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Trönöbygden 
 Nye handlar’n i Trönö 

den yngste någonsin 
E�er drygt e� års  ”inkörning” 
har nu David Eriksson helt och 
hållet tagit över ansvaret för vår 
bu%k.  
 Och fram%den ser ljus ut, 
ökad omsä�ning, strategiska 
förändringar i sor%ment och 
organisering av detsamma, samt 
planer på ännu större möjlig-
heter %ll service för vår bygd, 
borgar för a� ICA Nära i Trönö 
kommer a� finnas kvar. 
 Men det vik%gaste är förstås 
for2arande a� vi handlar där! 
Bu%ken står och faller med 
kundernas köptrohet, så det 
gäller a� vi Trönöbor väljer vår 
egen affär närhelst vi kan. Och vi 
vet ju a� de har det mesta på 
hyllorna.      Sidorna 4-5 

 

Full fart i skidspåren 
för små och stora 
Rapport från TIK:s skidsek%on 
om träningar, tävlingar och 
annat, hi9lls under säsongen 
och framledes. 
 

Sidorna 11 och 16 

Trönö manskör 
sprider ak�v sångarglädje 
 

Sedan 2002 har kören genom 
många framträdanden årligen 
gla� publik både lokalt och långt 
utanför Trönö. Med sina upp-
ska�ade konserter bidrar de %ll 
Sveriges rika körliv. 
 

     Sidorna 10-11 
     

Trönös träffsäkra sky"ar 
Med en av Sveriges första sky�eföreningar startade Trönö 
1863 en lång och framgångsrik verksamhet på området. 
Ovan Eklövskransen, e� pris som togs hem vid 
förbundsskjutning i Gävle 1909 av sky�arna Lars-Olov 
Olsson, Sven Bengtsson, Erik Stertman, Erik Wigren och 
Lars Larsson. 

Sidorna 6-7 

”Hämta ackuschörskan!” 
Under 28 år i Trönö i början av 
1900-talet, var det Kris%na 
Nilsson man med hast skickade 
bud e�er då nya små invånare 
skulle komma %ll världen. Livet 
som bygdens barnmorska var 
både omväxlande och 
glädjerikt, men också fyllt av 
sorg och strapatser.  

Sidorna 8-9 

Hästbrukardagen   

arrangeras för tredje året i rad, 
och planeringen är redan i full 
gång. Såväl upp-ska�ade inslag 
från %digare år som nya 
överraskningar väntar den första 
lördagen i augus%, mi� i Trönö. 
 Trönö Kör– och ridsällskap 
e�erlyser fler häs%ntresserade 
som vill vara med på e� hörn för 
a� organisera och genomföra 
evenemanget. 
 

Sidan 14 

Söderblomspelet 
fyller tre'o 
men inget spel i år 
 

Firande blir det i alla fall på 
något sä�, i synnerhet som det 
också är 150 år sedan Nathan 
Söderblom föddes. 
 

Sidan 15 

 
   
 

 Högt i skyn skola 
 svalorna flyga, 
 ty det kommer, det 
 kommer en vår. 
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Telefon: 

0270 302 20 
E�er gamla E4 mi�emot  

Norrala kyrka 

 Hos Werners i Norrala kan ni göra följande: 
  
 Reparera och serva din bil/släpvagn.  
 Vi har även felkodsutrustning. 

  
 Köpa däck och fälgar %ll nästan allt som rullar. 
  
 Köpa en släpvagn eller bå�railer i alla storlekar, även %llbehör 

 

Rapport från Trönö IK:s skidsek�on  
Albin och Ellen Bild-Agerbjer på 
äppeljakt. (© Gabriella Sondrup) 

Under den gångna vintern har det tränats o 
tävlats fli%gt inom klubben. Lite/ingen snö i 
början av vintern gjorde a� det blev en lång 
period med barmarksträning. Lite konstsnö i 
Bollnäs och e� skidläger i Orsa Grönkli�, 
gjorde ändå a� vi hann med några pass på 
snö innan tävlingarna drog igång. Två 
träningsgrupper har tränat %sdagar och 
torsdagskvällar med 10-15 i varje grupp, och 
från början av januari har ca 10 barn deltagit 
på vår skidskola. Söndagsträningarna avslutas 
med fika och korvgrillning.   
 Roligt är a� många föräldrar stannar kvar 
och deltar ak%vt på träningarna och passar på 
a� åka lite själva. Några föräldrar är också 
ak%va som skidtränare och de�a har då varit 
%ll stor hjälp under träningspassen då fler 
ledare gör det lä�are a� kunna hjälpa 
barnen. I år har vi även ha� hjälp av Malin 
Eriksson, seniortjej från Söderhamn som 
tränare för den äldre gruppen.    
 Tävlingarna drog igång för våra juniorer 
redan i slutet av november medan våra yngre 
förmågor gjorde tävlingspremiär i Bollnäs på 
konstsnö strax före jul, och sen har 
tävlingarna avlöst varandra ute i distriktet.  
Ca 25-30 ungdomar har deltagit som mest på 
tävlingarna. På DM som avgjordes i Njutånger 
fick vi dessutom en distriktsseger genom 
Agnes Westrin och flera andra var på pallen.     
 Även i år har det arrangerats en 
tävling på Trönö IP, och det var finalen av 
LF-cup som är en tävling mellan klubbarna 

i södra Hälsingland, och där klubbarna 
samlar poäng på varje deltävling (5st), och 
där bästa klubb får en inteckning i en 
vandringspokal. Man ska ha 3 inteck-
ningar i priset för a� ta hem det. Trönö IK 
har 1 inteckning i priset sen iNol och vi 
hoppas a� ta y�erligare en seger i år.   
På sportlovet vecka 10, onsdag 9/2 kommer 
e� ”barnens vasalopp” a� arrangeras på 
Trönö IP. Mer info om de�a kommer på vår 
hemsida.    
 Skidspåren på Trönö IP utny�jats väldigt 
fli%gt av många, inte bara av ortsbor utan 
många åker gärna hit från andra orter och 
många uppska�ar de spår som vi kallar  
”åkerspåret” som är ca 5 km och inte är så 
kuperat och passar bra för bland annat 
Vasaloppsträning. Elljusspåret tänds vid 
mörkrets inbro� och lyser %ll kl 21.30.   
 Stöd gärna vår ungdomsverksamhet 
genom a� bli medlem i Trönö IK. Vill du 
stödja vårt arbete med skidspåren, så går det 
bra a� sä�a in en frivillig spåravgi� på vårt 
plusgiro eller vårt swischnummer . Det finns 
även andra möjligheter a� ak%vt sponsra vår 
verksamhet. Mer info om all vår verksamhet 
på vår hemsida www.tronoik.se.   

 Trönö IK skidor  

 

 
Näe! Nu går jag till 
Salong Marianne! 
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Hur ska Trönö leva vidare och utvecklas? 
Alla är väl medvetna om a� dom två absolut 
vik%gaste delarna för Trönös fortlevnad är skolans 
och affärens utveckling. Trönöbygden har därför 
arbetat ak%vt för a� skolköksrenoveringen, som 
höll på a� rinna ut i sanden, på grund av a� 
pengarna %ll den planerade och finansierade 
renoveringen försvann på vägen %ll tydligen högre 
prioriterade projekt (skolor), ska komma %ll stånd. 
Arbetet har bestå� i a� väcka och jaga poli%ker 
som %ll viss del tvingats fullfölja de lö�en de redan 
ge�. 
 När det gäller affären som Trönöbygden sedan 
länge äger och arrenderar ut %ll olika brukare, så 
gör vi allt vi kan, för a� underlä�a för brukarna och 
minimera kostnaderna. Vi har under det senaste 
året bland annat investerat i e� reservelverk för 
a� undvika självriskkostnaderna på försäkringen 
vid längre elavbro�, vilka  ligger på e� halvt 
basbelopp, ca 22.000:- per gång. För a� hålla 
elkostnaderna nere så har vi ju %llsammans med 
finansiering från er andelstagare också installerat 
solceller på affärstaket. Men det förmodligen 
vik%gaste när det gäller affärens överlevnad är ju 
trots allt så stor köptrohet som möjligt från alla. 
 En annan vik%g del är naturligtvis a� det finns 
boendemöjligheter för alla som vill bo här.Det 
finns idag ganska många stora gamla fas%gheter 
som bebos av åldrande människor, som i en del fall 
gärna skulle fly�a %ll något mindre och mera 
lä�skö�. Men det finns ju inga alterna%v om de vill 
bo kvar i Trönö vilket de flesta o�a vill. E� 
alterna%v vore om vi kunde förmå Faxeholmen a� 
bygga hyresbostäder i Trönö. Risken är naturligtvis 
a� hyreskostnaderna  skulle bli för stora för 
pensionärerom det skulle sä�as marknadspriser, 

därför borde det byggas någon subven%onerad 
form av kategoriboende typ senior- eller 
äldreboende. Man kan naturligtvis tycka a� 
Faxeholmen skulle kunna betala %llbaks en del av 
de vinster de tagit hem på deras nuvarande gamla, 
sedan länge avskrivna fas%ghetsbestånd, som de 
med minimalt underhåll och obefintlig vakansgrad, 
tjänat pengar på i år%onden. 
 Vad gäller bredbandsutbyggnaden så rullar det 
på ungeför som förväntat, Söderhamn Nära 
hanterar bidragsansökningar. Fick häromdan e� 
lugnande sms från Björn Eriksson, som hanterar 
vårt ärende mot de olika bidragsgivarna, a� de 
flesta problemen var undanröjda men a� besluten 
naturligtvis tar sin %d. När det gäller %dplanen så 
hoppas vi a� grävningsarbetena, förhoppningsvis 
plöjning, ska komma igång under försommaren. 
 Beträffande Trönövägen så är det lite svårare 
a� få någon%ng a� hända. Ledaren i förra numret 
av Trönöbygden bestod %ll stor del av en inlaga %ll 
trafikverket om just Trönövägen. Enda möjligheten 
är eventuellt a� gå ut bredare i media och a� i så 
fall börja med Hela Hälsingland, Söderhamns 
Kuriren. 
 För övrigt så arbetar Trönöbygden för 
närvarande på a� fly�a och utveckla den befintliga 
diselmacken vid före de�a bilverkstaden, %ll en 
komple� bensin- och dieselmack i närheten av 
affären. Den kommer i så fall a� bli öppen för alla 
och förses med en vanlig kortläsare för alla 
bankkort. 

        Ledaren Mats Andersson 

  utges av Trönöbygden  
  ekonomisk förening  

 

  Trönöbygden utkommer  
  med fyra nr/år %lls vidare. 
 

  Ansvarig utgivare 
  Mats Andersson 
  070 323 75 74 
 

  Postadress 
  Trönöbygden 
  Lertagsvägen 1 
  826 95  Trönödal 
 

  Hemsida 
  www.tronobygden.se 
 

  E-post 
  Info@tronobygden.se 
 

  Besöksadress 
  Bystugan, Lertagsvägen 1 
 

  Telefon:    0270  42 77 62 

  Fax:              0270  36225 
  Bankgiro:    5125-0298 
  Postgiro:     13 60 62-7 
 

 

  Redak�on 
  Birgit Lundgren 
  076 795 54 92 
 

  Bo Lundstein 
  070 345 51 40  
 

  Lena Åkerlind 
  070  350 80 66 
 

  Layout och redigering 
  Marie Sundberg 
  070 327 64 01 
 

  Tryck 
  Bok & Tryck AB 
  Söderhamn Bollnäs 

Bystugans öppe'der: 

Kontor och bibliotek 

  Måndagar 16.00-19.00  
  Bosse 070 345 51 40 

  Tisdagar 12.30-16.30  
  Lena 070 350 80 66 

  Torsdagar 10.00-16.00  
  Astrid 070 238 68 91 

Välkommen a" annonsera i bygdebladet 

 
Trönöbygden är en lokal %dning som utges av Trönöbygden ekonomisk förening. Den trycks i en 
upplaga av 600 ex och görs i A4-format delvis i färg. Den delas ut %ll alla hushåll i Trönö och %ll andra 
medlemmar. Tidningen finns på biblioteket och i andra offentliga lokaler i Söderhamn. 

Trönöbygden utkommer kvartalsvis under vecka 9, 22, 35 och 48 med manusstopp den första 
vardagen i respek%ve månad. 

Annonspriser  

(nya priser) 

1/2 sida: 910 kr färg, 760 kr sv/v       

1/4 sida: 620 kr färg, 570 kr sv/v            

1/6 sida: 350 kr färg, 266 kr sv/v 

Radannonser: Köpa/byta/sälja m m:  25 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       • Skrivhjälp  
 

 

Från och med nummer 4/2015 görs Trönöbygden i 
A4-format. I samband med de�a höjer vi 
annonspriserna något med effekt från och med 
nummer 1/2016. Helsidesannonser erbjuds inte i 
det nya formatet. Halvsida motsvarar %digare 
helsida. Alla våra nuvarande annonsörer meddelas 
separat förutom på de�a sä�. 

• Grovtvä" (ma�or, överkast   
med mera);   200 kr/maskin 

Kontakta Astrid Wadsten,  
tel 070 238 68 91 

Hela %dningen i färg finns på 

 

 

 

www.tronobygden.se 
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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 

bygg 
Allt inom byggna�on. 

Ring för offert! 

070 544 21 67 

Många handlare har genom åren varit 
verksamma i Trönö socken, i flera 
bu%ker från Berga i söder %ll Storsjön i 
norr. Det har varit allvarsamma män i 
mogen ålder, med pondus och en viss 
status i bygden. Den som %ll sist blev 
ensam handlare på orten och som blev 
oerhört omtyckt bland sina kunder, var 
Roland Axling och hans fru Kers%n.  
När Roland och Kers%n uppnå� 
pensionsåldern och ville överlämna 
bu%ken %ll nya ägare var det e�er moget 
övervägande som far och do�er, Olle och 
Therese Sahlin, den 1 december 2002 
blev nya ICA-handlare i Trönö.   
  – Vi var totalt okunniga om 
branchen, säger Olle när han kommer in 
för a� handla i den bu%k som han för 
drygt e� år sedan lämnade, e�er a� 
%llsammans med do�ern Therese ha 
drivit i precis tolv år.  
 – Hade det varit i dag, hade vi aldrig 
godkänts som ICA-handlare med vår 
totala okunskap om dagligvaruhandel. 
Nu krävs a� man har gedigna bransch-
kunskaper innan man blir godkänd som 
ICA-handlare.  
 Olle och Therese genomförde en hel 
del moderniseringar i bu%ken med ny 
datoriserad teknik. Bland annat med 
automa%sk varubeställning, veckovisa 
inventeringar av varulager u%från e� 
datastyrt system.  
 – Vi blev också som första bu%k i 
Söderhamns kommun kvalitetscer%-

fierade, utan några anmärkningar alls, 
vilket de som besik%gade aldrig %digare 
varit med om, berä�ar Olle.  
 – Det skulle nog ha kunnat 
uppmärksammats mera och större, för 
det kostade en hel del a� genomföra, 
säger Olle, some�er a� ha lämnat över 
affären %ll nya ägare, själv är glad 
pensionär.  
 Den 1 december 2014 blev Emil 
Andersson från Bergby ny ägare med den 
unge David Eriksson som bu%kschef. 
Kunderna var glada a� bu%ken var 
räddad och både munterhet och 
irrita%on kunde anas när det blev annan 
ordning i hyllorna än den man vant sig 
vid under många år. Det tog %d a� 
handla innan alla varor på lappen 
återfunnits i nyordningen, men man 
träffade många gamla bekanta som 
också irrade omkring i si� eget sökande. 
Sor%mentet av dagligvaror har utökats 
en del medan andra produkter utgå�. 
 E�er e� år som bu%kchef har nu den 
22-årige David själv övertagit bu%ken och 
godkänts som ICA-handlare. Det fanns 
med i tanken från början, men inte a� 
det skulle gå så snabbt. David har nu 
fly�at från Gävle %ll lägenhet i 
Söderhamn, där han bor med sin flickvän 
som nu pendlar %ll arbetet i Gävle.  
David har inte genom sina föräldrar 
något förflutet inom dagligvaruhandel 
men började sommarjobba i affären i 
Bergby och trivdes i arbetet. Han gick 

sedan ekonomisk utbildning på 
gymnasiet och fick däre�er arbete i den 
bu%k där han redan jobbat in sig på 
sommarlov och ledigheter. Så trots sin 
ungdom är det en ru%nerad handlare 
som håller i rodret i vår bu%k.  

Några nya ansikten finns också bland 
personalen – Anna Lindberg, barnfödd i 
Borg i Norrala, som hela si� yrkesliv 
arbetat på större livsmedelshallar och nu 

Trönös yngste handlare någonsin? 

David när han just 6llträ7 som bu6kschef 
för drygt e7 år sedan. Nu tar han över 
rodret helt och hållet. 



5 

alltså börjat i en mindre bu%k på hem-
orten. Hon bor på Ol-Svens i Berge sedan 
nästan 20 år med sambon Bengt-Olov 
Svensson.  
 – Det är annorlunda a� jobba i en 
mindre bu%k”, säger Anna, som trivs 
mycket bra med bytet av arbetsplats. 
Arbetsuppgi�erna är mera varierande 
varje dag, sammanhållningen är mycket 
god och den dagliga planeringen med 
fördelning av arbetsuppgi�erna sker 
%llsammans i arbetsgruppen.  
 Ann-Chris%ne Östlund har jobbat in 
sig i Trönö med extrajobb under flera år 
och är inte rik%gt ny, även om hon nu är 
mera sta%onär än %digare. Även Linnéa 
Jonsson har sommarjobbat i affären och 
bor med sin sambo på Förvaltarns/Buss-
Harrys i Stärte och är heller inte rik%gt 
ny. Hon har varit barnledig med lille 
sonen Emmet och har %digare arbetat i 
flera olika bu%ker med skilda sor%ment. 
Hon blev mycket väl mo�agen i 
personalgruppen på ICA-nära i Trönö och 
upplever en mycket posi%v anda bland 
både personal och kunder som ger ny 
energi %ll varje arbetsdag.  
 Charkdisken för den manuella 
betjäningen har succesivt krympt, 
beroende på a� allt flera kunder köper 
förpackade charkvaror som har en 
betydligt längre hållbarhet. Lite synd, 
men en nödvändig anpassning %ll 
kundernas val och a� ekonomiskt och 
miljömässigt minska svinnet för 
kasserade kö�- och charkvaror.   
 David känner a� övergången %ll a� 
bli sin egen har ske� i lagom takt och a� 
han fasats in i rollen utan några tvära 
kast. Han ser fram%den an med %llförsikt 
och har planer på a� utveckla bu%ken 
y�erligare, kanske med spelservice och 
paketutlämning, som dock nuvarande 
innehavare, OK i Söderhamn ogärna 
släpper ifrån sig. Fokus ligger på a� ge en 
bra service som kunderna e�erfrågar.  
 Bu%kens omsä�ning har ökat något, 
kanske beroende på a� förutom 
Trönöbor, allt flera kunder från Glössbo, 

Mo och Norrala handlar i bu%ken, liksom 
förbipasserande pendlare som stannar 
%ll för större eller mindre inköp. Ingrid 
Olsson, visserligen barnfödd i Trönö men 
bosa� i Glössbo, har ICA-nära i Trönö 
som närmaste bu%k och åker lika gärna 
%ll Trönö som %ll Bollnäs för inköp av 
dagligvaror. Många Norralabor, både 
yngre barnfamiljer och äldre, uppska�ar 
en mindre bu%k och a� ha nära %ll 
parkeringen.  
 Utkörningen av varor fortsä�er i 
ungefär samma volym som %digare och 
är e� vik%gt ben i verksamheten. 
 E� ny� inslag vid bu%ken är vår 
Nadja, som från början väckte olust och 
många stridiga känslor. Hon har nu 
många vänner bland affärens kunder, 
si�er på sin pall emellanåt och 
däremellan sopar hon upp och håller 
snyggt vid entrén, hjälper kunder med 
kassar och a� öppna bildörrar, passar 
hundar med mera, all%d med e� blygt, 
igenkännande leende.  

Birgit Lundgren 
 

Jag är så otroligt stolt och glad 
a" kunna lämna över  
en fungerande verksamhet %ll 
David med personal i Trönö-
bu%ken. 
 Under min %d som ägare för 
ICA Nära Trönö har omsä�ningen 
s%git en del vilket är jä�ekul. Det 
blir ju ganska blygsamma tal, då 
det är en liten bu%k, med en 
begränsad marknad, och jag är 
otroligt glad. Vi har gjort en del 
nödvändiga åtgärder i bu%ken 
bland annat omlokaliserat en hel 
del specialförsäljning, %ll a� 
fokusera på varor som hör en 
livsmedelsbu%k %ll. Alltså 
vardagsvaror, som är en vik%g del 
för oss bu%ker a� hela %den 
ha snurr på i sor%mentet då vi 
arbetar med kort hållbarhet ibland. 
Rent ekonomiskt så går Trönö-
bu%ken en posi%v fram%d %ll 

mötes, så länge vi erbjuder det 
kunderna e�erfrågar och om man 
väljer a� handla på hemmaplan så 
kommer också bu%ken a� finnas 
kvar.  
 Det har varit en hel del 
nödvändiga och kostsamma 
investeringar under året där allt 
kanske inte märkts i bu%ken, men 
som är av stor vikt för långsik%g 
lönsamhet vilket vi strävar e�er. Vi 
bedömer a� bu%ken nu och framåt 
klarar a� stå på egna ben, det är 
också därför jag har möjligheten a� 
lämna över %ll David. David med 
personal har gjort e� otroligt 
arbete under året. 
 Vi är idag sex anställda i 
bu%ken. David, Åse-Marie, Hans, 
Ann-Chris%ne, Anna och Linnéa. Vi 
är två som arbetar hel%d, tre som 
arbetar ca 65% och en på ca 40%. 
 Jag vill tacka alla fantasiska 
kunder och medarbetare för a� vi 
%llsammans visat a� bu%ken i 
Trönö ska finnas kvar i fram%den. 
Det har varit en mycket rolig och 
lärorik resa, där jag tar med mig en 
stor por%on erfarenhet rikare.  
 Sam%digt så vill jag önska David 
med personal e� varmt lycka %ll i 
Trönö! 
 

Med Vänlig Hälsning 
 

Emil Andersson 
 

Nu fd. handlare på  
ICA Nära Trönö 

ÅRSMÖTE 1 
Trönöbygden ekonomisk förening  

 

Söndagen den 24 april 
kl.15.00  på IOGT                                                                                                            

ÅRSMÖTE 2 
Trönöföretagarna ideell förening 

 

Söndagen den 24 april 
kl.13.00  på IOGT                                                                                                            
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”Därom kan jag ge besked, ty jag var med”, kan snart sagt 
ingen, likt Runebergs fänrik Stål y�ra när det gäller de 
sko�salvor som avfyrats i Trönö sky�eförenings regi.  Men 
gamla protokoll, prissamlingar samt bevarade anteckningar 
och anekdoter vi�na vältaligt om framgångsrika år bland 
pricksäkra sky�ar. 
 Den enda anledningen %ll föreningens %llkomst var nu inte 
för a� ”träffa vänner”, som det heter i en tvetydig ordvits.  
Det primära sy�et var a� stärka Sveriges försvarsförmåga och 
uppöva sin skjutskicklighet. En som i högsta grad medverkade 
vid ini%erandet av Norrala – Trönö skarpsky�eförening, vilket 
var det urspungliga namnet på föreningen, var kronolänsman 
Blombergsson i Norrala. Något föreningss%�ande skulle ej ha 
ske� när det skedde förutan hans resoluta beslut a� inför e� 
%lltagande busliv med slagsmålsbataljer socknarna emellan, 
yrka på bildandet av just en skarpsky�eförening som 
konstruk%v förströelse för traktens ungdomar. De�a var så 
pass %digt som 1863, då den na%onella sky�erörelsen ännu 
befann sig i sin linda och därmed ses Trönö – Norrala sky�ekår 
som en av de allra äldsta i länet. Göteborgs skarpsky�e-
förening, som bildades 1860, räknas som den första i landet. 
 En fastare bindning %ll den svenska krigsmakten och rikets 
försvar %llkom år 1861 genom e� beslut om e� statligt 
understöd. Man kan se a� medlemsantalet vidgades stort vid 
de båda krigsutbro�en 1914 och 1939, men dessförinnan 
hade sämre %der skymtat. Centralstyrelsen för Sveriges 

frivilliga sky�eföreningar bildades först 1889 och var då i 
mångt och mycket e� sista försök a� rycka upp e� tynande 
intresse, vilket således lyckades. 
 År 1868 kom den gemensamma sky�everksamheten inom 
Trönö och Norrala socknar a� skiljas åt och som på många 
andra håll vid denna %d kom föreningen a� somna in runt 
1880. Intresset återuppstod dock och 1890, den 10 maj, 
bildades Trönö sky�egille, e� namn som senare ändrades %ll 
Trönö sky�eförening. Till gillets förste ordförande valdes 
hemmansägare Lars Persson från Östanå i Hamre. 
 Föreningens första skjutbana anlades vid Svalsveds i 
Hamre, vid foten av Slammerberget. Några år senare fly�ades 
dock skjutbanan en kortare sträcka, då den första inte medgav 
någon målskjutning på det nya avståndet 300 meter. Som e� 

Gevär i hand, mål i sikte, och bland de bästa i landet 
Historik över Trönö framgångsrika sky"eförening 

Trönö sky7eförening på plats vid skjutbana. Övre raden från vänster: Per Brolin, okänd, okänd, okänd, Lars Östlund, Per Gustaf Östlund, 

okänd, okänd. Andra raden: Jon Larsson (Wij), Nils Sundvall (Sunnanåker), okänd, Olle Edvard Östlund (Långbro),okänd, okänd, okänd, Erik 

Emanuel Persson (Hamre),okänd, Pelle Hansson (Gäle, Tygsta), okänd. Si7ande framför: Okänd, Wiman, okänd, Jon Larsson (Rappsta), Lars 

Östlund. Fotografiet skulle kunna vara från när den nya skjutbanan i Wij invigdes 1903. 

Några framgångsrika sky7ar. Troligen Erik EM. Persson, Wij, 6ll 

vänster och Jon Larsson, Rappsta, 6ll höger. 
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resultat av e� ökande intresse beslöts sedermera a� anlägga 
y�erligare två banor, den ena i Rönningen och den andra i Fly. 
Skjutbanan i Fly anlades på mark som kostnadsfri� upplå%ts 
av Jonas Olsson, bonde på hemmanet Fly nr 2. År 1903 
beslutade föreningen a� fly�a skjutbanan %ll Wij där 
skjutmöjligheter på upp %ll 600 meter kunde erhållas. In%ll 
skjutbanan iordningställdes dessutom en festplats och 
sky�efesterna blev e� begrepp. 
 De tävlingsmässiga framgångarna började också bli rä� 
anmärkningsvärda. Bland annat erövrade föreningen andra 
pris i Göteborgspokalen år 1908, endast en poäng e�er 
Stockholms skarpsky�eförenings segrande lag. Laget från 
Trönö bestod av Erik Emanuel Persson från Östergårn i Wij, 
Lars Östlund från Per-Lars i Daglysa, Lars Jonsson från Nygårn i 
Wij, Per Brolin från Brolins i Långbro och Jonas Östlund från 
Långbro. Med manskapet Lars Jonsson och bröderna Lars 
Östlund och Jonas Östlund tog Trönö 1909 hem Rosersbergs-
priset för tremannalag. Lars Jonsson från Nygårn i Wij som 
bodde med sin familj i huset där Kjell Larsson nu bor, 
erövrade individuellt många utmärkelser, bland annat 
silvermedaljen vid Riksmästerskapstävlingen 1903. Han avled i 
lungsot 1911, endast 35 år gammal.  
 Segern vid den så kallade Riksskölden år 1921 har 
betecknats som föreningens största tävlingsmässiga 
framgång. De som u2örde den presta%onen var Lars Erhard 
Hansson från Wij, Erik Emanuel Persson från Hamre och Lars 
Olof Olsson från Gynberg. Priset i Riksskölden ansågs så 
dyrbart a� ingen vågade förvara den hemma hos sig, utan den 
hölls inlåst %llsammans med kyrksilvret. 
 I slutet av 1920-talet %llträdde fanjunkare Nils Sahlin från 
Stärtebacken som ordförande, en syssla som senare övertogs 
av Lars Larsson från Västergårn i Wij. 
 År 1937 hemfördes ånyo en seger i en förbundstävling 
genom Lars Erhard Hansson, Karl Laurin, OA Eriksson och Lars 
Larsson. Under krigsåren på 1940-talet uppgick medlems-
antalet %ll över e�hundra. Alla sky�ar som var anslutna %ll 
förbundets föreningar indelades i skjutklasserna 1,2,3,4,5 
e�er uppnådda poäng och presta%oner. Den högsta 
skjutklassen, 5 var få förunnat a� nå fram %ll. Men när en lista 

presenterades 1940, fanns tre Trönöbor med i klass 5, Karl 
Laurin och Lars Erhard Hansson båda från Wij och Per 
Hansson från Glamsta. I den näst högsta klassen återfinns en 
ansenlig mängd av föreningens sky�ar. Från Wij Lars Larsson, 
Johan Einar Laurin, Lars Evert Eriksson, Erik Emanuel Persson 
och Jonas Algot Renström. Från Långbro bröderna Salomon 
och Per Brolin, Olle Edvard Östlund samt från Daglysa Lars 
Östlund och från Trönbyn Hans Olov Svensson och Hans Olov 
Hansson. 
 

 Gunnar Hansson i Bölan har skrivit texten,  
 Birgit Lundgren har gjort smärre %llägg. 
 Foto: DiBiS-arkivet 
 
 
 

  Fortsä7ningen, om Trönös senare sky7ehistoria, kommer framöver. 

Sky7ar från Trönö som vann Riksskölden i Stockholm 1921, den trofé 
som hölls inlåst med silvret i kyrkan för a7 ingen ville ta risken a7 
förvara den i hemmet. Från vänster Lars-Erhard Hansson, Wij, Erik 
Emanuel Persson, Wij och Lars-Olov Olsson, Rappsta. 
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Kvinnor har i alla �der hjälpt varandra vid 
födandet. Den som hade andras förtroende, %digare 
erfarenheter, själv fö� många barn och o�a var lite äldre 
kallades jordemor eller ackuschörska och %llkallades när det 
var %d för e� ny� liv a� komma %ll världen.  
 Från 1856 fanns för barnmorskor en nio månaders 
utbildning plus tre månader för a� kunna använda speciella 
instrument. I utbildningen ingick också a� öppna åder, sä�a 
blodiglar, ympa skyddskoppor samt vård av späda barn. Den 
första utbildningen startade i Göteborg. 
 Den barnmorska i våra trakter som verkade i brytnings-
%den mellan a� barn föddes i hemmet %ll a� förlossningarna 
skedde på särskilda BB-avdelningar, var Kris%na Nilsson, född i 
Mo 18/12 1877. Hon var äldsta barnet %ll den 18-åriga Brita 
Söderman och hennes make Olof Fredin som var 24 år när 
Kris%na föddes.  Föräldrarna fick under de följande åren 
y�erligare 11 barn, så Kris%na måste ha� många upplevelser 
från när småsyskonen föddes och moderns födslovåndor. Det 
kom säkert a� påverka hennes fram%da yrkesval. 
 Kris%na gi�e sig några månader före sin 20-årsdag med 
den sju år äldre bondsonen Magnus Nilsson och deras äldsta 
barn, do�ern Hilda föddes på sommaren 1897 några månader 
e�er bröllopet. De bodde då i Flor i Mo socken.  
 Kris%na måste ha varit en viljestark ung kvinna med en stor 
ambi%on om a� utbilda sig %ll barnmorska. Det kan inte ha 

varit helt problemfri� för henne som gi� småbarnsmamma a� 
få %llåtelse a� genomgå e� års barnmorskeutbildning på 
Södra BB i Stockholm, åren 1901 %ll 1902. Hon var då 24 år 
och den lilla do�ern Hilda 4-5 år. På den %den var gi�a kvinnor 
omyndiga och det skulle dröja y�erligare 20 år innan de fick 
rösträ�. A� en make skulle %llåta sin hustru a� förvärvsarbeta 
var inte alls självklart och inte heller a� utbilda sig så långt 
från hemmet. Så man kan tro a� maken var storsint och gav 
henne %llåtelse a� vistas i Stockholm under utbildnings%den.  
 E�er utbildningens slut föddes sonen Edvin den 22/9 1902. 
Familjen bodde då vid Flor nr 5, där maken och barnafadern 
Magnus Nilssons bror var bonde. När barnen var tre och å�a 
år fly�ade familjen Nilsson %ll Trönö, på hösten 1905. Kris%na 
hade då arbetat som barnmorska i Trönö och Norrala i e� år, 
sedan hösten 1904. De fly�ade %ll e� hus i Rappsta, som 
kallades Höglunds (där Per-Ola och Elin Larsson nu bor). 
 Maken Magnus Nilsson står vid %den för fly�en noterad 
som poststa%onsföreståndare, snickare och arbetare, så han 
verkar ha varit en mångsidig man. Han arbetade e�er fly�en 
%ll  Trönö som urmakare och hade urmakeriet hemma i 
bostaden. 
 I början av 1900-talet kom läkare %ll Trönö en dag per 
vecka för sjukbesök och konsulta%oner. För övriga akuta 
åkommor förlitade sig ortsborna på Kris%na, som allmänt bara 
kallades ”fru Nilsson”. Hon fick ta hand om olycksfall som 
inträffade när inte doktorn fanns på plats, skogsarbetare som 
få� huggskador som behövde sys, infek%onssjukdomar med 
mera. När spanska sjukan härjade i Trönö på hösten 1918 var 
det fru Nilsson som tog hand om de sjuka. Hon fick stor 
uppska�ning för si� arbete av doktorerna Belfrage, Böhme 
och Isaksson, som var läkare för Trönö. 
 Ingvor Eriksson i Trönbyn, född 1925 i Glamsta, minns a� 
hennes mamma berä�ade a� Ingvor som liten få� tag på en 
yxa, och råkat hugga sig i foten. Då blev det brå�om %ll fru 
Nilsson som sydde såret och minnet av händelsen finns 
for2arande kvar som e� ärr över foten. 
 Lars Larsson i Västergårn i Wij, född 1891, har i sina 
minnen skrivit om när han i tonåren var på skogsarbete och 
 

  yxan slant och träffade fotleden. Blodet sprutade ur såret,   
 jag minns a7 jag tog av skon och 67ade och red sedan på 
 hästen 6ll bodarna där far och Per Larsson var. Dom sa7e  på en 
 järnpanna med va7en som fick koka och tvä7ade såret så go7 
 dom kunde. Sedan rev dom sönder en skjorta  och linda med. 
 Dagen eIer for vi hem och på aIonen skjutsade dom mig 6ll fru 
 Nilsson (som sedan skulle bli min svärmor) och hon sydde ihop 
 såret.  Jag hade mycket ont,  på den 6den visste vi inte om annat 
 än a7 vänta och ha tålamod. Det gick i alla fall bra tack vare fru 
 Nilsson. 
 

Så Kris%na Nilssons arbetsdagar måste ha varit omväxlande. 
Det var ju trots allt som barnmorska hon var anställd. Och 
barn föddes det. Under sina 28 år som barnmorska i Trönö 
hjälpte hon 1042 barn %ll världen.  
 Det finns kvarlämnade anteckningar e�er Kris%na där hon 
den 2 januari 1911 noterat för året som gå�, 1910: 
 

  53 förlossningar (alltså ca en per vecka) 54 barn varav 21 gossar 
 och 32 flickor, en tvillingfödsel, en tångförlossning alla de övriga 
 har gå7 naturligt. Men bakom de7a ligger mycket bekymmer och 
 arbete som inte så många kommer ihåg utom den som har 
 ansvaret för det hela. Dock får man hafva hälsan så går jag med 
 Guds hjälp det kommande årets vedermödor gla7 6ll mötes.  

En av Trönös sista barnmorskor 

Barnmorskan Kris6na Nilsson, Rappsta, med barnet 6ll Sally och Lars-

Olov Olsson, Rappsta. Bilden är från 1918. 
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Det finns också andra enstaka anteckningar som kanske 
särskilt starkt berört Kris%na Nilsson, bland annat: Helena 
Larsson, Trönbyn, dog i barnsäng 1906. Denna Helena Larsson 
var en 24 årig ensamstående piga, född i Trönbyn som arbetat 
på flera bondgårdar i byn, när hon avled i kramper orsakade av 
havandeskapsförgi�ning (eklampsi), sent på hösten 1906. En 
uppskakande upplevelse där alla stod maktlösa utan a� kunna 
göra någon%ng för a� lindra Helenas och barnets kamp för 
livet, %lls döden kom som en befriare.  
 Året därpå 1907 fick barnmorskor legi%ma%on, men 
utbildnings%den var densamma, 1 år. 
 

Ur Kris%na Nilssons anteckningar: 
 1911 Sofia Julin, 35 år från Wij, 15 födslar varav 8 levande. 
 1921 Gertrud Lind, 42 år från Storsjön, 17 födslar varav 14 
 levande. 
 1924 Marta Axling, 47 år Orsten, 15 födslar (1 missfall) 
 1930 Brita Lind, 45 år, Trönbyn, 15 födslar varav 13 levande. 
 

Kris%na Nilssons egen do�er Hilda gi�e sig med Lars Larsson 
på Västergårn i Wij och när deras son Tore Larsson föddes 4/8 
1926 var det troligen mormor som fick hjälpa även honom %ll 
världen.  
 Kris%na Nilsson slutade sin tjänst i Trönö år 1932. Hon var 
då 55 år och hade i 28 år givit goda råd %ll gravida kvinnor, 
hjälpt mera än 1000 barn %ll världen, sy� åtskilliga sår- och 
huggskador, torkat sve� och lindrat plåga hos svårt sjuka 
Trönöbor. Kris%na e�erträddes som barnmorska i Trönö under 
de följande tre åren av fru Skeby, däre�er Elsa Carr och Clara 
Thompsson som bodde på övre våningen hos Sundvalls i 
Stenbronäs, %ll slutet av 1935.  
 Året e�er a� Kris%na slutat sin tjänst i Trönö fly�ade 
makarna %ll Söderala. Sedan maken avlidit 1946 fly�ade 
Kris%na %ll do�ern, mågen och do�ersonen Tore Larsson på 
Västergårn i Wij där hon bodde vid sin död vid 71 års ålder, 
den 5/6 1949. 
 Den 1/1 1936 öppnades den nya BB-avdelningen på 
Söderhamns sjukhus och den förs2ödde var en liten Trönöbo, 
Bernt Berger från Fly. 
    

 
 
 

Text: Birgit Lundgren 
Foto: DiBiS-arkivet,  

Kris6na Nilsson med sonen Edvin och do7ern Hilda utanför Ersk-
Hans i Rappsta omkring 1915.  
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En oktoberdag 2015 är det ännu en 
konsert i Trönö kyrka. Den här gången 
är det Trönö manskör som skall uppträda 
i en sång- och musikkonsert med Zä�lins, 
en familj från Lindefallet. Jag %�ar på två 
bilder som jag få� från evenemaget och 
jag kan föreställa mig hur folk börjar 
samlas för a� sä�a sig i bänkarna. Längst 
fram i altarringen radar en grupp män i 
sin bästa mognadsålder upp sig. De är 
s%liga i sina körkläder med gula slipsar 
och de är i min egen ålder, minst 70+ 
alltså. Sven-Olov Zä�lin har häktat på sig 
dragspelet. På den andra bilden har 
Monica Zä�lins tre dö�rar radat upp sig i 
fronten och vid flygeln si�er mamma.   
 I 14 år har Trönö manskör varit 
verksamma. Kören har etablerat sig som 
en ins%tu%on som blivit alltmer populär, 
känd och e�erfrågad långt utöver länet. 
Arrangemang och turnéer har under 
åren blivit väldigt många. Det är inte helt 
lä� a� ge en samlad bild av körens resor, 
men jag ska försöka.   
 Men först kollar jag lite allmän 
historia kring herrar som sjunger i kör:   
 I början av 1800-talet sjöng man 
inom föreningslivet som inom ordens-

sällskap, sky�erörelsen, hembygds-
rörelsen, nykterhetsrörelsen och 
fackföreningarna. 1909 organiserades 
manskörssången genom Svenska 
Sångarförbundet. Kanske e� försök på 
riksplanet a� samla alla lokala 
körföreningar under en ha�. 

Det var inom pensionärsföreningen i 
Trönö som tankarna på a� bilda en 
manskör växte fram.  Lasse Thyrén, 
pensionärsföreningens ordförande, tog 
fasta på idén som säkert fanns hos flera 
än honom själv. I början av 2002 
förverkligades de�a. På pensionärs-

Ambassadörer för Trönö med sång – manskören sprider glädje 

 
Kvalitetscer�fiering 

 

Catering 

 smörgåstårtor, festplankor, 

 ostbrickor, matkorgar och 

 landgångar. 

 

 Manuell charkdisk  

 Vi skär, styckar och mal 

 e�er dina önskemål. 

  

 Hemkörning 

ICA I love eco är vårt eget 

ekologiska sor%ment, som vi ständigt 

jobbar med a� bredda och utveckla. 

Här hi�ar du ekologisk mat och varor 

%ll hemmet, allt producerat i balans 

med naturen. 

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. 

 Ombud för 
 

 Apotek 
  

 Post 
 

   Systembolag 
  

 Svenska spel 

Öppe'der:   Vardagar  9.30-18     Helger     10-15 

Telefon:  0270 360 85 

E-post:  david.eriksson@nara.ica.se 

Från vänster Bengt Söderqvist, Gunnar Norgren, Yngve Berger, Yngve Olsson, Sven-Erik 
Flyman, Ingemar Norgren. Dragspel Sven-Olov Zä7lin, vid pianot Monika Zä7lin. 
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 förerningens årsmöte, 14 februari 2002 
skedde körens första framträdande 
under ledning av Lasse Thyrén, som 
ledde denna i %o år fram %ll sin död i 
januari 2012. Ingemar Norgren, körens 
sekreterare, betonar a� körmedlemmar-
nas saknad e�er Lasses %oåriga insats 
var mycket stor. Hans ledarskap innebar 
a� Trönö manskör blev en y�erligare 
förstärkning av Trönös, i övrigt rika,  
musik- och kulturliv. 
 – Vi var bara e� fåtal sångare och 
musiker i början, berä�ar Ingemar 
vidare. Den noggranna dokumenta%onen 
visar a� kören kom igång ordentligt och 
framträdde under startåret vid fyra 
begravningar, olika platser i kommunen,  
samt under en resa med Birka Prinsess,  
då kören ställde upp med karaoke-sång. 
De hade säkert kul och känslan av a� de 
hade något glädjande a� bjuda på ledde 
fram %ll en musikutveckling som fortsa�, 
och nu går in på det Nortonde året. 
 Musikerna som komple�erade kören 
i dess start var Lennart Persson på 
dragspel, Olle Östlund, fiol och Marianne 
Sahlin på ci�ra. Två år senare kom också 
Ingvar och Eivor Garpebo  med på bas 
och gitarr.                                                                                                                                                      
 – Som mest har vi varit fem musiker 
och %o sångare, säger Ingemar.                                                                                     
 Under decenniet av Lasses ledning 
framträdde Trönö manskör på mängder 
av platser såväl utom som inom vårt län. 
Trönö manskör gick %ll och med på 
export kan man säga när de uppträdde 
utomlands som i Mariehamns kyrka. Sant 
är a� kören fungerar som ambassadör 
för Trönö och och även Söderhamns 
kommun på sina resor runt om i landet. 
Åland var väl e� undantag, men jag ser 
ju i dokumenta%onen a� resor har gå� 
%ll Dalarna, Härjedalen, Jämtland, 
Värmland och Ångermanland förutom  
det stora antalet framträdanden inom 
vårt eget län. 
 Från början var det SPF:s manskör 
men den har all%d själv skö� det 
ekonomiska utan a� belasta pensionärs-
föreningen. Från och med 2013 har dock 
kören blivit en helt självständig förening 
med egen styrelse där Gunnar Norgren 
är ordförande förutom körledare och 
kontaktperson. Kören arbetar helt 
ideellt bortse� från de bensinpengar 
som ändå inte all%d tas ut av 
körmedlemmarna. 
 – I nuläget är vi sju sångare och två 
instrumentalister, säger Ingemar.  
 De är Gunnar Norgren, Yngve 
Berger, Yngve Olsson, Erik-Göran 
Göransson, Sven-Erik Flyman, Ingemar 
Norgren och S%g Karlsson (ny medlem 

2016), Sven-Olov och hans do�er Monica 
Zä�lin står för musiken. 
 I samband med e� framträdande 
under na%onaldagen 2014 i Strykjärns-
parken erhöll kören Kommunens 
kulturpris med följande mo%vering:  
 

 Trönö Manskör har med oförtrutet 
 engagemang och uthållighet sedan 
 många år medverkat på arrange-
 mang runt om i kommunen och hela 
 länet. 
 

Under 2015 gjorde kören totalt 34 
framträdanden. Repertoaren omfa�ar 
minst 150 sånger och har breddats med 
%ll exempel gospel. De har uppträ� inom 
åldringsvården, konserter i kyrkor och 
samlingslokaler, på offentliga platser och 
vid föreningars fester och träffar. Från 
årsberä�elsen nämns platser som 
Forsgården, Alber%na, Tosä�er, 
Hällagården i Kilafors, Skärsåkväll, 
Österheds kapell i Bergby, E-Center, 
Trönö kyrka, Husmodersföreningen 
Söderhamn och julkonserter i Tosä�er, 
på Forsgården, IOGT-Söderhamn och 
under julo�a i Skärså.                                                                                  
 I januari i år hade kören konsert i 
Smyrna-kyrkan i Edsbyn. Då gjordes en 
inspelning som sändes i Edsbyns 
närradio. Harly Sarne har %digare gjort 

å�a inspelningar från körens fram-
trädanden. De två senaste även från 
Smyrna-kyrkan, och den senaste,nionde 
inspelningen. även från Edsbyn. Harly 
Sarne är e� känt namn i Edsbyn och har 
under 32 år medverkat i närradion. Nu, 
86 år gammal, har han slutat med det. 
Men hi9lls har han, och Edsbyns 
närradio, följt Trönö manskör under åren 
och alltså gjort nio inspelningar som 
finns på DVD-skivor. 
 Ålder är rela%v. Kanske kören skulle 
öva in Forever Young av Bob Dylan om 
någon svensk översä�ning fanns eller 
kunde göras. Fem betydligt yngre pojkar 
har lagt ut den på Youtube. 
 

Text: Bosse Lundstein 
Foto: Bo Sundlöf-Zä7lin 

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 

Från vänster sjunger Zarah, Anna och Linda och vid pianot si7er Monika, samtliga med 
eIernamnet  Zä7lin. 

Projekt Naturs�gen 
I och med a� en naturs%g håller på a� 
göras från Å-bron vid Glössbovägen %ll 
Hamrevägen, och minigol[anan plock-
ades bort, vill vi ha in synpunkter på vad 
ytan där kan användas %ll. 
 E� förslag som kommit in är a� %ll-
verka odlingslådor. Vi vill gärna ha in fler 
förslag, kanske något för ungdomar skulle 
passa. Lämna gärna in förslaget i brev-
lådan på Bystugan,  alterna%vt maila %ll 
info@tronobygden.se 
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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. 

Neova villapellets köper du hos 
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Trönös kör– och ridsällskap arrangerar hästbrukardag 2016 

 

 

Ak�va och engagerade Trönö 
har få" ännu en förening!  
E� antal glada häs�jejer 
bildade under förra året 
Trönös Kör & Ridsällskap 
(TKRS) för a� samla idéer, 
kunskap och engagemang 
inom den lokala hästvärlden. 
Det började med a� 
Trönöföretagarna ideell 
förening samlade några lokala 
häs�jejer och undrade om vi 
kunde arrangera en Hästdag 
år 2014, istället för 
Trönömässan som inte skulle 
anordnas det året. Naturligtvis 
ville vi försöka med det! Så vi 
slog våra kloka och häst-
intresserade huvuden ihop 

och började spåna. Vi landade 
i a� vi framför allt vill visa upp 
hästen som arbetskamrat, och 
hur vi med mjuka metoder 
kan bli effek%va och 
harmoniska samarbets-
partners. Dessutom kände vi 
a� e� arbetshäs�ema kunde 
fortsä�a locka många olika 
besökare intresserade av 
lantbruk, djur och landsbyg-
den %ll Trönö.  
 Tillsammans med många, 
många fler engagerade kra�er 
blev det så världspremiär för 
"Trönö Hästbrukardag med 
Häst- och Bondeloppis 2014" - 
en stor succé! Se Trönö-
bygden nr 3-14. Året e�er 

ordnades en uppföljare, som 
också blev väldigt lyckad. Se 
Trönöbygden nr 3-15.  
 I samband med det andra 
årets Hästbrukardag insåg vi 
a� det skulle finnas stora 
fördelar med a� bilda en 
förening, som t ex kunde söka 
ekonomiska bidrag. Sagt och 
gjort! Vi bildade en styrelse 
och lämnade in en registrering 
%ll Ska�everket. Vi träffas då 
och då för a� visionera och 
planera - och fika! Trönös Kör 
& Ridsällskap är tänkt a� 
finnas för a� samordna olika 
hästak%viteter i Trönö, t ex 
u2lykter, bokning av olika 
träningar - och arrangerandet 

av Hästbrukardagen. Kom 
med du också! 
 

Nu har vi så små" börjat med 
förberedelserna för årets 
Hästbrukardag. 
 Arrangemanget följer 
for2arande vår röda tråd med 
hästen i olika arbeten och 
mjuka samarbetsmetoder. Vi 
visar framförallt det kunnande 
vi har lokalt, både hos 
människor och hästar. 
Dessutom tar vi varje år in en 
eller flera gäster u%från, för 
a� kunna bjuda på fler 
intressanta och roliga 
uppvisningar. De�a år pratar 
vi just nu med riddare, 
beridna bågsky�ar, välutbil-
dade hovslagare, rasföre-
ningar och många andra. Vi 
e�erlyser också fler Trönöbor 
som vill vara med oss i de�a 
inspirerande, utvecklande och 
fantas%skt roliga arbete! 

Boka in första lördagen i 
augus� för Trönö 
Hästbrukardag med Häst & 
Bondeloppis! 

TRÖNÖs KÖR & RIDSÄLLSKAP 

Medlemsavgi� 50 kronor/år. 

Vi välkomnar nya medlemmar 

- både ak%va och stödjande! 
 

Styrelse 2016 

Ordförande: Eva Wallin 

Sekreterare: Cecilia Bäckius 

Kassör:   Jenny Stockhaus 

Ledamöter:      Anna Sjölin  

    Lo�a Larsson 

    Lisa Olsson 

  

EFTERLYSNING!! 
 

Vill du göra roliga saker med e� gla� gäng människor och djur? Vi söker fler 

härliga medarbetare %ll Trönö Hästbrukardag med Häst & Bondeloppis 2016! 

Kom och hjälp %ll med idéer, intresse, engagemang, muskler! 

Som arrangör, funk%onär, hinknisse, banbyggare, deltagare,  kolbullevändare. 

Alla är välkomna! 
 

Ring Cecilia Bäckius tel. 070-6252089 eller gör e� inlägg på www.facebook/

trönöshästbrukardag. 
 

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS I TKRS!! 

KALLELSE �ll ÅRSMÖTE för  

Trönös Kör & Ridsällskap 

Tisdagen den 15 mars  

kl 18:00 hos  

Anna Sjölin i Rappsta. 
 

Anmälan senast 10 mars 

%ll Anna tel. 0730-209096. 
 

TKRS bjuder på fika! 

Alla är varmt välkomna! 

Från en 6digare hästbrukardag, höhantering på gammeldagsvis, 

en man och hans hästkamrat i harmoniskt samarbete. 
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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 

Tomas Persson Ante Persson Urban Sundqvist 

Välkommen till vår butik önskar 

 

Trönös hjärtstartare 
finns all�d �llgänglig  
i e" skåp vid affären. 

 
_______________________________________________________________________ 

 

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

 

 

MARS 
 

 On 9 mars   Barnens Vasalopp på IP  
     Se hemsidan www.tronoik.se för mer info 
 

 Sö 13 mars   Föreningen Söderblomspelet har årsmöte i   
     församlingshemmet kl.16.00  
 

 Ti 15 mars  Club Trönö Årsmöte med redovisning av    
     medlemsavgi�er 
 

Ti 15 mars  Trönös kör– och ridsällskap årsmöte kl. 18.00 
     hos Anna Sjölin i Rappsta. 

 

APRIL 
 

 Sö 10 april   Club Trönö Musikunderhållning med kaffe och   
     dopp.  Kostnad 100 kr inklusive lo�. 
 

 Sö 24 april   Trönöföretagarna årsmöte kl.  13:00 på  IOGT. 
     TEF:s årsmöte kl.15.00 på IOGT 
 

MAJ 
 

Må 9 maj    Club Trönö ev. Ålandsresa, anmälan Tage 
     0270 36 205 eller 070 350 15 49. 

D E T  H Ä N D E R  I  T R Ö N Ö  

 Vill du/ni ha med något i kalendariet? 
 

 Lämna uppgi�erna %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! 

I5 januari år är var det 150 år sedan 
Nathan Söderblom föddes. 

I år är det också 30 år 
sedan Söderblomspelet 
sa�es upp första gången.  
Under dessa 30 år har 
spelet sa�s upp 18 
gånger och se�s av flera 
tusen besökare. Många 
e�erfrågar e� spel även i 
år. Trots de�a och trots 
a� spelet hade sådan 
framgång under 2015 har styrelsen för 
Föreningen Söderblomspelet beslutat a� inte 
sä�a upp något spel sommaren 2016. Vi laddar 
för uppsä�ningar i fram%den i stället. 

Vi återkommer med hur vi under 2016 ska fira 
våra 30 år! 

Föreningen Söderblomspelet 



16 

 

 

 

 

 Kontakt:   
 Församlingsexpedi%onen   
 0270 300 95 
 

 

 Hemsida:   
 www.norrala-trono.se 
 

Söndag 6 mars kl. 14.00 
Söndagsgudstjänst i Trönö kyrka. 
”Konst och predikan”. 
Eva Söderström målar och berä�ar. 

Söndag 13 mara kl. 14:00 
Söndagsgudstjänst i Trönö kyrka.  

Söndag 20 mars kl. 14:00 
Söndagsmässa i Trönö kyrka. 
Palmsöndagen. Trönö manskör. 

Fredag 25 mars kl. 14:00 
Långfredagsgudstjånst Trönö kyrka 
Kyrkokörerna. 

Söndag 3 april kl. 14:00 
Söndagsgudstjänst, Trönö kyrka. 

Söndag 10 april kl. 14:00 
Söndagsmässa i Trönö kyrka. 
Trönö manskör. 

Söndag 17 april kl. 14:00 
Söndagsgudstjänst i Trönö kyrka. 

Söndag 24 april kl. 16:00 
Obs! Tiden. 
Musikgudstjänst i Trönö kyrka. 

Lördag 30 april kl. 18:00 
Valborgsfirande i atriet. 
Kyrkokör, vårtal, förtäring m.m. 

Söndag 1 maj kl. 14:00 
Förbönsmässa ”djur och natur” 
i Trönö kyrka. 

Söndag 5 maj kl. 14:00 
Kris% himmelsfärdsdag 
SPF:s kyrksöndag, söndagsmässa i 
Trönö kyrka, sång och musik, 
kaffeservering. 

Söndag 15 maj kl. 14:00 
Söndagsgudstjänst i Trönö kyrka. 
Trönö manskör. 

Söndag 22 maj kl. 14:00 
Konfirma%onsmässa Trönö kyrka. 

Söndag 29 maj kl. 14:00 
Söndagsgudstjänst i Trönö kyrka. 

Välkommen till Norrala-Trönö församling! 

 Jorden, smyckad som en brud, 

högt lovsjunger Herran. 

Jubla, lund i vårlig skrud, 

ängder när och fjärran! 

Allt hans Ande skapar nytt, 

vinterns tunga välde flytt.   

(Jacob Axel Josephson 1841) 

Om ni vill resa miljövänligt, 
säkert och bekvämt! 

Trönö Traktorfrossa 

Lördag den 2 juli kl 10-15 blir det traktorfrossa i Trönö!  
Det blir, som vanligt, utställning av traktorer och andra gamla 
fordon, traktorcruising, åktur med traktor & vagn, 
underhållning, skrot- och bakluckeloppis, mini%voli, gåbingo, 
traktorlekar mm.  Fri entré. 
 Kom ihåg a� städa ur alla gömmor och förråd %ll loppiset. 
Du kan börja redan nu! 
 

Parkering: 20 kr/bil, som går %ll TIK:s ungdomsverksamhet. 
Anmälan �ll loppis: Olle Sahlin, 2n 070-547 60 35 (50 kr/pl) 
Övriga frågor: Ola Hansson, 2n 070-579 70 76, och  
Peter Åkerlind, 2n 070-343 71 38. 

 

Trönö IK arrangerar  

 BARNENS VASALOPP 
på Trönö IP under sportlovet vecka 10  

onsdag 9 mars kl 11:00 
 

 Medaljer %ll alla åkare. Ica Nära Trönö bjuder på sa�  
 och korv %ll barnen e�er genomfört lopp. 
 Ni kan anmäla er %ll Birgit Wiklund, senast 10:30.   
 På Trönö IK´s hemsida finner du informa%on om vår 
 verksamhet, www.tronoik.se 
 Vi ses! 

Trönö IK´s skidsek6on 


