Kom ihåg: Mikaela berättar om
Gufi (Sigge) kl.18 onsdag
Mikaela Strömberg berättar på Lokaaln om sin Gufi (Sigge
Strömberg)
kl. 18:00 onsdagen den 20 september 2017 på Lokaaln (Hemborg)
i Hindersby Hopenbackvägen 10
Vi här kring Hopenbackan känner ju bra Sigge som startade
Fornminnesföreningen och Lekstrand. Vi var alla med i de stora
festerna på 50-talet – unga som gamla. Inga småsaker precis
för festdeltagare – upp till tusen personer – kom från stora
områden.

Sigge som vi minns honom på Lekstrand.
Sigge (Sigurd Samuel Strömberg 1902-1982) var son till Herman
Hermansson Strömberg (1877-1940) och Hilma Irene Gustafsdotter

(1880-1968) och sonson till Herman Andersson Strömberg
(1838-1925) som var bonde på Nilsas i Harsböle 1865-89 och
från 1889 framåt på Niss-Ufferstu i Hindersby (som nu kallas
Strömbergs). Modern till Herman Hermansson var Lena Stina
Karlsdotter Skäggas (1840-1919) som var dotter till Karl
Hansson Skäggas (f. Joufs)(1816-1893) och Maria Mårtensdotter
Bosas (1815?-1887) som var född på Bos-Nystu, granngården till
Niss-Ufferstu på Hopenbackan.
År 1855 dog rusthållaren på Niss-Ufferstu Gustaf Ericsson bara
28 år gammal och Karl Hansson tog över Niss-Ufferstu som gick
vidare till dottern Lena Stina och hennes man Herman
Hermansson Strömberg 1889. Den gamla släkten på Niss-Ufferstu
verkar ha dött ut då också hustrun till Gustaf Eriksson dog
1855 ett par månader senare.
Herman Andersson Strömberg var son till Anders Wilhelm
Strömberg (1814-1865?) som var sockenskräddare och född i
Bäckby. Han gifte sej med Hedda Mattsdotter Storgårds
(1815-1893) och blev då 1839 bonde på halva Nilsas i Harsböle
och på hela Nilsas 1844.
Via Hedda Mattsdotter Storgårds är Sigge släkt med halva
Östnyland eftersom Storgårds hade stora barnkullar. Min farmor
är till exempel småkusin med Herman Hermansson Strömberg.
Själv hade Sigge och Hanna inga egna barn utan adopterade Paul
som var född på Smeds i Labby.
Sigge var byns stora kulturpersonlighet och förutom
Fornminnesföreningen och Lekstrand så sysslade han mycket med
teater och skrev en hel del – bland annat böcker från
“Bortombyn” och vårt samhälle från decennierna kring 1900. De
handlar om böndernas vardagsliv men det saknas inte blod och
romantik heller.
Men det berättar kanske Mikaela mera om …

