Mjölnarbostaden som blev
trädgårdsservering
från Tidningen Trollhättan 6 juni 1906.

Skogsstjärnan var bostad åt mjölnaren på Strömsbergs kvarn.
Foto cirka år 1912.
Källa: Innovatums bildarkiv.

Trollhättan juli 2016
Annika Hjortkap

En pingsttur till Skogsstjärnan
Trollhättan äger i skönhetsväg många diamanter, ryktbara, gnistrande sköna. Men
där finnes endast en pärla, från många synpunkter enastående i vårt tycke, värkningsfullare än flera af de stolta ädelstenarne.
Liknelsen kan synas djärf, men ofrivilligt rann den oss i sinnet, då vi i söndags
afton – pingstdagen – efter en i början delvis mödosam, senare genomförtjusande
promenad under granar och mellan ur mossan blygt framtittande skogsstjärnan
letade oss fram till deras namne trädgårdsserveringen Skogsstjärnan vid Strömsberg.
Förr en ovanligt täck och inbjudande privatbostad har platsen nu upplåtits till
trädgårdsservering – spritfri – öfverflödande af hemtrefnad och sköna utsikter.
Nedanför det hvitskummande Nolfallet, där ofvan älfven, som utbreder sig och
försvinner mellan löfskogsdungar i fjärran mot Hunnebergs jämnhöga, grönskande rygg.
Åt Gärdhemshållet mötes blicken af mörka furuskogar och framför ligger i fågelperspektiv vårt eget samhälle, som från höjden ser riktigt ståtligt och trefligt ut.
Utsikten är fri och vid. En gång däruppe kan man svårligen slita sig därifrån, blicken blir aldrig mätt att söka sig kring på det fagra landskapet.
*
Serveringen sker ute i fria luften med kaffe och läskdrycker, men äfven thé, smörgåsar med mera. Det är afsedt särskildt för familjer, som vilja taga sig en uppfriskande promenad och därefter njuta af förfriskningar och skön natur medan
småttingarna roa sig med lek på gräsplanerna. Det hela är så hemtrefligt, enkelt
och gemytligt.
Vi gratulera ställets ägare – herr Nielsen – till den utmärkta idén, och vi måste
gratulera oss själfva att ha fått en lokal af denna cert – det var just hvad Trollhättan behöfde.
Farbror Jonas.
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