69 82  
Senast 20/10 
 
Strömmingsfest 
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 – 12 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 – 591 49 96 eller Lotta Lund    
tel. 070 -225 69 82 eller på e-post thomas@kolbiten.se – senast 3/9!” 



Kalendarium augusti-november   
 
Augusti 
Onsdagar kl.19.00. Bilbingo Hedens IP. 
Fredag-söndag  kl.11.00-17.00 . Nostalgimuseet i Domarbo öppet. 
8–16 Vallonbruksveckan 
8  kl. 9.00 Städdag, Samling vid loppmarknaden Ta med redskap. 
8  kl.10.00-15.00. Bakluckeloppis i Industr iminnesparken. Försäljare välkomna kl. 
8.00. 
Boka bord på 070-643 84 41. Vid regn inomhus. 
8  kl. 12.00-15.00. Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum med sam-
lingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. 
11 kl 19.00 Berättarkväll om Hedens idrottsplats på Heden. 
Några återblickar på aktiviteter och arrangemang under drygt 100 år. Musik och fika. 
14  kl. 09.00 Kolmilan tänds. Hon är  rest i kolgården och kolar  på ca 5 dygn. 
14  kl.17.00 Arbetskväll. Vi hjälps åt att montera marknadsstånd inför   
Strömsbergsdagen. Samling vid virkesmagasinet nära badet. 
15  kl.11.00 – 17.00. Strömsbergsdagen. Hantverksgata. Guidning. Kolmila. 
Aktiviteter för hela familjen. Serveringar. Loppmarknad. Öppet i industribyggnader, 
skogsbruksmuseum med samlingen av älgkronor, skolmuseum, arbetarbostad, vävstuga 
och Nostalgimuseum i Domarbo. 
Boka plats för försäljning på tel 070-643 84 41. 
September 
12  kl.10.00-15.00. Bakluckeloppis i Industr iminnesparken. Försäljare välkomna kl. 
8.00. 
Boka bord på 070-643 84 41. Vid regn inomhus. 
12  kl.12.00-15.00. Öppet bruk: Masugn, hammarsmedja, skogsbruksmuseum med 
samlingen av älgkronor, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. 
12 kl.19.00. Surströmmingsfest på torkvinden. Anmälan till 
Thomas Lindström på 070-591 49 96 eller Lotta Lund på 070-255 69 82. 
Oktober 
24  kl. 17.00. Höstmöte Strömsbergs Bruksgille. Lokal: torkvinden i bagarstugan. 
November 
14  kl. 9.00 Julmarknadsförberedelser. Samling vid hammarsmedjan. 
22  kl.11.00-16.00.  Julmarknad. Boka plats för  försäljning på tel 070-643 84 41. 



Program för Strömsbergsdagen 2015 
 

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. 
 

Mat och dryck 
Serveringar i Brukslokalen och i Strömsbergs Café. Grillkorv m m vid 
Våghuset  och Marknadsgatan vid Virkesmagasinet. Kolbullar vid milan. 
 

Se och göra 
Loppmarknad  Gör ditt livs fynd i röda kolhuset  
Konstutställning Lennar t Wallin, Södra Dorkarbyvägen. 
Festligt i Strömsbergs bruk. Delar av M Blancks och A Mossbergs  
fotoutställning visas i turbinhuset.  
Musik Våghusparken. kl 11.30 och 14.00. Järnbrukarna. 
Bruksvandring Från Informationskiosken kl 13.00. Biljett:60:-. 
Ridning  Parken ovan Rostugnsruinen.  
Ansiktsmålning Våghuset. 
Häst och vagn  Ta en åktur genom bruket. Avgång Vattensågen.  
Knattefotboll Lekparken kl 12.00 
Chokladhjul Våghuset. 
Marknadsgata Platsen för  hantverk m m. 
Vävstuga Titta, känn, pröva, låt dig inspireras, köp.   
Lotterier på alster ur vävstugans produktion. 
Ölbryggning Vid Bagarstugan. Föreningen Lövstaölets Vänner   
brygger öl. 
Prova såga mm Såga med timmersvans och stocksåg.  
Vid Skogsbruksmuseet,   
Veterantraktorer Vid Skogsbruksmuseet,  

Kolmila Kolgården. Känn mystiken och bli fångad av livet vid  
milan. Specialvisning kl 13.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Museer 
Tvåmans motorsåg m m Skogsbruksmuseum. Demokörning kl 12.00 
och 14.15  bl a av 1946 års modell av tvåmanssågen från Mall. 
Skogsbruksmuseum Skogsarbetarnas vardag, verktyg. Landets 
största privata samling av älghorn.  
Masugn Lancashiresmedja och Snickarverkstad  
Skolmuseum Strömsbergs Bruksgille har  samlat mater ial från främst  
brukets skolor. 
Arbetarbostad Så bodde många i bruket för r  - kök och sommarrum. 
Nostalgimuseum Domarbo. Cirka 1 km utanför  bruket. Bilar ,  
motorcyklar, mopeder, cyklar, handelsbod, tidningskiosk, bensinstation  
m m. Entré 60:-. 

 
Dragning i lotterierna  

Dragning i Strömsbergsdagens lotterier äger rum vid Informationskiosken 
kl 16.30.  
Dragningslistor sätts upp på brukets anslagstavla och förs in på hemsidan 
www.stromsbergsbruk.nu . 
Vinnarna underrättas per post eller telefon. 
 
   



Matcher Strömsbergs IF:s seniorlag 
 
                    A-lag 

Alla hemmamatcher spelas på Hedens IP ( med reservation för  
ändringar).   

Andralaget 

Hemmamatcherna spelas på Hedens IP eller LF Arena, Tierp  
för närmre Info  
besök http://www.laget.se/STROMSBERGSIFHERR 





                                                 

 

 

 
 Jag är så glad att jag är svensk….. 

 
 I vår släkt finns varken Hübinette, Pousette eller Boussard eller andra vallonklingande 
namn. Jag hade naturligtvis hoppats på någon De Geer eller åtminstone De Besch. Men 
släktforskningskursen hänvisade mig ”bara” till Hansson, Olsdotter och Pärsson….. 
Intet spår av eller förgreningar in i den från Europa invandrande arbetsstyrkan – en 
avgörande orsak till Sveriges utveckling - uppenbarade sig. 
 
I min ungdom sålde jag tidningar till både Minuer och Kalm, vilka uppenbarligen med 
nöje och intresse läste både DN och Stockholmstidningen, invandrare som dom var 
från Belgien och Estland! 
 
Släktforskningen satte mig på spåret efter ”Morbror J” – till Amerika utvandrad 
(levnadvillkoren i Norrala kunde inte föda ”Morbror J”och hans familj, och predika 
och ta nattvarden fick man inte göra i hemmet). I Chicago mottogs han med öppna 
armar och fick packa fläsk. 
 
Så uppstår funderingen: Vem är egentligen svensk? Och vad är äkta svenskt? Är 
”Morbror J” verkligen att betrakta som ”äkta” amerikan med alla sina levnadsår i USA 
från tidigt 1900-tal till sin död på 60-talet? ”Blott Amerika amerikanska krusbär 
bär!?!....”  
Är min trogna söndagstidningsköpare Kalm svensk, som levt sitt liv här i Sverige från 
sent 1940-tal till sin död på 1990-talet? Folke Mineur var i alla fall min  
barndomskompis, gick i skola med oss Sture, Kalle och Arne och ifrågasattes aldrig 
som svensk av oss kompisar utan som en i gänget. 
 
Svenskt? Julgranen torde stamma från Tyskland. Folkdräkter förekommer hos alla 
nationer. Att resa midsommarstången är väl ändå en sed från forntiders Sverige? Små 
grodorna…??? Att supa kunde ju både fransmän, tyskar och engelsmän långt före oss! 
Och att slåss med järnrör, förtrycka kvinnor och vara livrädda för det främmande har 
dessvärre förekommit i många kulturer genom tiderna. Typiskt svenskt? Näää… 
 
Grill, Pagaard och Gilliam har alla varit behjälpliga att bygga upp det svenska  
samhället till ett efterlevnadsvärt exempel för övriga världen. Nu heter de nya  
entreprenörerna Ibrahim Moussa, Siirpa Myllieniemi och Fathima Chaitong…eller 
Zlatan Ibrahimovic, John Guidetti och Berang Safari. 
Välkomna att berika landet Sverige!   
 
RLg   


