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Välkommen a* annonsera i bygdebladet

utges av: Trönöbygden
ekonomisk förening

Trönöbygden är en lokal dning som utges av
Trönöbygden Ekonomisk Förening. Den trycks i en
upplaga av 600 ex. Vi gör den i A5-format. Den delas ut
ll alla hushåll i Trönö och andra medlemmar. Tidningen
ﬁnns på biblioteket och i andra oﬀentliga lokaler i
Söderhamn.

Trönöbygden utkommer kvartalsvis med manusstopp:
- 1 februari, utkommer under v. 9
- 1 maj, utkommer under v.22
- 1augus , utkommer under v.35
- 1 november, utkommer under v. 48

Annonspriser
1/1 baksida: 650 kr
1/2 sida: 325 kr

med fyra nr/år lls vidare.

Ansvarig utgivare:
Mats Andersson
070 323 75 74

Postadress:
”Trönöbygden”
Lertagsvägen 1
826 95 Trönödal

Internet:
www.tronobygden.se

E-post:

1/1 sida: 540 kr
1/3 sida: 190 kr

info@tronobygden.se

Radannonser: Köpa/byta/sälja m m: 20 kr
_____________________________________________________________________________________________________________________

Tjänster via Trönöbygden ekonomisk förening
(priser inkl moms)

• Kopiering:
Enstaka: 1,50 kr/st enkelsidiga, 2,50 kr/st dubbelsidiga.
Över 100: 1,25 kr/st enkelsidiga, 1,90 kr/st dubbelsidiga

• It-tjänster: 20 kr/halv mme

Trönöbygden utkommer

• Skrivhjälp

Grovtvä* (ma@or, överkast mm): 188 kr/maskin
Kontakta Astrid Wadsten, tel 070 238 68 91

Besöksadress:
Bystugan, Lertagsvägen 1

Telefon:
Fax:
Bankgiro:
Postgiro:

0270 42 77 62
0270 36225
5125-0298
13 60 62-7

Redak on
Bo Lundstein
070 345 51 40
Lena Åkerlind
070 350 80 66

Birgit Lundgren
076 795 54 92
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Marie Sundberg
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Bystugans öppe4der:
Kontor och bibliotek
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16-19 Bosse 070 345 51 40
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13.30-16.30 Lena 070 350 80 66
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Ledare

Mats Andersson

Hur fel kan det bli?
E* i stort se* vederhä igt och neutralt reportage om "Innova onsupphandling i
Trönö"i Söderhamns Kuriren den 22 juli ﬁck av någon anledning en helt missvisande
och felak g rubrik "Lokal samverkan saknas i Trönö" vilket föranledde e* gensvar i
samma dning den 31 juli. Men även där hade rubriksä*aren totalt missat sy et med
genmälet och fokuserat fel "Vart ska man vända sig med krea va idéer?" vilket ju inte
alls pekar på huvudsy et med genmälet vilket presenteras i sin helhet nedan.
Apropå a@ ”Lokal samverkan saknas? i Trönö”.
För det första så är rubriken fundamentalt missvisande.
Just Trönö har väl hela den visat prov på samverkan och lojalitet för bygden när det gällt
brandvärn, skola och nu senast uppslutningen kring ﬁberbredband, över 90% av de fasta
hushållen har beställt anslutning.
Vad gäller förutsä@ningarna för mål dslösningen av äldre i Trönö så är alla inblandade
rörande överens om, a@ ersä@ningen för leveransen av den tänkta volymen inte har ekonomiska
förutsä@ningar a@ bära en egen verksamhet. Den kan bara fungera llsammans med ”någon
annan” bärande inkomstkälla, helst med likartad inriktning, typ catering eller liknande, med e@
godkänt llagningskök, eller varför inte e@ skolkök?
Vad gäller leveranssäkerheten så krävs ju även någon typ av backup för e@ enmansföretag, för
maten skall levereras 365 dagar om året så det ﬁnns inte utrymme för ev sjukdom eller andra
problem.
E@ stort problem med anbuden var dsaspekten i projektet. Från första mötet så rann den
iväg och slutmötet med ramarna för anbudet skulle vara e@ sommaren 2014, men den rann av
”någon” anledning iväg och i mars 2015 kom så äntligen mötet med mycket snäva ramar och
ganska stora krav som skulle vara inne om en månad. Det pratades om a@ nu skulle krea viteten
få ﬂöda, nu skulle man kunna ta ut svängarna, utanför den vanliga boxen, a@ man kanske ll och
med skulle få hit hemtjänsten igen, men var fanns den? Med de förutsä@ningarna ska nog
beställaren ”kommunen” vara glad a@ de ﬁck in något anbud över huvud taget.
För a@ återkomma ll skolköket som jag nämnde digare så har det ju fungerat som matsal för
äldre och allmänhet digare men av någon anledning så drogs den möjligheten in. Det vore
möjligen nåt a@ utveckla igen med a@ arrendera ut (det nyrenoverade!) skolköket med
llhörande matsal ll någon eller några entreprenörer.
I nästa steg, vart vänder man sig med de krea va ideer som naturligtvis ﬁnns om man vill
förverkliga dem? Det känns som kommunen hela den försöker dra in på egna svårlönsamma
verksamheter och lägga över på ideella kraHer.

Mats Andersson
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RÖRMOKERI
Det ﬁxar vi!
Värmepumpar Vedpannor Solvärme
Badrum m.m. Allt inom VVS – Rörmokeri

Håkan: 070-373 69 31
Fredrik: 070-336 23 60
Andreas: 070-336 21 19
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Bondauk on i Vij drog långväga besökare
Folk från halva Hälsingland kom ll Trönö en
av de sista helgerna i juli då det lockades med
en klassisk bonnauk on i Vij.
Västergårn och Norrgårn var från början två
separata fas gheter men har sedan länge
hängt ihop och varit hem åt Tore och Elsa
Larsson, det strävsamma par som både under
sin levnad och eHer sin död blev Trönö
Hembygdsförening trogen. Gården är i
föreningens ägo eHer en omfa@ande dona on,
som också inbegrep över 600 hektar skog, en
fäbod och jordbruksmark. Det mesta ska
behållas, men eHer diskussioner i styrelsen
bestämde man sig för a@ gå igenom och sälja
ut det lösöre som inte behövs i verk-samheten.
Inventeringarna har varit omfa@-ande och i
slutändan bestämde man sig för a@ spara rä@
mycket, vilket gjorde a@ den utlovade
tvådagarsauk onen krympte ll en endagars,
och en viss besvikelse över uteblivna
höjdpunkter kunde anas i publiken. Det som
såldes var i slutändan rä@ opersonliga och inte
särskilt värdefulla saker – med undantag för e@
blåmålat slagbord som gick för tjugofem tusen
och nu får bli matbord i Kilafors.
Det ﬁnns all d höga förväntningar när
portarna öppnas ll någon av landskapets
gamla gårdar. Medan stora bondauk oner i
resten av landet blivit en rela vt ovanlig
företeelse är utbudet i Hälsingland under de
hek ska sommarmånaderna oHa så
omfa@ande a@ det inte går a@ välja vart man

ska åka. Kanske beror det på stolthet och
envishet, starka tradi oner och god självkänsla.
Men kanske lika gärna ren slapphet – gårdsägarna har helt enkelt inte orkat slänga något
på hundra år. Hur det än är så framstår
Hälsingland som sommarauk onernas Atlan s.
Gårdsauk onerna pågår under helgerna från
midsommar en bit in i augus , oHa längre än
så, och drar en stor och varierad publik:
Sommargästerna, på jakt eHer något pi@oreskt
ll fri dshuset, hemvändarna med blick för
sex o- och sjuMotalsföremålen, samlarna med
sina specialområden, och an khandlarna - som
om man ska vara helt ärlig står för de ﬂesta
inropen.
Det sägs oHa a@ sommarauk oner är
”kultur”, och med det menar man nog a@ det
är en i grunden överspelad företeelse vars
funk on i dagens samhälle är rä@ tveksam. I
Hälsingland stämmer inte det. Ak onerna är
forNarande e@ bra och eﬀek vt sä@ för e@
dödsbo a@ tömma e@ hus inför försäljningen.
De lokala auk onisternas pålitlighet och
förmåga a@ dra publik är en förutsä@ning för
a@ marknaden hålls igång och a@ det inte blir
just ”kultur” av det hela.
Med det återstående lösöret – godbitarna
som den frustrerade auk onspubliken gick
miste om - ska nu hembygdsföreningen
möblera upp e@ uthyrningshus, e@ kansli och
göra någon typ av museum av den äldre
Västergårn.
Po Tidholm

Sponsorloppet 2015 det bästa hi4lls
Årets Sponsorlopp, det 5:e i ordningen
arrangerades på idro@ens dag 11 juli.
Loppet såsom hela dagen blev en succé!
Vi har för varje år ökat i omfa@ning och i
år slogs alla rekord. Hela 43 st löpare tog
sig runt den 320 meter långa banan.
Rekord blev det också i antalet
sponsorer, 114 st ville skänka en slant för
a@ se oss, gammal som ung och med
olika s lar, kämpa llsammans i värmen.

Således slogs också rekordet i insprugna
pengar! TILLSAMMANS drog vi in 66 000
kronor och vi har återigen visat a@ med
små enkla medel kan vi llsammans göra
stora underverk. Pengarna gör stor
skillnad för våra barn och ungdomar och
vi vill härmed rikta e@ STORT TACK ll
alla som på något vis deltagit i
Sponsorloppet!
Mikael Thyrén
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Gymmet
Lös årskort för 2016 för
hela familjen!
Det går bra redan nu och kostar
bara 400 kr. Under resten av
de@a år går du då gra s.
Boka och köp årskort
på Ica Trönö
tel 360 85.

Foto: Pälle Olsson

Äppelhelg

Trönös hjärtstartare

3-4 oktober

ﬁnns all d llgänglig
i e@ skåp vid aﬀären.

10-15 båda dagarna

_______________________________________________________________________

Anmäl dig gärna inne i bu ken
ll kurs i hjärt-lungräddning!

Plocka äpplen, lämna vid Bystugan,
sedan är det bara a@ vänta på den
ljuvliga Trönögummans äppelmust!

Vi kommer gärna ll din bygd för a@ informera om oss, diskutera frågor samt ta
emot förslag och önskemål kring vad din förening vill a@ Allis ska arbeta med!
Kontakt med ALLIS:
• 0270 766 56 • 070 760 06 96
• www.soderhamnsbygder.se
• www.allis.nu

ALLIS arrangerar för ALLA
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Frossa med Grållekna*er och traktortaxi

Cruisingen var e4 kul inslag under frossan,
då traktorer i lång rad gled genom Trönö.
Traktorfrossan i Trönö genomfördes, som
vanligt, första lördagen i juli. Fjolårets hot om
nedläggning och eventuell ﬂy@ning ll
grannsocknar kom på skam med nya kraHer och
idéer. Som vanligt var det dock e@ strålande
väder.
Uppska@ningsvis besöktes frossan av minst
850 besökare, i alla åldrar, varav stordelen
utsocknes. För de yngsta fanns som digare år
”Andreas mini voli” och många loppisstånd, det
sistnämnda lockade även många äldre besökare.
”Allans traktortaxi” roade många både barn
samt vuxna och ﬁck i stort se@ köra
kon nuerligt.
Antalet utställare hade medvetet minskats
och koncentrerats ll företag med trönöanknytning. För intresserade av veterantraktorer och maskiner för skogs- och jordbruk
av äldre årgång fanns givetvis många godbitar
a@ se. Både objekt iordningställda för ren
uppvisning och sådana som forNarande ak vt
ny@jas. Alla traktorerna cruisade runt i centrala
Trönö på känt veteranfordonsmanér. Även i år
dök några veterantraktorbesökare från
Gästrikland upp. De överna@ade i Trönö, i sina
egeninredda bostadsvagnar som e@ avbro@ i sin
semestertripp. Liksom digare år deltog Arne
Linding. I år bland annat med e@ ny@ egenbygge
av kolossalformat, vilket naturligtvis lldrog sig
beräMgat intresse.
På kyrkans parkering fanns möjlighet a@, i
lugnt tempo, själv få provköra en raritet. I en
enkel körgård kunde var och en (innehavare av
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körkort, dock) framföra en ”Grålle”, dvs. en
Ferguson av 1950-års modell. E@ ny@ inslag,
som nog kommit för a@ stanna.
På en stekhet scen underhöll Krister Frid hela
dagen. Hur han orkade förundrade många, det
var säkert uppåt 40 grader varmt där. Hans ljuva
stämma ll eget ackompanjemang hördes över
hela området.
Trönö är ju känt bland annat för en mångfald
av föreningar av skilda slag samt för samverkan
dem emellan för a@ skapa lyckade arrangemang. Sålunda ansvarade Trönö IK för parkering
samt viss traﬁkdirigering och ﬁck på så sä@ in e@
bidrag ll sin ungdomsverksamhet. Rönningens
Bygdeförening valde a@ förlägga årets första GåBingo ll frossaområdet och där ll,
tradi onsenligt, servera kolbullar med lltugg.
E@ uppska@at inslag helt i s l med frossans
veteranstuk. IOGT-NTO grillade hamburgare för
gla@a livet och hade kaﬀeserveringen öppen. På
parkeringen vid aﬀären sålde Trönö Lanthandel
glass och läsk. E@ härligt samarbete ll både
glädje och ny@a, vilket bidrog ll en mycket
lyckad familjedag i centrala Trönö med
huvudvikt på gamla traktorer.
Vi arrangörer vill ta llfället i akt och rikta e@
stort tack ll sponsorer, utställare och alla
hjälpsamma armar och händer samt givetvis ll
alla besökare. Nästa år, vid samma d, är det
dags för oårstraktorfrossa, då ses vi igen!!
Stärte i augus .
Ola Hansson, Olle Sahlin och Peter Åkerlind.
Foto: Lena Åkerlind

Spänd? Stel? Ont?
Välkommen ll

Lillemors Massage
och

Dipl. medicinsk massageterapeut och massör.
Utbildad på Axelsons.

Ring och boka en d hos mig i Trönö eller i Söderhamn på Grengatan 1
Eller ge bort en massage − den perfekta presenten!

070-509 93 51

Inseco
Skruvspecialisten
i Söderhamn
Tel 0270 735 50
Fax 0270 735 60
www.inseco.se
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I samband med Trönö IK's Idro4ens dag utspelades SPF Seniorernas årliga stora
bouletävling. Där stod K-G Ortman samt Siv och John Wiman som glada vinnare.
Foto: Madelaine Thelin

Höstmarknad i Trönö församlingshem
Söndag 27 september kl.11.00
Kaﬀeservering. Hushållningssällskapet och
trönöföretagarna med ﬂera säljer lokalt mathantverk
såsom ko-ost, bakverk, grönsaker med mera.
Även s ckat, smide, skinn, hälsoprodukter med mera.

Vill du vara med och sälja? Du är välkommen !
Det kostar inget men kontakta kyrkoherde Lise-Lo@ Wikholm
på tel. 0270-727 90 eller e-post: lise-lo4.wikholm@svenskakyrkan.se

Kl. 15.00 Musikgudstjänst i Trönö kyrka, konstutställning i kyrkan.

Varmt välkomna!
9
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Historia är skriven
Vi har alla haH e@ eller ﬂera skäl bakom våra
beslut a@ skicka in våra beställningar och de
kan ha varit allt från rent egois ska behov eller
a@ ”bara vilja ha”, ll tankegångar om ekonomi
och glesbygdsutveckling. Under de månader
som gå@ sedan informa ons- och beställningsfoldern hamnade i våra lådor har jag också
starkare och starkare känt a@ det funnits e@
solidaritetstänkande i utvecklingen av
processen. Det har stå@ klart a@ långt ifrån alla
ens har se@ e@ personligt behov av tekniken,
för stunden eller framöver i den, men
Vår bygd kommer nu a* möta fram den
solidariskt och med en övertygelse om a@
bä@re rustad, vad det gäller modern och säker fram dssäkra vårt Trönö, gjort en beställning!
kommunika onsteknik. Några tycker säkert a@ Även om vi får bland de lägsta anslutningsdet är a@ ta i när jag ser vår kommande
kostnaderna i Sverige, så är ändå investeringen
anslutning ll omvärlden, med hjälp av
kännbar för många – all heder ll de som
ﬁberop k, som en historisk milstolpe. Jag drog investeringen gräver e@ oplanerat hål i
vid e@ digare llfälle en parallell med
budgeten för.
elektriﬁeringen, men jag törs lova a@ i
Det är fak skt bara 10 år sedan vi ﬁck ADSL
fram den kommer vårt gemensamma beslut
ll byn. För er yngre läsare är det ”hundra år
a@ ses som nästan lika betydelsefullt för a@ ge sedan”, för oss äldre är det ”igår”. Det såg e@
landsbygden bä@re utvecklingsmöjligheter och tag ut som en omöjlighet, Nu har vi åter bevisat
en existens på lika villkor.
a@ vi är utvecklingsbenägna i Trönö och
EHer a@ första utskicket med
kommer med den nya ﬁbertekniken a@ få
beställningsformulär hamnat i våra lådor i juni, något mycket bä@re och utvidgningsbart.
en dryg vecka gå@ och vi sedan ﬁck första
Dessutom behöver vi inte bekymra oss om
rapporten om antalet beställningar från
gammal kopparkabel som håller på a@ lösas
Söderhamn Nära (SN), kan man knappast säga upp och är under avveckling!
a@ någon hoppade jämfota av glädje, – cirka 20
Nu är det mesta av det förberedande
beställningar!
arbetet klart och vi kan tryggt lämna över ll SN
Vi räknade fas gheter, ﬁck procen@ecken i
för det fortsa@a arbetet. Bidragsansökningar är
ögonen och funderade över hur vi skulle kunna på väg a@ skickas in av kommunen som håller i
sprida informa onen bä@re. En grupp för
projektet och ekonomin. Men det är bara
informa on och diskussion startades på
nästan sant! När grävningsarbeten ska starta på
Facebook men diskussionen tog även fart i
vårvintern 2016, arbetar vi vidare för er som
”verkliga livet”. Nu började det hända saker
behöver hjälp med era privata grävningar, för
och e@ hoppets låga tändes. Du som nu läser
a@ försöka samordna dessa där det behövs.
det här spelade en mycket stor roll i
Facebookgruppen lever vidare och du kan all d
utvecklingen, på Facebook eller i personliga
vända dig ll oss i styrelsen med frågor och
kontakter med släkt och vänner. Utan det hade funderingar.
Trönö inte lyckats komma fram ll målsnöret i
mi@en av juli. Lite senare, i skiHet juli-augus
Hurra för Trönö säger:
hade vi enligt SN:s beräkningar kommit upp i
Janne Bild,
91,6 % (kravet var 70%) av antalet fas gheter
som ﬁrar 35 år som Trönöbo i år!
med fastboende! Därutöver var det cirka 50talet fri dsfas gheter.
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Bil- och traktorreparationer
Vi servar och reparerar även din:
- Gräsklippare - Fyrhjuling - Röjsåg
- Motorsåg - Släpvagn – Moped
Nu även snickeri!

Öppettider:
Mån: 07.00-16.30
Ons-fre: 07.0016.30
Lördag: 09.00-15.00
Trönbyn 613 0270-363 46
12

073-828 72 34

Rapport från Å-projektet och uppsnyggning av centrum
När det gäller Å-projektet så har en ansökan
lämnats in ll kommunen om e@ bidrag på
25.000kr. Pengarna är tänkta ll
maskinkostnader för grävning och fraktande av
grus utmed ån från å-bron ner mot gamla
dammen, i etapp 1. Grus har kommit och på
frivillig basis kom Pelle Svensson och gjorde
grävarbetet så nu går det a@ fortsä@a e@ tag
ll. Busk och sly är röjt och nedfarten ll ås gen är klar.
Bystugan har få@ en uppsnyggning genom a@
en ny entré har gjorts på baksidan.
Förrådsutrymmena har reparerats på e@ enkelt
sä@, men frågan är om de kanske skulle ha
rivits istället på grund av dess dåliga skick.
Parken har rensats från ogräs, soﬀorna har
reparerats, och blommor (som kommunen

skänkte) har planterats. Insamlingen på aﬀären
har ge@ ca 1000 kr. De pengarna har gå@ ll
blomurnor, träolja, färg och va@enkanna.
Cementringar a@ plantera blommorna i
skänktes av Jan-Olov Gunnarsson.
Tisdagsgruppen, som bedrivs som studiecirkel
genom Studieförbundet Vuxenskolan, består i
nuläget av: Robert Wirén, Jan Olov Westlund,
Sigurd Tång, Jan Persson, Tage Olsson, Jan Erik
Ahlqvist, Bror Nyberg, Gert Bengtsson och Olle
Sahlin. Vi har plats för ﬂera i gruppen, så det är
bara a@ komma! Ann-Gerd Tång har varje
sdag förse@ oss med kaﬀe och smörgås,
ﬁkastunden är otroligt vik g och ger social
gemenskap. Tack Ann-Gerd för a@ du skämmer
bort oss varje vecka!

Grillplats vid dammen mi*emot brandsta on
För många år sedan hade Eva och Bengt-Olov
Eriksson en idé om utny@ja platsen nere vid
Vijs-dammen och göra den llgänglig för
allmänheten. Redan i början av seklet hade en
grupp börjar röja busk och sly på platsen. Nu
håller idén på a@ förverklias. Grillen består av
e@ cementrör och har kluvna stockar som

Insändare:

si@platser. Området kring grillen är uppsnyggat
och det är en skön plats för avkoppling och
samvaro med utsikt mot bron över dammen
och åpromenaden. Utöver de som jobbat med
grillplatsen är förstås även sdagsgruppen
involverad.
Bosse Lundstein

Hurra för ﬁber!

Hej alla Trönöbor! Vilken tur a@ en majoritet
av er vill ha ﬁberutbyggnad. Så nu verkar det
som a@ vi får det. Som jag ser det är det bara
fördelar med det.
Först är det e@ steg i rä@ riktning för a@
kunna behålla en levande landsbygd. Ingen har
väl kunnat undgå a@ se a@ när vi får oväder, så
får vi det rejält; stormar, översvämningar, torka
och det här är bara början. Med nedgrävda
kablar klarar vi oss bä@re och kan kommunicera med omvärlden om vi behöver hjälp.
Det jag anser vik gast är a@ vi slipper den
trådlösa tekniken som är rent livsfarlig. Den är
också väldigt lä@ a@ störa ut. Om Pu n vill tar

han Sverige på en eHermiddag. Det är bara a@
slå ut den trådlösa så stannar Sverige (skämt
åsido).
Vi har få@ väldigt bra pris. Många får betala
25.000 - 30.000 kr för anslutning. Men visst blir
det tu[ a@ betala 7.500 kr. I mi@ fall är det
nästan en månadslön. Det ska gå på något vis
för det är ll en bra sak, tycker jag.
Med vänliga hälsningar
Ing-Marie Ekmark
Info om strålning ﬁnns bland annat på
strålskyddss<=elsen.se och
bioini<a<ve.org
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Kvalitetscer ﬁering
ICA I love eco är vårt eget
Catering
smörgåstårtor, festplankor, ekologiska sor ment, som vi ständigt
ostbrickor, matkorgar och jobbar med a@ bredda och utveckla.
Här hi@ar du ekologisk mat och varor
landgångar.
ll hemmet, allt producerat i balans
med naturen.

Manuell charkdisk
Vi skär, styckar och mal
eHer dina önskemål.

Vi gillar svenskt kö*
Det ﬁnns goda skäl a@ välja svenskt
kö@. Svenska kor får ll exempel vara
ute och beta på sommaren och våra
grisar har llgång ll halm och mer
plats a@ röra sig på. Dessutom skapar
svenska bönder ﬂer jobb i Sverige.
Sedan ska man inte glömma den
goda smaken.

Hemkörning
Mejla eller ring in din lista.
Tidningar
Se veckans erbjudanden på
h4p://www.ica.se/bu<ker

Ombud för
Apotek
Posten

Systembolaget
Svenska spel

Välkommen in i butiken!
önskar David & Emil med personal

Öppe4der
Vardagar:
Helger:

9.30-18
10-15

Telefon:

0270 360 85

E-post:

emil.x.andersson@nara.ica.se
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Behöver du trädhjälp?
Välkommen ll Kursil Skog, arborisNöretag
med rö*erna i Hälsingland.
Vi hjälper dig med alla
förekommande trädvårdsarbeten.

Tveka inte a* ringa oss!

073-7768600
Vi är cer ﬁerade samt försäkrade
avseende förekommande arbetsmetoder
inom arboristyrket.
Rä* utbildning är din trygghet!
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Sågverksepoken vid Järsvallen

Järsvallsågen omkring 1930. Stående fr v: LO Larsson, Lars Nord, Einar Liv, Valfrid Lundin,
Gunnar Nilsson samtliga från Trönbyn. Längst <ll höger Bengt Gramer, Järsvallen.
Si4ande fr v: maskinisten Sven Ma4on från Hamre, Olle Hansson från Gillermyran, Edvin
Dagberg från Trönbyn, sågaren Gösta Andersson från Vågbro, Jonas Persson från
Höglunda/Berga, Olle Hansson från Trönbyn. (Bild från DiBiS-arkivet)
Namnet Järsvallen har inte någon lång
historik, utan namnet llkom när sta onshus
och banvaktsstugor eHer Ostkustbanan skulle
namnges. Ostkustbanan mellan Gävle och
Härnösand invigdes den 31 oktober 1927. Då
var alla sta onshus och banvaktsstugor
nybyggda och namngivna, och banvaktsstugan i
Trönö hade få@ namnet Järsvallen.
Redan digt eHer a@ Ostkustbanan togs i
driH den 1 november 1927, fann sågverksägaren Anders Gramer den här platsen
intressant för a@ etablera en sågverksanläggning. Anders Gramer var född år 1886 i Mo, och
ägde redan e@ sågverk i Vågbro. Gramer såg
möjligheten ll utlastning av sågat virke på
Ostkustbanan. Dessutom var närheten ll

Järsjön lämplig för lagring av såg mmer i
Båthusviken in ll. Inte minst hade skogarna
runt Järsjön goda förutsä@ningar a@ leverera
mmer ll en ny sågverksanläggning. Gramer
kontaktade de markägare som ägde marken i
området, för a@ diskutera markköp.
Köpekontrakt upprä*ades den 17 juli 1929,
mellan ägarna ll Trönbyn 4:2, 4:3, 6:1, och
sågverksägaren Anders Gramer, Vågbro.
EHer a@ Anders Gramer kommit överens med
markägare om förvärv av mark för sågverksplats samt plats för brädgård, även område för
anläggning av e@ smalspår mellan brädgård och
järnvägen, skrevs köpekontrakt med berörda
markägare. Som underlag fanns en karta på
markområdet, upprä@ad av lantmätare
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O. Hamrén. Tillträde ll marken ﬁck ske samma
dag. Markområdet som köptes, 3,26 hektar, är
det område runt sågverksplatsen, som nu är
avverkat och planterat.

450 meter. Bostadshuset med fem rum och
kök, fanns cirka 100 meter söder om sågverket
eHer fäbodvägen. Det är möjligt a@ huset fanns
innan etableringen av sågverket. Det hade
digare funnits en tjärfabrik på området.
Bostadshuset såldes i slutet på 1950-talet ll
Valdemar Larsson från Hällsä@er. Han byggde
upp huset för egen bostad i Kungsgården,
adress Alevägen 3.

Köpebrev upprä*ades den 5/2 1930, mellan
sågverksägaren Anders Gramer och Erik
Jonsson, 0,85 hektar, (blivande Trönbyn 4:17),
och Olof Olsson och Per Gustafsson, m.ﬂ., 2,41
hektar, (blivande Trönbyn 6:10). Totalt 3,26
hektar. I den följande avstyckningen ingår;
äganderä4 <ll va4enområdet i Jerssjön utanför
områdets strand. Dock förbisåg man vid
skrivningen av köpebrevet a@ va@enområdet i
Jerssjön var samfällt för stamfas gheterna i
Trönbyn, alltså odelat. Därför kunde inte
va@enområdet ingå vid den följande lagfarten
för marken.
Byggna on av sågverksanläggning åren 19291930. EHersom köpekontraktet från den 17 juli
1929 medgav direkt llträde ll marken, kunde
arbetet med a@ bygga upp anläggningen
igångsä@as omgående. Under åren 1929 och
1930 pågick en febril ak vitet för uppbyggnad
av sågverksanläggningen. Då byggdes e@
såghus i trä och e@ maskinhus i tegel, båda med
plå@ak. Sågens maskineri, som digare stå@ i
Kinsta, inköptes och ﬂy@ades ll Järsvallen.
De maskiner som installerades i såghuset var:
En ramsåg med grovbladiga sågblad, e@
kantverk med valsmatning, en hyvelmaskin av
fabrikat Westmans.
För a@ driva hela anläggningen monterades i
maskinhuset en ångpanna på 90 kvadratmeter
eldningsyta och en ångmaskin på hela 225
hästkraHer. E@ uppfordringsverk monterades
mellan såghuset och sjöstranden. De@a verk
drevs med käMng kopplad ll ramsågen, och
ﬁck drivkraH från ramsågen då den var i arbete.
Dessutom byggdes e@ smalspår mellan
brädgården på västra sidan av vägen, upp ll
nya järnvägen. Oklart hur virkesvagnarna drogs
upp, möjligen med hjälp av transmission från
ångmaskinen. E@ antal betongfundament, som
visar smalspårets sträckning, ﬁnns forNarande
kvar på norra sidan av gångs gen.
För a@ försörja ångpannan med va@en,
handgrävdes en kanal mellan Norrån vid
Båthusmyran och sågverket. En sträcka på cirka

Avstyckningar 1929 fastställdes för Trönbyn
4:17, 6:9, 6:10. Akt 130, 131 och 132.
Servitut. Med det avstyckade området följer,
dels rä4 <ll användande av erforderlig
uGartsväg över stamfas<gheten, dels
äganderä4 <ll va4enområdet i Jerssjön utanför
områdets strand. Stamfas<gheten äger rä4 a4
använda en över området här i fråga gående
väg. År 1930 den 22 april blev den
avstyckningsförrä4ning, som denna karta
avser, av överlantmätaren i Gävleborgs län
fastställd. § 142.
Den 24 april 1930 beviljades lagfart i enlighet
med köpebrev och avstyckningar. Med
undantag av äganderä@ ll va@enområdet
enligt köpebrevet.
Det fanns e@ förslag ll lastningsspår för
inväxling från spåret på Ostkustbanan, på östra
sidan mi@ emot Banvaktsstugan. Kartskissen
saknar tyvärr datering. Därför är det oklart om
bygget av lastningsspåret uNördes. Kanske
medgav inte Ostkustbanan llstånd ll e@ ny@
industrispår. Det kan tänkas a@ utlastning av
sågat virke skedde na@e d på det ordinarie
tågspåret, när övrig traﬁk inte förekom.
Sågningsverksamheten
Det är oklart när uppbyggnaden av anläggningen var helt färdig, därför är det osäkert när
sågen togs i driH. Anders Gramer ägde inga
egna skogsfas gheter inom området. Därför
inköptes rotposter och såg mmer från skogsägare inom närområdet. Timret kördes med
häst under vinter d, och lades på isen i Båthusviken in ll sågplatsen. Där mä@es mret in av
virkesmätare. För a@ hålla mmerupplagen
kvar i viken vid islossningen, lades mmerlänsar
utanför upplagen. En kraHig ringögla fastsa@ i
en stor sten, ﬁnns forNarande kvar där länsarna
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Sågningsverksamheten vid Järsvallens Såg
upphörde under 1937. Trots goda föresatser
från den nye ägaren av sågen, avslutades driHen
under de@a år. När avvecklingen av anläggningUnder den när sågen var i full dri , arbetade
en pågick och var helt sluNörd, är obekant.
10-12 personer i sågen. Sven Ma@on från Hamre
Kvar i dag år 2015, är endast betongfundament
var maskinist, och såg ll a@ ångpannan gav fullt
eHer ramsågen och smalspåret.
tryck ll ångmaskinen. En vik g uppgiH. Stabbläggare bar sågade plank och brädor ll brädEHersom y@ergränserna ll sågverksområdet
gården och staplade i brädstabbar.
var otydliga, ansökte Fredrik Olsson,
Kolsta, om förrä@ning för gränsbestämning den
Anders Gramer försa*es i konkurs den 19/1
20 augus 1958, för Trönbyn 4:17, 6:9, 6:10.
1932, eHer av Gramer ingiven ansökan. Enligt en
Gränsbestämningen fastställdes av
kungörelse i Söderhamns Tidning den 20 januari
överlantmätaren i Gävleborg den 18 juni 1959.
1932:
Akt 21-TRÖ-347. Lars Ove Olsson och Märta
Sågverksägaren Anders Gramer i Trönödal har
Södergren erhöll eHer fas ghetsöverlåtelse,
på grund av en denna dag ingiven ansökan
lagfart på Trönbyn 4:17,
försa4s i konkurs vid Ala <ngslags häradsrä4.
6:9 och 6:10, den 29 december 1965.
Söderhamn den 19 jan. 1932.
Ägare ll fas gheterna i dag är obekant, och
Sågverksrörelsen i Järsvallen hade få@
saknar betydelse för historiken.
konjunkturen emot sig. De@a på grund av den
stora 1930-tals- depressionen, som medförde
Berä4elsen framförd vid Hembygdsföreningens
lägre priser och avsä@ningssvårigheter för
Fäbodvandring den 3 juni 2015.
skogsprodukter. Man kan även förmoda a@
Bo Jonsson
sågverksindustrin vid Järsvallen var högt
skuldsa@, eHer den stora investeringen.
EtInfo
EHer Anders Gramers konkurs fortsa@e
Anders Olof Gramer, född 11/3 1886 i Mo,
sågningsverksamheten med ﬂera delägare.
och död 5/4 1961.
Bland andra S. Sandberg och trävaruhandlaren
GiH 22/7 1934 med
Eric Gramer.
Rut Agnes Linnéa Gramer, född 7/2 1907 i
Den 12 december 1936 förrä*ades en oﬀentlig
Katarina församling, Sthlm,
auk on vid Järsvallens Såg. Då såldes
och död 25/4 1996.
sågverksanläggningen och bostadshuset.
Tidningsno s i Söderhamns Tidning:
Järsvallens såg såld ll trävaruhandlaren
Hembygdsföreningen
Fredrik Olsson, Kolsta.
inbjuder ll
Järsvallens såg i Trönö har i dagarna sålts av
hrr Gramer och Sandberg <ll
trävaruhandlaren Fredrik Olsson, Kolsta,
Norrala, för e4 icke bekantgjort pris.
lördagen den 29 augus kl 13.00
Den nye ägaren kommer a4 under vintern
Samling och parkering vid Widéns
bedriva sågning med full kapacitet.
för promenad genom byn.
Enligt vad som uppges ha rä4 omfa4ande
stämplingar företagits på såväl Trönö som
Ta med eget ﬁka.
Norrala och Enångers skogar, preliminärt
omkr. 1 miljon kbm virke. Priserna har som
Alla välkomna!
bekant s<git betydligt, och man väntar e4
kra=igt uppsving på marknaden. Även
huggnings- och körningspriserna ha s<git.
förankrades, vid Anki och Per Östlunds
sommarstuga. Även mi@ i viken fanns en
trästolpe för förankring av länsar.

Byavandring i Daglysa
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Priset för 4 pallar fri* hemkört 8.750:- inkl. moms
Fri* avhämtat 2.100:-/pall inkl. moms
Kan även erbjuda leverans med bulk ll bra priser.
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Hästbrukardagen för andra året

Lo#a, ardenner, drar en släpräfsa med Göte Persson vid
tyglarna och med två intresserade åskådare vid hässjan.

Trönö Hästbrukardag blev en succé för andra
året i rad! Solen sken från en blå himmel,
uppska*ningsvis 500 besökare i alla åldrar och
från alla håll samlades och njöt av ﬁka,
kôlbullar och mycket annat - inte minst av ﬁna
uppvisningar med våra fyrfota vänner!
Tanken med Hästbrukardagen är a@ visa upp olika
sä@ och metoder a@ använda hästen som
arbetskamrat och -redskap, med utgångspunkt i de
olika intressen, hästar och kompetenser vi har på
plats här i Trönö. Varje år lånar vi också in e@ par
gäster u från! Årets program var späckat med olika
sä@ a@ köra och rida, liksom las@räning med hjälp av
hästens eget språk, och sist men inte minst en
rasparad. Dagen kommenterades av Eva Wallin, som
informerade om dagens utbud och programmens
innehåll. I år hade vi verkligen förbä@rad ljudkvalitet,
jämfört med \olårets megafonskrammel!
Under dagen erbjöds umgänge med hästar i alla
storlekar, barnridning och turer med häst och vagn.
Tyvärr kunde vi inte möta den enorma eHerfrågan på
grund av sjukdom och e@ litet missöde. Nästa år är vi
förhoppningsvis bä@re rustade!
Man kunde även gissa vikten på ardennern Lo@a,
något som närmare 150 personer vågade sig på. Rä@
svar, som belönades med en ﬁn presentkorg, var 659
kilo! Fast vi tror nog a@ vågen var lite snäll där.
Det såldes lo@er med ﬁna sponsrade priser, och
e@ förstapris i form av en häs@ur med ﬁkakorg vid

valfri@ llfälle, för upp ll fem personer. En otroligt
glad förstaprisvinnare blev lilla häs@okiga Agnes
Ma@sson från Wij!
På plats var också olika utställare, såsom länets
ardenner- och bruksnordsvenskföreningar, en
portabel hästvåg, häst- och hundbu k, Brita i brinken
och olika loppisar. Runt IOGT-NTO fanns ﬁka,
hamburgare - 280 stycken gick åt!, kolbullar - som
sålde slut! och e@ mini voli.
Dagen började med höhässjning, då 22-åriga
ardennern Lo@a med ägaren Göte Persson från
Stråtjära drog en släpräfsa, och Irish Cob-korsningen
Brux med Eva Wallin, Daglysa en hjulräfsa. De drog
ihop gräset så a@ nestorn Leif Bergman, Berge kunde
hjälpa entusias ska besökare a@ räfsa ihop och
hänga höet på loerna. Många äldre kantade ängen
och a@ döma av de lyckliga minerna mindes de säkert
gamla der.
På programmet stod sedan akademisk ridkonst
(AR) där Louise Wiman på sin Viktor, Daglysa, visade
grunderna i de@a urgamla sä@, med anor från 400
f.Kr, a@ utbilda hästen ll en stark, lyhörd och ﬂexibel
stridshäst. Man lägger stor vikt vid a@ arbeta med
mjuka och långsamma metoder, för a@ hästen i
förlängningen skall kunna uNöra så kallade "skolor
ovan mark", t ex en capriole - a@ kunna hoppa rä@
upp i luHen och sedan sparka framåt och bakåt
sam digt. De@a behövdes då hästen med sin ry@are
blivit omringad av ﬁenden och måste kunna göra sig
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fri! AR var som störst vid Europas hov under 15001700-talen. Idag används akademisk ridkonst som en
metod a@ träna hästen ll styrka, smidighet och
hållbarhet. Man kan inte tävla inom AR, men
uppvisningar sker, oHa med vacker musik och
färgrika barockkläder.
Anna Sjölin och kallblodstravaren Hubbe från före
de@a`Stridses`, numera Hubbebo, Rappsta visade
Natural Horsemanship; en kommunika ons- och
utbildningsmetod som utgår från hästens eget
kroppsspråk. Där använder man sig av olika
llitsövningar, som hjälper dig och hästen a@ klara av
vardagens små och stora utmaningar, oavse@ vad du
vill använda din häst ll. Anna gjorde "squeeze"träning, där hästen uppmuntras a@ gå igenom trånga
utrymmen, för a@ i slutändan tryggt och villigt lasta
sig själv i en häs@ransport. En, för hästen, jobbig
situa on, eHersom den är e@ bytes- och ﬂyktdjur,
och alltså inte trivs i trånga utrymmen utan
ﬂyktvägar. Anna och Hubbe klarade lastningen lugnt
och tryggt!
Så var det dags för Göte och trotjänaren Lo@a a@
visa hur man lastar och lossar e@ vedlass på en
släpkälke. Arbetet skall ske ergonomiskt, så a@ man
orkar jobba en hel dag i skogen, en hel vinter!
Konsten a@ använda käMng och björn, en enorm
"björnklo" i järn, för a@ binda lasset är något som
många äldre kan, och många intresserade samlades
runt ekipaget. Det är tur a@ vi yngre får sådan ﬁn
hjälp a@ lära oss arbetet!
Det omå@ligt populära käpphästracet drog många
små deltagare. Alla vann si@ race och mo@og
godispriser! Käpphästgeneralen Ida Stockhaus från
Daglysa med vänner hade fullt sjå a@ dela ut priserna
som trots a@ vi ökat antalet de@a år tog slut.
På arenan byggdes en bruksbana, där vi visade de
moderna tävlingsformerna bruksridning resp. körning. De olika momenten eHerliknar vad en
gårdshäst behövde klara av, på den den hästen var
e@ nödvändigt arbetsredskap på gården. Här krävs
lyhördhet, llit och precision! Anna och Hubbe red
e@ program där de bland annat ryggade i vinkel,
vände på e@ mycket litet utrymme, travade igenom
en slalombana och över en presenning och en träbro.
Eva och Brux körde sedan samma bana, med
vagnsanpassade må@. Dagen ll ära hade vi by@ ut
den
ordinarie
gummihjulstrillan
mot
en
bröllopsskrudad ﬁnvagn - och på mjölkpallen stod
inte mjölkkrukor, utan e@ vackert brudpar! Banan
kördes i skri@ och trav, med momenten "vändning på
s ckväg", slalom och e@ lydnadshinder i form av e@
draperi av färgglada plastband som de mest
utmanande. Brudparet lämnades så av ll prästen,
som stod redo med Bibeln.
Dagen avslutades med rasparaden, där tolv olika

hästar visades upp och besökarna informerades om
rasens utseende, ursprung och användningsområden
med mera. Den minsta, 88 cm höga (?)
minishetlandsponnyn Amanda som ägs av Lo@a
Larsson från Sterte, kan lä@ knalla under magen på
ardennern Lo@a! Här hade vi även en gäst i den
nordsvenska brukshästen Khno@, med sin ägare
Maddis Bohlin från Team H, Hudiksvall.
Sammanfa@ningsvis blev årets version av Trönö
Hästbrukardag den underhållande och utbildande
familjedag vi hade arbetat för och hoppats på! De
ﬂesta fann något intressant och lärorikt som passade,
oavse@ ålder och bakgrund. Nästa år kör vi igen, med
lokala förmågor och inlånade gäster! Det mumlas om
tornerspel med riddare, precisionskörning av SMtävlande i långstock och/eller beridet bågsky@e. Vi
får se! Boka alltså första lördagen i augus 2016. Väl
mö@!
Trönö´s Kör- och Ridsällskap tackar alla som
hjälpt ll med a* göra den här dagen lyckad!!
Bäckius Maskinservice, Larsa´s Krumelurverkstad,
Bengt-Olov Eriksson, Skogslidens gård, Leif Bergman,
Sölve Bodén AB, Ekoboden, Trönöföretagarna, Alf
Gustavsson, Trönö församling, Lilla Häbret, Trönö
Hästuppfödning, Biggan´s Godisbu<k, ICA Trönö,
Söderhamns kommun, Vuxenskolan - och inte minst
alla frivilliga, glada människor som varit delak ga i
skapandet av Trönö Hästbrukardag 2015!
Trönö´s Kör och Ridsällskap,
genom Eva Wallin
Foto: Cecilia Bäckius

”Brudparet” Robin och Jahanna Lindberg ﬁck en
äventyrlig åktur då Eva Wallin körde Brux i
hinderbana <ll prästen.
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Välkomna ll oss
om ni vill resa miljövänligt, säkert och bekvämt!

www.lonnsbuss.se
Värmlandsvägen 8
826 40 Söderhamn
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Tele: 0270-124 20
Mobil: 070-632 19 12
Fax: 0270-126 85,
E-post: info@lonnsbuss.se

En Trönöbo sjöng på Skansen
och klaﬀar, hur problem löses snabbt och eﬀek vt,
den posi va andan. Just den här dagen var jag också
väldigt imponerad av publiken, som inte verkade bry
sig om a@ det regnade och var småkallt. Många sa@
där från förmiddagen ända fram ll kvällen.
EHer alla repe oner, matpauser, traskande fram
och llbaka ll omklädningsrum samt genrep då allt
sa@ perfekt, var det dags. Och mina ganska ljumma
förväntningar kom på skam. Måste erkänna a@ innan
vi åkte ner var jag inte så begeistrad i det här med
allsången och teve och hela paketet. En massa
Foto: Anna Lindberg
glamour och yta. Tuﬀ dag för sex minuters leverans.
Men jag föll ll föga. För när vi stod där och
Väldigt dig morgon, mycket sen kväll, och med en
sändningen startade, och ﬂera tusen människor i
oändligt lång, regnig, transportsträcka fylld av
regnkläder och paraplyer sträckte armarna mot den
repe oner och förﬂy@ningar, avbruten endast av
sammanlagt sex minuters uNörande av det vi kom för grå himlen och storjublade ll tonerna av Stockholm i
mi4 hjärta, hände något. Det var som om all denna
a@ göra.
samfällda glädje liksom höjde frekvensen på platsen
Eller väldigt dig morgon, mycket sen kväll, och
ll den rymd där hjärtan öppnas och sinnen vidgas.
däremellan en oerhört rolig dag fylld av liv, rörelse,
En posi v masseﬀekt. Tänk, vilken kraH som bor i
människor, musik och som absoluta höjdpunkt
delande av sammanlagt sex minuters glädjesång med det! Tack, alla glada, goda människor på Skansen och
nästan två miljoner lyssnare och medsångare.
överallt, för a@ ni hjälper världen a@ bli en bä@re
Båda beskrivningarna stämmer.
plats. För det är just det som sker varje gång vi gläds
Det var ju inte första gången vi, Sundsvalls
llsammans, även om de y@re formerna kan tyckas
kammarkör med vår ledare Kjell Lönnå, var med i
triviala och ovik ga i det stora perspek vet. Sången
teve, men det har bara e@ fåtal gånger digare
och musiken är en ständig källa ll oändlig rikedom
handlat om direktsändning. Hela dagen fram ll
och samhörighet. Tacksam a@ få vara en del av det!
skarpt läge kl. 20.00 handlade därför om repe on av
Marie Sundberg
inte bara ljud och sång, utan minst lika mycket om
logis k på scenen.
Backstage med passerkort
– Kören, när Petra börjar prata med Kjell i den
runt halsen. Det var
änden av scenen, då bär ni in era pallar från den
noggrann kontroll av alla
andra och från mi@en och ställer upp, fort.
som ville in och ut. →
Sådär var det, vi ﬁck gå och bära och ta oss in och
ut och ner och upp ﬂera gånger för a@ det skulle si@a. E4 hav av människor som
– Och ni som ska in genom mi@entrén, ni får inte
trotsar regnet och ropar
synas förrän ni ska in för kameran ligger där då.
samfällt JAAA när Kjell
Körsång i Allsång på Skansen har varit sällsynt under
programmets mer än 30-åriga historia, och om jag
förstå@ rä@ har samtliga digare medverkande körer
kommit från Stockholm. A@ vi nu ﬁck förmånen var
oerhört roligt, och hade sannolikt a@ göra med a@ vi
ﬁrar 50-årsjubileum, inte bara som kör (det ﬁnns
många äldre körer) utan framför allt med samma
ledare. Kjell är ju också en av Sveriges mest framträdande allsångsproﬁler genom derna, och många
av de tv-program vi gjort var just allsångskonserterna
från Sundsvall.

frågar om de har det bra
just före genrepet. ↓

Det är all d roligt a@ iak@a hur samspelta
människorna i produk onsteamet är, hur allt ﬂyter

Foto: Inger Ögren

© M Sundberg
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E erlysning: Spinnrock med ini aler
Det kom e@ mail ll Hembygdsföreningen från
Sundbyberg, om en spinnrock som troligen är från
Trönö.
På sinnrocken ﬁnns ini<alerna LOM. Finns någon
mer spinnrock med samma märkning i Trönö?
(Foto: M. Thelin)

Den har llhört Brita Törnkvist, född Mårtens-do@er,
som var född 1845 på torpet Floréns (Dammbros) i
Rönningen. Hennes föräldrar var Mårten Mickelsson,
född 1815 på hemmanet Stärte nr 3, på den den
beläget i Stärte-backen, hennes mor Sara Jonsdo@er,
född 1813, var do@er ll hemmansägaren Jon
Svensson och Brita Jonsdo@er i Trönbyn.
Brita giHe sig först med änkemannen Per Persson
Brolund, född 1833 i Rönningen (under Wij nr 1) och
eHer hans död med Per Persson Törnkvist, född 1826
i Trönbyn. Han var änkeman och bosa@ i Hamre när
han ﬂy@ade ll Idenor 1883 och giHe sig med änkan
Brita Mårtensdo@er, som ﬂy@at ll Idenor med sin
förste make.
Flera av Britas syskon ﬂy@ade ll Idenor. Hennes
äldste halvbror (i modern Saras första äktenskap),
Jonas Olson Lundin, som övertog Floréns i Rönningen
och sedan köpte Långbro nr 4 ﬂy@ade också med sin
familj ll Idenor, liksom bröderna Mikael Mårtensson
född 1842 och Anders Mårtensson, född 1854.
Brodern Sven ﬂy@ade ll Hudiksvall.
Som en parentes kan nämnas a@ Britas far,
Mårten Mickelsson, blev änkeman 1868 och giHe om
sig med den 35 år yngre Juliana Persdo@er. När den
nyfödda Juliana döptes 1850 var Mårten och hans
hustru Sara dopvi@nen ll den lilla ﬂickan som 24 år
senare skulle bli Mårtens andra hustru. De bodde då i

Tygsta under Pin-Lock i en stuga som nu är riven
sedan många år. Trots åldersskillnaden ﬁck makarna
8 barn, varav 5 dog som små. Den äldsta do@ern Julia
emigrerade med maken Olof Ersson och do@ern Sally
från Trollriks i Hamre ll Amerika 1911, den andra
do@ern Marta tog namnet Vestman och bodde i
Långbro. Den yngste sonen Lars Pe@er Vestman, som
bara var e@ år när fadern Mårten Mickelsson dog, var
bosa@ i Trönbyn med sin familj. Det blev stor
åldersskillnad mellan barnen i Mårten Mickelssons
två äktenskap. Det kom a@ skilja 46 år mellan den
äldsta do@ern Anna, född 1841 och den yngste Lars
Pe@er, född 1887.
Britas yngste halvbror Lars Pe@er Westman blev
morfar ll Monica Törnells pappa och Brita och
hennes förste make, Per Persson Brolund från
Rönningen, blev morföräldrar ll den skicklige
Hudiksvallskonstnären Gösta Bohm. Per Persson
Brolund hade en bror som bodde i Långbro och är
förfader ll Arne Frid.
Åter ll spinnrocken. Den användes av Brita, som
var bosa@ i Nordenholm nr 2 i Idenor. Spinnrocken
har eHer Britas död gå@ vidare i släkten och följt med
i ﬂy@lass runt om i Sverige, men är nu åter llbaka i
Hälsingland.
Spinnrocken är märkt med ini alerna LOM, som
kanske är ini alerna för den som llverkat den. Det
ﬁnns många Mårtensson och Mickelsson i släkten,
men ingen med de övriga ini alerna som stämmer.
Brita hade släktband på många platser i Trönö
socken, så den behöver inte vara från Rönningen
utan kan ha llverkats i någon annan by.
Finns ﬂer spinnrockar i trakten med samma
ini aler? Eller har du idéer om vad LOM skulle kunna
stå för? Hör av dig ll undertecknad så förmedlar jag
svaret ll Britas anhöriga.
Birgit Lundgren

Brita Törnkvist f. Mårtensdo4er längst <ll vänster
<llsammans med Ida, Valborg och Per-Johan Brolund.
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Succé för kanske bästa Söderblomspelet hi4lls
Styrelsen för föreningen Söderblomspelet vill
rikta e@ stort tack ll skådespelare, publik,
Norrala-Trönö församling och alla andra som på
något sä@ bidragit ll a@ sommarens olika
evenemang blivit så lyckade.
Text & foto: Madelaine Thelin

Erik Ehn och Kris<na Törnqvist som Nathan och
Anna Söderblom.
Årets Söderblomspel blev mycket lyckat. Alla
föreställningar utspelades för fyllda publikplatser. Vid ﬂera llfällen var arrangörerna
tvungna a@ ta fram extrastolar. Lovorden
haglade och publiken var nöjd. Många har
hävdat a@ årets spel är det bästa någonsin.
Trots a@ vädret i sommar på grund av regn och
blåst varit omtalat för a@ inte visa sin bästa sida
har föreställningarna de ﬂesta llfällen spelats
på den llfälliga utomhusläktaren. Endast e@
fåtal gånger har möjligheten a@ spela inne i
Trönö kyrka utny@jas.
När föreningen inbjöd ll konsert med sång
av Monika Törnell ll pianokomp av Rune
Ber lsson blev kyrkan mer än fylld. Konserten
gavs i två akter med paus för kaﬀe med dopp i
Trönö kyrkas atrium. EHer två mmar
avslutades kvällen med stående ova oner och
extranummer.
Nästa kulturkväll var en poesiaHon av och
med förfa@aren Kris na Lugn samt några av
Söderblomspelets skådespelare. Kvällen bjöd på
dikter och drama ur Kris na Lugns verk varvat
med förfa@arens egna såväl allvarliga som
dråpliga och sarkas ska reﬂek oner. Applåder
och skra@ haglade under kvällen.
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Tomas Bolme och Ville Thyr som Jonas
Söderblom och lille Nathan.

Kom ihåg
a@ lämna dina

bästa Trönöbilder
ll 2016 års almanacka!
Mejla Lena Åkerlind,
lena.akerlind@soderhamn.com
eller Olle Sahlin,
olov.sahlin@soderhamn.com

Byavakterna hösten 2015
På ordförandeträﬀen den 12 augus bestämdes höstens byavaktsschema. Här ser du när "din"
förening har ansvaret, så du kan höra av dig ll respek ve kontaktperson om du vill köra. Dag och
d bestämmer du själv, men ni behöver all d vara två i bilen.
Period
V 35-36
V 37-38
V 39-40
V 41-42
V 43-44
V 45-46
V 47-48
V 49-50

24/08-06/09
07/09-20/09
21/09-04/10
05/10-18/10
19/10-01/11
02/11-15/11
16/11-29/11
30/11-13/12

Förening

Ansvarig

Telefon

Trönö IK
Trönö Centerrörelse
Trönöbygden ek för
Trönö Hemb.förening
Söderblomspelet
Trönöföretagarna
IOGT-NTO / Filmkl
Trönö Fiskevårdsför

Magnus Sahlberg
Jan-Eric Berger
Bo Lundstein
Hans Persson
Jan-Ivan Persson
Lena Åkerlind
Ann-Gerd Tång
Birgit Lundgren

070-203 21 99
070-321 99 63
070-345 51 40
070-673 44 88
073-094 91 06
070-350 80 66
070-337 60 79
076-795 54 92

Minst två ggr/v (alltså totalt minst 4 ggr)förväntas a@ föreningarnas medlemmar åker byavakt.
Ersä@ning utgår med 75:-, per åktur och bil, ur kassan som ﬁnns på ICA. Den förening som
avslutar si@ "pass" tar kontakt med nästa förening på tur, för a@ stämma av och rapportera om
det varit något särskilt. Väskan med "Byavakt-kitet" ﬁnns a@ hämta och lämna på ICA. Där ﬁnns
också en lysande skylt som kan fästas på bilens tak.
Mvh
Föreningarnas ordföranden
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Höstutställning för vävföreningen
Förra årets utställning med anledning av
Vävföreningens 25-års-jubileum blev en stor
succé som vi vill upprepa i år. Denna gång har
utställningen rubriken ”VÅRA VÄVDA
TRASMATTOR” och den blir lördagen 3 oktober
kl.10.00 – 15.00 i Trönögården. Vi säljer kaﬀe
med äppelkaka och vaniljsås och lo@er med
ﬁna vinster.
Vi kommer också a@ ha en del försäljning av
hemgjorda alster ll exempel vävt, s ckat, sy@,
virkat, som ﬁnns i våra egna lager. Du som har
linneskåpet fyllt med hemvävda saker och som
inte använder det, har möjlighet a@ lämna ll
försäljning under dagen. Det ﬁnns många som
uppska@ar gamla handgjorda saker och vill
köpa. I så fall kontakta Kers n Olsson tel: 070244 31 76.
Trönö Vävförening har idag 32 medlemmar
med en livlig verksamhet. Lusten är stor a@
väva sina egna trasma@or, handdukar, dukar,

plädar, gubbatäcken och så vidare i olika
tekniker, mönster och färger, allt enligt
medlemmarnas önskemål. Vi har å@a väl
fungerande vävstolar i olika storlekar med bra
llbehör som underlä@ar vävningen. Fly@en
från Långbroskolan ll Trönögården blev posi v
för oss, även om det kan kännas trångt i
”båsen” där vävstolarna står, men vi har ju
möjlighet a@ använda övriga utrymmen också
och det underlä@ar arbetet betydligt.
Du som läser det här och skulle vilja bli
medlem i föreningen, du är hjärtligt välkommen
a@ börja. Det bästa är a@ du inte behöver några
förkunskaper, vi är ﬂera som hjälper nybörjare
på traven.
Kontakter:
Kers n Olsson tel: 070-244 31 76
Nelli Kopola tel: 070- 980 25 21
Marianne Foberg tel: 070- 676 87 36

Här och nu: ett landskap
en låg höstsol i klar luft
Se hur den förgyller lönnen!
Guldmynten vid dess fot.
Mellan stegen av tunga skor
präglas inga avtryck i jorden.
En vandrare nynnar i tanken
ordlöst en sorts vetskap.
Ur ”Oktober” av Bo Lundstein
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TRÖNÖS BÄSTA RECEPT!
Lars Wiman, Trönbyn bjuder på

Gravad TRÖNÖRÖDING

med blomkålspannaco@a
toppad med pepparrot

Blomkålspannaco4a: Ansa och dela blomkålen i
Börja med a@ ﬁska upp e@ par rödingar i
Västansjö i Trönö, ﬁlea och grava dem i e@ dygn. små buke@er. Koka dem mjuka i grädde under
lock ca 15 min. Smaka av med salt. Lägg
Ingredienser (c:a 8 pers)
gela nbladen i kallt va@en 5 min.
2 tsk salt
2 tsk strösocker
Klä en form, 10 x 20 cm, med plasNolie. LyH upp
1 krm svartpeppar, nymald
gela nbladen och smält dem i det varma
4 msk dill, grovhackad /kvist
blomkålskoket. Häll i formen. Låt stelna i kylen,
500 g rödingﬁlé ( 2st rödingar från Västansjö) 4 mmar.
Blomkålspannaco@a:
0,75 tsk salt
2 dl vispgrädde
3 st gela nblad
300 g blomkålsbuke@er

Brödet: Skär ca 2 cm breda skivor av mjukt
tunnbröd, stek i extrasaltat smör och vänd
skivorna i ﬂingsalt och sesamfrön.

Skär ﬁsken i tunna skivor. Skär pannaco@an i
lämpliga bitar och avsluta med a@ riva färsk
pepparrot över ﬁsken. Dekorera även med en
Till servering:
Knaperstekt tunnbröd och färskriven pepparrot. dillkvist. Så var det bara a@ servera denna
förrä@. Ät och njut...!
Gör så här:
Röding: Blanda salt, socker och peppar och gnid
Vin ps:
in ﬁskﬁlén på båda sidor. Lägg den i en fryspåse
Château Bonnet 4151 men funkar även med en
och strö över hälHen av dillen. Låt ligga i kylen
Norrlands Guld.
över na@en och grava.
Stafe@en löper vidare ll Lars Wiman i Trönbyn

Skördefest med marknad och loppis
Lördag den 5 september, kl 11-15, blir det skördefest i Trönö!
Då serveras skördesoppa för en rimlig penning på IOGT, och har du något ätbart a@ sälja är du
välkommen a@ göra det. Något nyskördat, förädlat eller llagat - allt går bra!
Klass 6 säljer pota sen som har odlats på täkten bakom ICA.
Det blir också bakluckeloppis på täkten.
Det kostar inget a@ vara med, det är bara a@ droppa in.
Alla övriga lördagar i september är det torghandel vid ICA, kl 10-15. Även då är det drop-in
utan kostnad för dig som vill vara med och sälja dina produkter.
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Detta händer i trönö
augusti

Lö 29 aug

Byavandring i Daglysa Samling och parkering kl.13.00 vid Widéns
september

Lö 5 sep
On 8 sep
Lö 12 sep
Sö 13 sep

Skördefest med marknad och bakluckeloppis 11.00-15.00
Modevisning arr. seniorerna i Trönö
Skördemarknad vid ICA 10-15
”De äldres dag” Trönö kyrka kl. 14.00, kyrkfest i församlingshemmet,
underhållning av Frid & Gnid samt Trönö manskör. Anmälan ll Marita Eriksson
senast 7/9, tel. 070 549 83 23.

Må 14 sep
Lö 19 sep
Lö 26 sep

SPF:s månadsmöte informa on om fondsparande
Skördemarknad vid ICA 10-15
Skördemarknad vid ICA 10-15

Sö 27 sep
Sö 27 sep

Höstmarknad i Trönö församlingshem 11-15, se annons s. 9
Musikgudstjänst Trönö kyrka kl. 15.00, musik på Steinwayﬂygeln samt
konstutställning i kyrkan.
oktober

3-4 okt

Äppelhelg 10-15 båda dagarna

Lö 3 okt

”Våra vävda trasma*or” vävföreningens utställning i Trönögården 10-15

Sö 25 okt

Countrysånggudstjänst med Ingela Söderlund, Trönö kyrka kl. 14.00
november

On 4 nov
Må 9 nov

Ordförandeträﬀ IOGT kl. 19.15
SPF:s månadsmöte informa on om internetbank och försäkringar

Vill du/ni ha med något i evenemangskalendern?
Lämna uppgiHerna ll Trönöbygdens redak on, helst via mejl
info.tronobygden.se men telefon och skrivna lappar går också bra.

Allra senast torsdag i vecka 8, 21, 34 respek ve 47!
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- Ger mer för pengarna!

Vi har ett stort utbud av

VITVAROR och HEMELEKTRONIK
Våra öppettider: Måndag – fredag 10ºº- 18ºº
Telefon: 0270 42 65 35
Bröksmyravägen 13 826 40 Söderhamn

Välkommen till vår butik önskar

Tomas Persson

Göran Östlund
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Urban Sundqvist

Välkommen till
Norrala-Trönö församling!
Lär mig, du skog, att vissna glad
en gång som höstens gröna blad:
en bättre vår snart blommar,
då härligt grönt mitt träd skall stå
och sina djupa rötter slå i evighetens sommar.
(Text: Adam Oehlenschläger 1813
Melodi: Nathan Söderblom 1916)
Söndag 30 aug kl. 14.00 i Trönö kyrka
Söndagsmässa med Trönö manskör
Söndag 13 sep kl. 14.00 i Trönö kyrka
”De äldres dag”, söndagsgudstjänst och
kyrkfest i församlingshemmet. Mat och kaﬀe.
Frid & Gnid samt Trönö manskör. Anmälan ll
Marita Eriksson, 070 549 23 senast må 7 sep.
Söndag 20 sep kl. 14.00 i Trönö kyrka
Taizémässa
Söndag 27 sep kl. 11.00
Höstmarknad i församlingshemmet i Trönö.
Kaﬀeservering. Försäljning av mat, hantverk
med mera. Se annons sidan 9.
Kl. 15.00 musikgudstjänst i Trönö kyrka. Musik
på Steinwayﬂygeln kyrkan få@ i gåva.
Konstutställning i kyrkan.

Lördag 31 okt kl. 16.00 i Trönö kyrka
Minnesgudstjänst med ljuständning. Norrala
och Trönö kyrkokörer medverkar. Öppen kyrka
kl. 13-16 med enkelt kaﬀe.
Söndag 8 nov kl. 14.00 i Trönö kyrka,
Söndagsmässa
Söndag 15 nov kl. 14.00 Trönö kyrka
Söndagsgudstjänst Trönö manskör
Söndag 9 augus kl. 14.00 i Trönö kyrka
Förbönsmässa
Söndag 22 nov kl. 14.00 Trönö kyrka
Gudstjänst med ﬂygel och solist
Söndag 29 nov i Trönö kyrka
Adventsgudstjänst med kyrkokörerna och
kyrkkaﬀe.

Söndag 4 okt kl. 14.00 i Trönö kyrka
Söndagsmässa Trönö manskör
Söndag 18 okt kl. 14.00 i Trönö kyrka
Söndagsmässa, Trönö manskör
Söndag 25 okt kl. 14.00 i Trönö kyrka,
”Countrysånggudstjänst” Ingela Söderlund från Kontakt: Församlingsexpedi onen
0270 300 95
Iggesundsrevyn. Kaﬀeservering.
Hemsida: www.norrala-trono.se
Kyrkvaktmästare Hans Larsson avtackas.
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