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Skolan för 130 år sedan
– en Trönöelevs minnen
Stökiga klassrum och frekventa lärarbyten
kunde även handla om dagens skola, medan
däremot renlighetskontroller och vedkamin i
klassrummet hör )ll det förgångna.
Lars-Olof Nenzell, född i Daglysa,
e0erlämnade en stor mängd anteckningar
från sin barndom och skolgång i Trönö, med
målande beskrivningar av företeelser
och
Foto: Anna Sjölin
människor. Vad sägs om ” ... kortklippt hår
och lösröv ...”, som en lärarinna förevigades
med, )ll exempel?
sidan 8-9

Ärkebiskopens orgel
har få ﬂy a hem
Foto: Jan-Olov Westlund

Glädjen i a skapa något vackert
Vid Söderblomsgården växer en trädgård fram, och i centrum planteras färgrika
blommor. Utmed ån har vi få( en s)g a( vandra på, kanske si(a på en bänk och bara
vara en stund. Läs om hur det började, och om hur det också handlar om livet självt.
sidan 4-5

Trönö brandvärn
– bygdens egen räddningstjänst
Trönöborna accepterade inte a( del)dsbrandkåren skulle läggas ner år 2000.
Ini)a)v )ll eget brandvärn togs, och sexton
år senare kan vi konstatera a(
brandförsvaret i Trönö är stabilt och
välfungerande. Dessutom helt avgörande i
vissa situa)oner då )dsfaktorn spelar roll.
Men det ﬁnns hot mot verksamheten.
Nyrekryteringen av bemanning har varit
skral. Fler brandmän av båda könen behövs
och välkomnas.
sidan 7 samt ledaren sidan 3

Kvinnornas arbete
i hem och hushåll
För hundra år sedan och längre )llbaka
krävdes i sanning hög kompetens inom
ﬂera områden för kvinnan i familjen. Hon
var kokerska, barnaföderska och
barnansvarig, djurskötare, livsmedels)llverkare, ekonom (o0a med stram
budget), förrådsansvarig och städerska, för
a( bara nämna några områden hon basade
över. Men hennes arbete har inte så o0a
ly0s fram och värderats som det borde.
sidan 11

Succé för årets Gå-Bingo i Rönningen
Massor av äpplen behövs
Nya vandrarhemmet färdigt
Fräs på frossan – återkommer nästa sommar

sidan 10
sidan 10
sidan 10
sidan 5

Nathan Söderblom ﬁck en gång en gåva som
inte gick av för hackor. E( stort, välljudande
instrument, som fyllde hemmet med musik
under långa )der.
Däre0er har orgeln ﬂy(at runt en del,
hamnade med )den i Orsa hos en organist.
När hon inte lälngre kunde härbärgera den
rä( stora musikmöbeln, föll det sig )ll slut så
a( Nathans orgel under stort festjubel
anlände )ll Trönö och Söderblomsgården i
juni i år. Där står den nu, i samma hus som
dess förre, världskände ägare en gång föddes
i. Och en ä(ling )ll honom har varit delak)g i
a( det var just hit den kom.
Foto: Söderblomspelets Facebooksida

sidan 2
sidorna 3 och 5

Telefon:

0270 302 20
E0er 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
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Ledaren

Mats Andersson

Ekonomi och ﬁnansiering av Trönö Brandvärn
Trönöbygden Ekonomisk Förening
bildades ursprungligen för a( driva
och ﬁnansiera det lokala brandvärnet
som blev nödvändigt när den
kommunala del)dsbrandkåren drogs
in för femton år sedan.
Finansieringen utgörs huvudsakligen av insatser och årsavgi0er från
medlemmarna i TEF, vilka ska räcka )ll
dri0, underhåll och uppdatering av
fordonspark och brandsta)on.
Personalen jobbar helt på ideell
basis med brandövning en gång i
månaden, nödvändigt underhåll och
översyn av maskinpark och övrig
material. De får ersä(ning endast vid
utryckningar.
Det är med andra ord väldigt
vik)gt a( så många som möjligt bidrar
med sin avgi0 och framför allt alla
som har fas)ghet som kan drabbas av
eldsvådor. Brandvärnet rycker
naturligtvis ut och släcker även hos
dem som inte betalt sin avgi0, men
det bör kännas ganska märkligt för

den som får sin egendom räddad av
vårt brandvärn utan a( ha bidragit )ll
dess verksamhet.
Alla ska också veta a( varje minut
är jä(evik)g i början på e(
brandförlopp och e( trähus är
räddningslöst förlorat om det dröjer
den halv)mma y(erligare innan första
insats som Söderhamns brandkår
behöver för a( åka )ll Trönö.
Lite märkligt är a( procentuellt så
är det mer utbor än Trönöbor som är
medlemmar trots a( de o0a inte har
någon fas)ghet här, men mo)veringen är o0a a( de vill ha )dningen.
Självkostnadspriset på )dningen är ca
15 kronor/ex som alla hushåll i Trönö
även ickemedlemmar hiDlls få(
gra)s i brevlådorna fyra gånger per år.
Vi hoppas på en bä(re uppslutning
från Trönöborna.

utges av Trönöbygden
ekonomisk förening

Trönöbygden utkommer
med fyra nr/år )lls vidare.
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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, vanligen under vecka 9, 22, 35 och 48 med manusstopp den
första vardagen i respek)ve månad.

Bystugans öppe8der:
Kontor och bibliotek

Tisdagar 12:30—16:30
Lena 070 350 80 66

Annonspriser
(exkl. moms)
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 inkl. moms

Torsdagar 10:00—13:00
Astrid 070 238 68 91

Hela )dningen i färg ﬁnns på

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

• Grovtvä (ma(or, överkast
med mera); 200 kr/maskin
Kontakta Astrid Wadsten,
tel 070 238 68 91

www.tronobygden.se
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Natur och odlingskultur i Trönö och livet
Så ﬁnt livet kan vara! Särskilt dessa sköna
sommardagar och all blomprakten. En dag I
slutet av juli kom Robert Wirén hem )ll mig.
Själv rör jag mig inte så lä( hemifrån längre.
Men det gör Robert! I handen höll han en
stor vacker buke( Gladiolus som han odlat
fram. E( blomster som ger festkänsla och
som, liksom vi människor, ursprungligen
kommer från Afrika och liksom vi också trivs
på vår breddgrad. Vi ﬁkade i köket och
pratade om allt från frö )ll blomma, från
födelse )ll död och om naturens villkor. A( så
e( frö, se det växa upp och utvecklas är en
kärlekshandling vare sig det gäller växter och
djur som vi själva.
Ännu 12 dagar sedan jag ﬁck Gladiolusbuke(en av Robert lever den i den höga vas
som den sa(es i. Varte0er kronbladen ner)ll
slokar, tas bort och ska0et kortas, slår nya
knoppar ut högre och högre upp utmed
stänglarna. Naturens mångfald är facinerande
och fylld av mys)k. Mys)ken i den motsä(ning det innebär a( sam)digt både vara en i
mängden som a( vara si( eget jag. Vad ryms
i frön, knölar och lökar? Botaniker och
biologer kan förklara men ingen kan svara på
den klassiska frågan om om vad som kom
först, hönan eller ägget.
För e( par, tre år sedan orkade jag knalla
upp )ll Söderblomsgården för a( se anläggningen där. Vyn över bygden, s)llheten,
odlingarna och alla blommor ... så skönt! Jag
bad Robert skriva om idéerna bakom
odlingarna på Söderblomsgården. Det är
all)d bra a( ta det lugnt; a( skriva ner sina
tankar gör dem och minnena redigare.

vidare och började röja bort Spireaarter som
sprider sig hur mycket som helst om de får
vara i fred. Gångar planerades, var de skulle
ligga för a6 vara lä6a a6 gå även om man
var i behov av hjälpmedel. Vissa kvällar var vi
12-15 personer som jobbade. Första årets
odlingar var rä6 begränsade, men en stor yta
såddes med lin som sedan Vävföreningen ﬁck
skörda och använda i sina bearbetningar.
Raba6erna som anlades fylldes med växter
som gruppmedlemmarna hade vid sina hem
och nu började det även komma växter från
andra. E6 antal odlingslådor ordnades och i
dem planterades och såddes det gamla
kulturväxter. Från föreningen Sesam ﬁck vi
några övervintrade kålväxter som kom a6
blomma och sä6a frö. Inte många har se6
blomprakten hos rovor, morö6er, rödbetor
mm.
Gunnel Carlsson, känd från TV:s
trädgårdsprogram Bllsammans med
föreningen Svensk Trädgård, kom med en idé
om visningsträdgårdar i landet med målet
1000 trädgårdar a6 visa. Vi anmälde oss och
blev en av fem trädgårdar som skulle vara
med i marknadsföringen för visningsdagarna.
Hälsingborgs dagblad hade en halvsida med
bild på Söderblomgården, men i HälsingeBdningar fanns inte en noBs. Arbetet går nu
vidare med skötsel och underhåll, för
närvarande är vi upp Bll 10 verksamma
personer.

Text: Bo Lundstein, Robert Wirén
Foto: Jan-Olov Westlund, Olle Sahlin

stället för skräpiga återvinningscontainers
blev det en mindre parkanläggning. Tack vare
Tisdagsgruppen hålls parken e0er bä(re
numera. Alla har vi rä( )ll våra liv men det
som kallas ”ogräs” är ju bara sådant som är
oönskat enligt odlingskulturens ambi)on a(
snygga )ll för Trönöbornas skull.
Kring Vijsdammen har det under åren
kommit idéer för uppsnyggning och )llgänglighet. Med Tommy Ekmarks hjälp och
däre0er kommunens resurscentrum byggdes
för några år sedan en bro över dammen.
Innan dess hade pigga pensionärer röjt busk
och förra året blev en grillplats för allmänheten förverkligad. Eva och Bengt-Olov
Eriksson hade länge närt tankar om det och
nu har de med Larsa Hansson och ﬂeras hjälp
blivit verklighet. För Robert Wirén hade hans
önskan om en gångs)g utmed ån tagit form.
Så här berä(ar Robert om läget för projektet
Ås)gen så här långt:

Våren 2012 växte brännässlorna inBll den sBg
som gick från minigolDnorna ner mot bron
över dammen. EEer upprepade röjningar
började spår eEer Bdigare arbeten visa sig.
Spår eEer gamla Glössbovägen fanns och
John Eriksson mindes och visade på landfästen för bron. 10-12 år Bdigare hade
pensionärsföreningen börjat röja fram en sBg.
Möjligen trö6nade man eEersom inte
Bllräckligt många ställde upp. Rakt nedanför
Lertagsvägens lägenheter fanns en yta som
SBg Eriksson med hjälp av pojkar boende på
området, gjort mer Bllgängligt med bord,
bänkar och grillmöjlighet.
A6 göra en gångsBg från landsvägsbron
Robert berä ar om det via mejl:
uteEer ån ända ner Bll Hamrevägen sågs som
en möjlighet, men vem skulle uGöra arbetet.
Det började i samband med en kurs/
Kommunen har under Bden erhållit e6
studiecirkel i trädbeskärning. Då kom frågor
statsbidrag som skulle ge möjlighet a6
om ﬂy6ning och bevarande av gamla buskar
sysselsä6a arbetslösa med meningsfullt
och perenner. E6 frö såddes!
arbete samBdigt som man ﬁck lära sig om
Hembygdsföreningen sände ut e6
J-OWW
©©J-O
skogskötsel och miljövård. Kommunen
ﬂygblad med förfrågan om växter som har
eEerlyste förslag på olika verksamheter och
funnits av gammalt på gårdarna i Trönö.
En av bersåerna tar form.
Trönöbygden Ekonomisk Förening lämnade in
Tyvärr kom inga svar in. Vi fortsa6e ändå a6 i
Det ﬁnns e bildspel från Söderblomsidén som förslag. I förslaget nämndes
studiecirkelform diskutera hur trädgården på
trädgården av bilder som Jan-Olov Westlund resurscenter som uGörare. Resurscenter kom
Söderblomgården kunde omdanas. Platsen
tagit. Jag har det i min dator där man kan
och började röjningen utan a6 ta någon
började bli beväxt med buskar av oönskade
följa arbetet fram )ll färdigställandet. Så
kontakt och röjde även buskar som borde
arter. Ytorna var svårskö6a och oanvändbara
minns jag hur Robert med ﬂera hjälpte oss a( varit kvar. En skogsolvonbuske, inte så vanlig
och utan några kulturväxter. Skisser på hur
med kommunens stöd snygga )ll framför
a6 se, åkte med. Busken har dock kommit
det skulle kunna se ut diskuterades. Vi gick
Bystugan sedan Trönöbygden ﬂy(at in där. I igen och blommat sommaren 2016.
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E6 datum bestämdes för a6 se om
intresse fanns. Det kom 7 eller 8 damer men
inte en manlig. Personer inom ﬁskevårdsföreningen och hembygdföreningen var de
som ändå såg det som gemensamt intresse
a6 utveckla idéerna. Tillsammans med Olle
Sahlin från Trönöbygden ekonomisk förening
räknades upp namn på personer som kunde
tänkas vara intresserade av idén. En grupp på
© O. S.
8 personer samlades och eEersom dagen var
en Bsdag blev benämningen Tisdagsgruppen . Tisdagsgruppen gör ﬁnt framför Bystugan.
Hur området såg ut där Wijsågen, kraEstaBon, tvä6stugan låg, när byggnader fanns
Linberedning på Söderblomsgården.
kvar, var några av frågorna. Hur skulle man
gå vidare med idéer och var skulle man kunna
få ekonomiskt stöd? Kontakt togs med
Söderhamns kommuns friBdsansvarige
Nicklas Brodin, som ställde sig mycket posiBv
Bll tankarna och lovade ekonomiskt stöd på
olika sä6. En sparbössa på aﬀärn och
Bggarbrev Bll olika föreningar har inbringat
e6 antal tusen kronor Bll material och
maskinkostnader.
GångsBgen med broar är nu frånse6
några justeringar klar fram Bll pumpstaBonen
och arbetet mot och förbi skolan pågår.
Tisdagsgruppen har under Bden uGört många
andra uppgiEer utöver åsBgen Städat bort
minigolDanan, lagat portar på Enighets
garage, by6 vindskivor på lokalen, rensat i
parken framför bystugan, Bllverkat
fågelholkar och sa6 upp eEer ån, hjälpt
ﬁskevårdsföreningen med vindskydd och en
hel del andra insatser Bll, som gruppen
hoppas, Trönöbors trevnad.
Till sist: Apropå ogräs så är Ås)gen en GÅNGs)g. Alltså är motoriserat ny(jande av typen
ogräs, det vill säga oönskat liksom de )digare
brännässlorna som tagits bort.
Alltså, INGA MOPEDER utmed GÅNGs)gen!

Många frossade på

traktordagen
Trönö traktorfrossa 2016 var, som vanligt,
första lördagen i juli.
Uppslutningen av veteranmaskiner var
kanske inte lika stor som )digare år, men
sånt varierar ju all)d. Trots de(a var det
många besökare som kunde glädjas åt gamla
minnen och nostalgi. Många passade också
på a( göra fynd i loppis-stånden, njuta av
Rönningens Bygdeförenings kolbullar eller
IOGT:s hamburgare. Trönö IK kämpade på
med bilparkeringen. Perfekt teamwork
mellan föreningarna.

Många besökare passade också på a( köra
lite traktor. I en slingrig bana ﬁck man gra)s
trassla sig runt på en Ferguson ”Grålle”, med
varierande resultat. ”Allans traktortaxi”
hade fullt upp och körde olika slingor med
både barn och vuxna. Från scenen bjöds
underhållning av populära Perra & Klaes.
Slutligen vill vi arrangörer rikta e( stort
tack )ll er besökare, alla sponsorer, Allan
och Karl-Erik, engagerade föreningar. Vi ses
igen nästa sommar!!
Ola, Olle och Peter.

© J-O W

RÖRMOKERI

bygg

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

Allt inom byggna6on.
Ring för oﬀert!

070 544 21 67

Håkan: 070-373 69 31
Fredrik: 070-336 23 60
Andreas: 070-336 21 19
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När Nathan Söderbloms salongsorgel kom hem 6ll Trönö
Trönö Hembygdsförening ﬁrade söndagen
före midsommar sin tradi6onsenliga
Hembygdsdag på Söderblomsgården.
Dagen började i Gamla kyrkan med gudstjänst, sedan fortsa(e man )ll Söderblomsgården. Där bjöds på musik med Söderhamns
spelmansgille samt körsång och kaﬀeservering med hembakat.
Höjdpunkten på dagen var när Åsa
Persson Nordling från Orsa, )ll hembygdsföre
-ningen överlämnade en salongsorgel som
hon inneha0 i 50 år. Den förste ägaren )ll
denna orgel var Nathan Söderblom som år
1919 ﬁck den i gåva av sina konﬁrmander i
Uppsala. Det är en lång historia om orgelns
väg från Nathans )d i Uppsala med olika
ägare, )lls den kom hem )ll Trönö bland alla
andra föremål från släkten Söderblom.
Det började med e( mail från Omi
Söderblom, barnbarnsbarn )ll Nathan. Omi
hade blivit erbjuden a( ta hand om orgeln av
Åsa som ville a( någon skulle överta den.
Omi kunde inte ta emot den då. Istället
undrade hon om den skulle passa på
Söderblomsgården i Trönö. Vi i
hembygdsföreningen blev jä(eglada för
erbjudandet. Vi ﬁck kontaktuppgi0er )ll Åsa i
Orsa, hon blev då mycket glad a( vi var
intresserade av orgeln, tyckte det passade
väldigt bra a( den kom hem )ll Nathans
födelseplats.

aﬀärsman, hade sedan ﬂera år etablerat sig
som orgelfabrikör i Leipzig under ﬁrmanamnet Mannborg. Ekström träﬀade den
berömda tyske orgelvirtuosen Wilhelm
Kempﬀ, som just konserterat i Domkyrkan.
Han agerade konsumentrådgivare och
lovordade Mannborgs produkter. Och
instrumentets goda kvalitet kände också den
före de6a Leipzigprofessorn Söderblom Bll.
Ekström importerade därför orgeln från
Leiqzig och placerade den i ärkebiskopsgårdens salong, Bll stor glädje för många
musikälskare.”
När Söderblom dog 1931 hamnade hans
salongsorgel i en herrgård nära Skokloster.
Där blev instrumentet stående )lls Birgit ﬁck
överta det i början av 60-talet och föra det )ll
Stockholm. När jag ﬁck följa med på en
utrikes musikresa träﬀade jag en deltagande
dalkulla som ställde ﬂera frågor )ll mig om
Nathan Söderblom. Förklaringen kom, hon
hade varit inackorderad hos Birgit under sin
musikhögskole)d och var så tacksam för a(
ha få( öva på hennes orgel. De(a var alltså
Åsa från Orsa som senare ﬁck överta orgeln.

dag. När vi ﬁck se storleken på orgeln var det
inte a( tänka på a( få den på en släpvagn. Vi
ville ju få hem orgeln )ll hembygdsdagen så
nu blev det brå(om a( ordna den hem )ll
Trönö. Det var inte så enkelt a( få någon
transport )ll någorlunda pris, men det
visades a( specialist på a( ﬂy(a tunga
föremål fanns hemma i byn, nämligen Jan
Svedin. Vi hyrde en skåpbil med nedfällbar
lucka bak sedan ﬁxade Jan övrig utrustning
som behövdes, mi( i na(en anlände vi )ll
Söderblomsgården, med orgeln.
Trönö Hembygdsförening
gm. Hans Persson

I e brev 6ll Åsa i Orsa 1989 från Birgit
William Olsson, kan man läsa om orgelns väg:

”När jag på 50-talet tog orgellekBoner i
Johanneskyrkan i förhoppning a6 kunna ta en
lägre organistexamen (vilket tyvärr ej
förverkligades), kom jag a6 tänka på den där
Orgelns väg 6ll Trönö. I Upsala Nya Tidning
orgeln, som stod Bll ingen ny6a på
skrev Birger Forsberg den 7 juli 1994:
herrgården. Det var besvärligt a6 passa
”Den begåvade ingenjören ﬁl dr Alfred
övningsBder hos Förenade Piano- och
Ekström i Stockholm verkade i
Orgelfabriker vid Brunnsgatan och jag
elektronikbranschen i början av de6a sekel.
drömde om en orgel i hemmet. Orgeln hade
Han blev en välbärgad och känd industriman
då gå6 i arv Bll en av sönerna, Jon Olof
och var god vän med Nathan Söderblom.
Söderblom, som var min bäste vän. Jag
Ekström kom a6 göra Söderblom ﬂera
frågade om jag ﬁck köpa orgeln av honom
tjänster. Som skeppare förde Ekström
och jag ﬁck den Bll vänskapspris. Jag tror a6
ärkebiskopen över Östersjön i sin motorbåt på
jag betalade 500 kr. fastän han ville ge mig
visitaBonsresor på 20-talet Bll de svenska
den utan betalning. Dock sade han, a6 orgeln
församlingarna på öarna i Estland och
farit ganska illa under åren och haE
Le6land. [...] Ekströms hustru och Anna
påhälsning av rå6or, som anställt en del
Söderblom hade mycket gemensamt
skada, då de troligen ville bo därinne. Orgeln
alltsedan barnaåren, då de bodde i samma
var då ej elektrisk utan pumpades för hand.
hus. Familjerna umgicks träget och när två av
Jag talade med Förenade Piano och de åtog
Söderbloms dö6rar skulle konﬁrmeras av sin
sig a6 renovera orgeln samt a6 skaﬀa en
far 1919, ﬁck Ekströms båda söner gå och
elektrisk motor, som jag tror beställdes från
läsa samBdigt under e6 halvår. Varje
Schweits. Jag minns i alla fall a6 det dröjde
veckoslut ﬁck även do6ern Birgit följa med
länge för a6 den beställdes utomlands. Du
sina föräldrar Bll Uppsala, när de B6ade Bll
kan ju förstå min lycka när orgeln anlände.
sönerna, lyssnade på undervisningen och ﬁck
Det enda kruxet blev a6 grannarna blev litet
bo i ärkebiskopsgården. Det är Birgit, på 50störda, så jag ﬁck ju vara mycket försikBg.
talet en av mina kolleger, och då med
Grannen två trappor ovanpå sade a6 det var
Bllnamnet William-Olsson, som har berä6at
som a6 bo i en kyrka. EEersom orgeln var mig
historiens fortsä6ning. Pappa Ekström
gränslöst kär och hade e6 stort
beundrade barnens konﬁrmaBonslärare och
aﬀekBonsvärde var jag mycket glad och
hans gedigna undervisning. Därför ville
tacksam över a6 den kom i så goda händer.
Ekström från konﬁrmanderna överlämna en
De6a har nu y6erligare besannats genom di6
värdefull gåva, som med kännedom om
brev.”
Söderbloms musikalitet och stora
Hur skulle vi få hem den från Orsa? Hans och
orgelintresse skulle passa bra. Det blev en
rejäl present, en stor orgel med två manualer Margareta samt Raul och Madeliane Thelin
åkte )ll Åsa i Orsa, vi tänkte a( vi hyr väl en
och pedal. Värmlänningen Theodor
släpvagn och tar hem orgeln direkt samma
Malmberg, en skicklig orgelbyggare och
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Åsa bodde i e6 stort gult hus som byggts av
Orsa kompani. På tomten fanns även en
liten stuga, där orgeln var placerad.
Uppslagna noter, ”I denna ljuva sommarBd”
naturligtvis. Vi tyckte a6 Åsa skulle
provspela för oss. Nja, det kanske jag kan,
sa hon. Och nog kunde hon minsann,
organist som hon är, vilket vi inte visste.
Dessutom spelar hon ﬁol i Orsa spelmanslag.
Det var så pampigt med Nathans psalm i
den lilla stugan, så inte e6 öga var torrt.

Trönö brandvärn ovärderligt för bygden
Trönö Brandvärn är en företeelse i byn, som
nog många tar för given utan a( reﬂektera
närmare över. Brandbilarna känner de ﬂesta
igen som e( trevligt inslag för barnen vid
mässor och andra arrangemang i bygden.
Men hur var det från början?
För er som undrar kan vi upplysa om a(
Trönö )digare hade en del)dsbrandkår
underställd Räddningstjänsten i Söderhamn.
År 2000 meddelade Räddningstjänsten a(
del)dsbrandkåren i Trönö skulle läggas ner
för a( spara pengar. Protester och sakskäl
hjälpte föga och nedläggningsbeslutet a(
gälla från 1/1 2001, klubbades.
I det läget nämnde Barbro Sahlin )ll
del)dsbrandkårens platschef, Michael
Lindberg – ”Kan vi inte göra något själva?”
Miche tog fasta på idén och kollade om något
liknande fanns på annat håll i landet. E0er en
del funderingar och överväganden bildades
Trönöbygden Ekonomisk förening med sy0et
a( behålla e( brandvärn i bygden, som skulle
drivas i egen regi. Brandbilar, utrustning och
sta)on överläts från Söderhamns kommun
för en symbolisk summa )ll Trönöbygden
Ekonomisk förening. Miche Lindberg fortsa(e
som ledare för Trönös eget brandvärn och
med stort engagemang ledde han den frivilliga styrkan om 15 man, som var redo a(
rycka ut på bränder i trakten. Alla de )digare
del)dsbrandmännen i Trönö övergick )ll
Trönö brandvärn. De )digare jourerna ersattes med a( de som har möjlighet när larmet
går rycker ut. E0er några år ﬁck Miche Lindberg arbete på Räddningstjänsten i södra
Hälsingland och ersa(es av Leif Bergman från
Berge, som i drygt 30 år arbetat som
insatsledare på Räddningstjänsten i Bollnäs.
Flera av de 15 som nu ingår i styrkan har
varit med från starten. Bland andra Åke
Wiman, Kenneth Engmalm, Jan Olov
Gunnarsson och Bengt-Olov Eriksson, som
forVarande har e( stort engagemang för
uppdraget och deltar i de ﬂesta övningar. En
kvinna har ingå( i Trönös brandvärn, Theresa
Vanova, som tyvärr slutade när hon ﬂy(ade
från Trönö, men vi hoppas a( ﬂera känner sig
manade a( gå i hennes fotspår.
Vid en brand är de första minuterna helt
avgörande för brandens omfa(ning och

förlopp. Varje minut är vik)g. Vid e( larm )ll
112 om en brand, automatlarm, traﬁkolycka
eller drunknings)llbud i Trönö går också e(
SMS-larm ut )ll mobiltelefonerna )ll alla i
Trönös brandvärn. De som har möjlighet tar
sig då omgående )ll brandsta)onen, byter
om och ger sig av med påslagna sirener. I det
läget märks styrkan av a( ha e( brandvärn
lokalt. Utrycknings)den från a( larmet går )ll
a( räddningspersonal är på plats är 10 – 20
minuter kortare för Trönömanskapet än för
kollegorna från centralorten. Dessutom har
Trönös brandvärn lokalkännedom och hi(ar
)ll brandplatsen utan problem, vilket också i
några fall varit av stort värde. Dessa
värdefulla minuter har vid ﬂera )llfällen
räddat byggnader från a( brinna ner.
Den vik)gaste uppgi0en för vårt
brandvärn är a( göra en första insats i väntan
på a( Räddningstjänstens större styrka med
helt andra resurser kommer )ll platsen.
Trönö brandvärn kan också )llkallas vid
större skogsbränder även utanför Trönö.
Skogsbränder beror o0ast på blixtnedslag i
kombina)on med torra marker och blåst och
går ej a( förebygga, och under de sista två
åren har det inte varit några skogsbränder i
vårt närområde.
Så värdet för bybor och fas)ghets- och
skogsägare av e( brandvärn i Trönö är
odiskutabelt. Trönös brandmän får vid
utryckningar betalt per arbetad )mme från
Räddningstjänsten och en summa utgår
sam)digt för brandbilarna )ll Trönöbygden
Ekonomisk förening. I övrigt ger övningar för
manskapet, som sker första måndagen i varje
månad kl 19.00 e( ﬁnt kamratskap och ökade
kunskaper men inget ekonomiskt utbyte.
Antalet brandlarm har minskat något,
från )digare som mest 18 larm/år )ll ca 1215, tack vare a( jordfelsbrytare installeras
allt o0are och a( )digare vedeldade
bostäder övergår )ll jord- eller bergvärme.
De(a i kombina)on med en ökad medvetenhet hos allmänheten om förebyggande
brandskydd, har medverkat )ll e( något
minskat antal brandlarm. Men underlaget för
Trönö brandvärn ﬁnns forVarande.
Underhåll av material och nyinköp
bekostas av Trönöbygden ekonomisk
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av Birgit Lundgren

förening, som i dagsläget har en ansträngd
ekonomi och endast nödvändiga kostnader
kan komma i fråga. På sikt ﬁnns dock behov
av a( planera för inköp av bä(re utrustning.
I ekonomin utgör medlemsavgi0erna ryggraden, alla medlemsavgi0er är betydelsefulla och en förutsä(ning för vårt brandvärns
fortlevnad.
Medelåldern i manskapet har genom en
god kon)nuitet ökat sedan starten även om
ﬂera yngre )llkommit genom åren. En
förstärkning med y(erligare några yngre män
eller kvinnor som medarbetare vore
välkommet och en förutsä(ning för
brandvärnets fortlevnad.
Michael Lindberg och Kenneth Olsson
)llhör brandvärnet sam)digt som de är
yrkesverksamma inom Räddningstjänsten i
södra Hälsingland och har på så sä( koll och
omvärldsbevakning på nyheter och
förändringar som berör brandvärnet i Trönö.
De upplever a( Räddningstjänsten
värdesä(er Trönös brandvärn och ser det
enda hotet mot verksamheten a(
nyrekryteringen uteblir.

Brandvärnet söker
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Man eller kvinna över 20 år, boende i
Trönö. Arbete i Trönö är inget krav och
inte heller speciﬁka arbets)der.
Skaplig fysik och kondi)on, för a( dra
brandslangar o liknande.
Körkort, helst också för lastbil.
Ini)a)v- och samarbetsförmåga.
Intresse av a( medverka i e(
betydelsefullt uppdrag i en levande
landsbygd.
Inga förkunskaper behövs. (Kortare
utbildning i Trönö, studiebesök på
Räddningstjänsten i Söderhamn )ll de
nya som börjar, samt vid behov
samtalsstöd för dem som ingår i styrkan.

Stämmer det här in på dig är du
välkommen in i e( ﬁnt kamratgäng.
Hör av dig )ll Leif Bergman Vn
0730-767445, gärna före 15/9.

Farfars minnen av skolåren i Trö
Lars-Olofs mor insjuknande och det blev ﬂy(
för familjen )ll Hällsä(er. Folkskolan i VijGlamsta väntade med folkskollärare Örbom
som hade hand om undervisningen sam)digt
som han skö(e poststa)on, telefonväxeln
och andra bisysslor. Han försummande
undervisningen, skriver Lars-Olof, inte bara
det, han var "sjuklig och slö samt likgilBg för
si6 lärarkall", uppger han. "Undervisningen
blev undermåig för a6 inte säga obeﬁntlig.
Jag har inget minne av någon personlig
undervisning med hemläxor och förhör av
sådana".
Han ﬁck tack vare äldre elever i skolan, Lars
Johnson i Vij och Richard Glämsta i Glamsta,
lära sig räkning, skrivning, historia och
geograﬁ.
Undervisningen var kortade )ll halva dagar
och själva lek)onerna var stökiga. När läraren
var frånvarande )llsa(es elever som
)llsyningsmän för a( hålla ordning:
En skolklass från kyrkskolan, det vill säga Långbro skola, år 1901. Det var några år eEer
"Även jag ﬁck de6a uppdrag och beslöt mig
a6 Lars-Olof Nenzell var elev där, men hans lärare Helena Enkvist född Bodinsson står
för a6 göra vad jag kunde. Trots min
längst Bll vänster i bild. Skolhuset som skymtar Bll höger var den första fasta skolan som
Bllsägelse om tystnad förekom slammer med
byggdes i Trönö år 1856. Eleverna på bilden är obekanta förutom Gustav Persson,
bänklock, spring bland bänkarna m.m. Då två
Daglysa, Leonard Nordlund, Daglysa och Karin Persson, Berga.
ﬂickor tog sig Bll a6 dansa omkring orgeln
ingrep jag på skarpen och hotade a6 gå eEer
styvfadern via Anna gav sötmjölk cirka 2,5
Färgstarkt och detaljrikt berä ar min
läraren och anmäla ﬂickorna för bestraﬀning.
liter
)ll
lärarinnorna
vid
kyrkskolan
och
då
farfar Lars-Olof Nenzell född Nilsson om
Ordningen var återställd, och jag skrev upp de
och
då
andra
livsmedel.
Det
hände
a(
de
blev
sin barn- och ungdom i Trönö.
två ﬂickorna för anmälan om dansen".
hembjudna
på
mat
och
kaﬀe
samt
Strax före sin död 1957 skrev han sina
De kallades sedan )ll förhör av läraren och
memoarer, Minnen och upplevelser. Han var överna(ning.
ﬁck si(a i skamvrån vid katedern lek)onen
född 1880 i Daglysa, son )ll Olof Larsson och Kyrkskolan hade en nackdel, tar Lars-Olof
e0er "där de sa6 och grinade".
Lena Nilsdo(er Widmark.
upp, lärare by(es o0a. Fröken Eriksson
Ingripandet ﬁck e( e0erspel - när Lars-Olof
Hans minnen är detaljrika om händelser i
stannade någon termin, sedan kom en "ung
och
en skolkamrat passerade ena ﬂickans
familjen och även om livsbe)ngelser i byn.
ﬂicka" vid namn Tekla, som han uppger
hem
blev de inkallade för a( bjudas på kaﬀe
Med si( goda minne berä(ar han om sina
väckte "stor uppståndelse i byn i och med
kamrater och lekar, a( han )digt ﬁck hjälpa
kortklippt hår och lösröv". Sistnämnda bestod och bröd. De tackade ja och lät sig väl smaka
)ll med sysslor och inte minst hans skolgång i av "en lämplig kudde under höEer därbak så men det blev snabbt andra bullar.
kyrkskolan och folkskolan i Vi-Glamsta.
hennes kjortel putade upp välderliga när hon "Rä6 som det var rusade gumman på mig så
Faderlös vid tre månaders ålder bodde han promenerade i gångarna mellan bänkraderna sägande. -Jag ska ge dig Lars-Olof för det a6
kvar i Daglysa hos mormor och morbror även i skolsalen."
du skrev upp våran jänta så hon ﬁck si6a i
sedan modern gi0 om sig. Han skriver a(
skamvrån. SamBdigt bultade hon mig i
Fru Wixner från Söderhamn var nästa
hans "sorgfria och hälsobringande
lärarinna i kyrkskolan, änka e0er en guldsmed huvudet med sina bastanta knytnävar. Kvicka
barndomsBd var slut i och med a6 han
som vesslor slank vi ut genom dörren,
i Söderhamn. Lars-Olof minns inte underinskrevs i socknens småskola 1887 och
lämnande förtäringen åt si6 öde, och tur var
visningen, däremot hennes kontroller av
ﬂy6ade Bll mor och styvfar i Kullbo".
det a6 vi inte drog kaﬀeservisen i golvet vid
renlighet.
den brådstörtade ﬂykten".
Lars-Olof och hans syster Anna, som var dryga
"Hon var mycket patriarkalisk med si6
året äldre, skrevs in i första klass i skolan vid
Någon mer insats som ordningsman åtog
grånande hår och sina dubbla glasögon. Det
gamla kyrkan. Fröken Erikson från Stenstorp i
sig
inte Lars-Olof däre0er.
var en kosterlig syn a6 se när hon rörde sig
Västergötland var lärarinna.
Andra och farligare upptåg var a( äldre
sakta eEer bänkraderna och fa6ade tag i
En olyckshändelse fäste sig i minnet. När
elever gjorde pistoler av härbresnycklar och
barnens örsnibbar och kikade in i öronen
han och skolkamraterna rusade in i samlingstomma patronhylsor. De inhandlade bergkrut
genom sina glasögon, samBdigt som hon
rummet e0er en rast ﬁck Lars-Olof en knuﬀ
krafsade undan ﬂckornas hårlockar för a6 se från Söderhamns järnbodar och höll skjutoch föll mot en järnkamin vid väggen och
övningar bakom järnboden och skolans
om halsen var rentvä6ad. Barnens ﬁngrar
"slog huvudet mot kaminens utstående
besikBgades särskilt noga och var det någon avträde, )ll och med i samlings- och
järnskenor med påföljd a6 e6 rä6 stort sår
med allt för svarta ﬁngrar med sorgkanter på avklädningsrummet vid lek)onssalen.
uppstod i pannan vid hårfästet. Det blev gråt
naglarna blev det ampra hälsningar hem Bll
"Skjutövningarna på den senare platsen
och jämmer, så lärarinnan tog hand om mig
mor om tvä6ning av händer som ansikte Bll
roade
oss mycket, enär ﬂickorna syntes bliva
och anlade e6 första förband. Jag minns a6
nästa dag."
så rädda, när sko6en small och grus med
jag ﬁck ligga på en soﬀa i skolfrökens rum Blls
småsten, som ersa6e hagel, yrde över tak och
jag blev hämtad och hemforslad."
Skamvrån väntade elever som inte följde
väggar."
Lars-Olof berä(ar a( mamman och
fröken Wixners renlighetskrav.
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önö för 130 år sedan

Text: Anne-Marie Nenzell
Foto: DiBiS
melodi och eleverna ﬁck följa med så go6 de
kunde". Även gymnas)ken var han kri)sk )ll.
Mycket skulle kunna gjorts )digt på hös(erminen och sent på vårterminen i form av
lekar även om gymnas)ksal och redskap
saknades, anser han. Enda gymnas)kövningar
som fröken ledde som bara tog några minuter
i anspråk var a( barnen i stående ﬁck inta
enskild ställning i gångarna mellan bänkarna,
armböjningar och sträckningar, huvudvridningar )ll höger och vänster, hö0er fäst,
tåhöjningar och tåböjningar.
På rasterna var pojkarna i farten med
bollekar bland annat med egenhändigt gjorda
bollar stoppade med svinborst. Skidåkning i
backen in)ll skolhuset tog pojkar från Fly upp
på rasterna, men förbjöds av den annars så
uppska(ade fröken.

De6a foto är från Glamsta skola 1893, där Lars-Olof Nenzell Bdigare gå6 och då haE läraren
på bilden, Ossian Örbom. Eleverna är på nedre raden från vänster Tilda Larsson, Augusta
Häger, Brita Gisselsson, Hulda Strömberg och KrisBna Skoglund. På nästa rad si6er KrisBna
Tunong, Kalla Hansson, Ingrid Törnblom, Helena Larsson, Anna Andersson, Ingrid Törnros,
Anna Mickelsson och Barbro Eriksson. På rad tre ser vi Mickel Sjöberg, Beda Strömberg, Anna
Wiman, Kalla Eriksson, Karin Jonsson, KrisBna Larsson och Pehr Larsson, på rad fyra ﬁnns Axel
Berglund, obekant, H. O. Larsson, obekant, läraren, obekant, Rickard Glämsta, Erik eriksson
och Lars Östlund samt överst fyra obekanta, Per Olsson och Sven Ma6on.
1891 ﬂy ade familjen 6ll Fly och då kom
Lars-Olof )llbaka )ll kyrkskolan, nu med
Héléna Bodinsson som lärare.
"Som fröken Bodinsson var ung, arbetsvillig
och energisk, gick hon Bll si6 kall med
beslutsamhet och framåtanda med humanitet
och arbetsglädje. Hennes undervisning var,
eEer vad jag har kunnat bedöma både

metodisk och klargörande, så vad man ﬁck
lära sig av henne stannade kvar i minnet för
allBd. Vad mig själv beträﬀar så har jag vid
mina 72 år många goda livsregler och
kunskaper ännu kvar som ledmoBv i min
livsföring."
Han var kri)sk )ll frökens sångundervisning:
”Med si6 pekﬁnger knackade hon fram en

1895 konﬁrmerades Lars-Olof för komminister J Persson i Trönö gamla kyrka, den sista
kullen som gjorde det för en ny kyrka
uppfördes de(a år. Tillsammans med
skolkamrater klä(rade Lars-Olof upp för
tornet där)ll uppmanade av
byggnadsarbetarna(!):
”... vi började kliva uppför stegarna, stege
eEer stege, jag i teten och kamraten eEer. Ju
högre vi kom kändes den västliga vinden så
det började gå runt i huvudet på en. De sista
steglängderna kröpo
vi omkring vid tornets spets. Väl uppkomna
reste vi oss och sträckte våra händer uppåt
och lade dem på tornspirans högsta topp,
varvid vi blickande runt i den vida nejden, som
belystes av den nedåtgående solens strålar".
Sedan kröp de ned på alla fyra med benen
före.
Alla helgons dag invigdes Trönö nya kyrka
och då hade Lars-Olof avslutat sin skolgång i
Trönö: "... jag var mogen för u6räde i livet för
arbete på en levnadsbana för min Bmliga
utkomst i livet".

Om ni vill resa miljövänligt,
säkert och bekvämt!
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Rönningens bygdeförening

tackar alla!

Kolbullar gräddas under Gå-Bingon i
Rönningen. (Foto: Gun-Bri6 Larsson)

Äppelinsamling

Klart: Trönös nya

blir det även i år

vandrarhem

Fyllda lådor från insamling e6 Bdigare år.
(Källa: www.tronobygden.se)

Till både besökare och funk)onärer, som ställt
upp oavse( väder. Tack vare er blev årets GåBingo den bästa som vi kan minnas!
De(a möjliggör a( en gammal önskedröm
nu kan genomföras, nämligen renovering och
modernisering av bygdegårdens kök.
Vi planerar också för ak)viteter i höst, vad
vet vi inte rik)gt än. Har du förslag eller idéer,
så är du hjärtligt välkommen med )ps.
Tack också )ll alla medlemmar, både nya
och gamla. Avgi0en (150 kr/fam.) bidrar också
)ll bygdegårdens dri0 och underhåll.
Vill DU bli medlem eller har missat
medlemsavgi0en för i år är vårt bg-nummer
870-4975. Glöm inte a( skriva avsändare!
E.u. Anna Åkerlind, Stärte

E0erfrågan på Trönögumman äppelmust ökar,
vilket naturligtvis är mycket roligt.
För a( kunna )llgodose de(a behöver vi få
in ﬂer äpplen, inte bara genom a( Trönöborna
skänker större mängd utan också genom a(
vidga uppsamlingsområdet. Berä(a för vänner
och bekanta utanför Trönö a( vi gärna tar
emot äpplen för )llverkning av vår goda must!
Det är ännu inte klart vilka datum som
gäller, men du kan redan nu kontakta Anders
Tång , telefonnummer 070 343 71 39, om du
vill ha hjälp med a( plocka och/eller hämta
dina äpplen.
Förtjänsten från försäljningen av musten
går )ll Trönöbygden Ekonomisk Förening, och
kommer därmed hela bygden )ll godo.

Sedan vandrarhemmet Bed & Box avvecklades
saknades möjligheter a( boka överna(ning i
Trönö. Med en )ll stora delar outny(jad bystuga
kom idén a( använda några av rummen )ll
vandrarhem. E0ersom föreningens kassa är skral
ställde ﬂera bybor upp med arbets)d och
utrustning )ll rummen, köket och matsalen.
Det blev en hel del problem a( lösa för a(
göra de )digare kontorsrummen )ll funk)onella
sovrum. Men med många ideer och gemensamma arbetsinsatser har det löst sig.
Informa)on och karta över Trönö ﬁnns för
gästerna samt på väggarna fotograﬁer av Alf
Pallin som fångat sällsynta arter från naturen i
vackra bilder från Trönö. I alla rum ﬁnns,
förutom bekväma sängar, bokhyllor där en bok
kan väljas ut och sedan tas med e0er vistelsens
slut. Även frukost kan beställas om så önskas.
Det här kan bli en välbehövlig inkomstkälla
för föreningen, tack vare a( bybor )llsammans
engagerar sig i bygdens fram)d. En styrka för
landsbygden a( med ideellt arbete utveckla
bygdens gemensamma resurser. Stort tack )ll
alla som bidragit på olika sä( )ll a( förverkliga
vandrarhemmet! Ingen nämnd och ingen glömd.

Kvalitetscer6ﬁering
ICA I love eco är vårt eget
Catering
smörgåstårtor, festplankor,
ostbrickor, matkorgar och
landgångar.
Manuell charkdisk

Hemkörning
0270 360 85

Öppe8der:

Ombud för

Vi gillar svenskt kö

Apotek

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.

Vi skär, styckar och mal
e0er dina önskemål.

Telefon:

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.

E-post:

Post
Systembolag
Svenska spel

david.eriksson@nara.ica.se

Vardagar 9.30-18

Helger
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Kvinnan och familjen
Då det talas så lite om hur kvinnorna
hade det i si dagliga arbete ska vi
försöka ge en liten glimt av deras vardag
i början på de a sekel, under den så
kallade sågverksperioden 1905-1935.
Sågverksarbetaren bodde antagligen i en
liten oansenlig barack eller hade, vilket var
mycket vanligt, e( litet torp ute i bygden.
Stugorna bestod o0ast av e( rum och kök.
Rummet var för det mesta kallrum eller stod
oanvänt som ”ﬁnrum”. Möbleringen var
sparsam och utgjordes mest av nyDga saker
såsom utdragssäng, skänk, stolar och bord.
Köket var desto ﬂi)gare använt, där
skulle nästan all)ng uträ(as. Någon egentlig
köksutrustning fanns inte, ej heller va(en
eller elektriskt ljus. Fotogen eller karbid
användes )ll belysning. Fotogen skulle köpas
för surt förvärvade slantar och något slöseri
kunde det inte bli tal om. Lampan tändes
först när det var rik)gt skumt och sedan
gällde det a( tränga ihop sig kring köksbordet
i lampans svaga sken.
En stor del av golvutrymmet upptogs av
den stora spismuren med inmurad järnspis,
vilken stod för uppvärmingen av stugan. Där
skulle också maten lagas, brödet bakas,
tvä(en kokas och där skulle blöta arbetskläder och småtvä( hängas på tork. E(
väggfast skåp, e( skåp för va(en och slaskhink samt en hylla för diverse husgeråd
utgjorde den enda inredningen. Köket var
möblerat med matbord och stolar och sängar
i rader, e0ersom barnkullarna var stora i de
ﬂesta familjerna. Man låg skafö(es, ﬂera barn
i samma säng. Lakan var inte så vanligt i alla
stugor, möjligen ﬂanellakan.
Bondgårdarna hade storbyk höst och vår
men i de små stugorna där det var sparsamt
med kläder ﬁck man tvä(a lite då och då.
Man värmde va(en på spisen och sköljde vid
brunnen. Den personliga hygienen skö(es i

Text: Anna-Lisa Stertman
Foto: DiBiS

e( handfat, )ll storhelgerna kunde man få
bada i balja, o0a ﬂera i samma va(en.
Familjens kläder syddes i hemmen,
mestadels sydde man om av gammalt och
kläderna ärvdes barnen emellan.
Byskomakaren )llverkade skorna. Kängor och
stövlar )ll vintern och på sommaren gick
åtminstone barnen barfota. Även ”luddar”
sydda av ﬁlt förekom.
Vantar och strumpor s)ckades av garn
som man själv spunnit. Man ﬁck också spinna
och väva åt bondhustrurna och kunde kanske
få lite lingarn eller en vävstump som lön för
mödan.

Fredagsgörat i full gång vid Förarstugan på
Bergesboene i Trönö. Linnea Gustafsson,
fäbodjänta på vallen (senare giE med Per
Svedberg från Berge), diskar eEer smörkärning sommaren 1928.
Kosthållet var mycket enkelt och bestod )ll
största delen av sill och pota)s, gröt och
välling och ibland någon ﬂäskskiva. Torparen
som kanske var lycklig nog a( äga en ko och
några höns hade ju också )llgång )ll mjölk
och ägg. Mjölken skummades noga och man
drack mest skummjölk. Av grädden kärnades
smör som man dock inte ﬁck unna sig a( äta
)ll vardags, det skulle antagligen säljas eller
bytas mot andra förnödenheter.
A( göra ost av mjölken var också vanligt,
så kallad ko-ost. Man sa(e även långﬁl, så
kallad tätmjölk. Det gick )ll på så sä( a(
man lade en klick gammal långﬁl i en bunke
och hällde på färsk mjölk. E0er några dagar
på svalt ställe var den färdig och höll sig
sedan i många veckor. Pota)s och kölrö(er
sa(e man själv, några andra rot- eller
grönsaker förekom sällan. Rotmoset
Ester Strid från Röningen och Per-Selvest
Gunborg skurar ma6or vid Per-Selvest i
Trönbyn år 1941.

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

Mer om ALLIS:
www.soderhamnsbygder.se
www.allis.nu

ALLIS arrangerar för ALLA
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kallades i forna dagar här i Trönö för ”stuv”
och pota)smoset för ”stamp”.
Strömming såldes av en kringvandrande
ﬁskhandlare och kostade 25 ör per kilo i
början av 1930-talet. De(a låter billigt i våra
öron men en gammal arbetarhustru berä(ar
a( det inte var o0a familjen kunde kosta på
sig en sådan lyx. Hon berä(ar också a( det
var mycket sällan hon såg några reda pengar
utan de ﬁck så kallade ”matlappar”, 7 .50 i
veckan för en hel familj.
Då det o0a var knappt med maten var
folk och särskilt då barnen inte i bästa
kondi)on, bristsjukdomar såsom ”engelska
sjukan” och blodbrist var mycket vanligt.
Tuberkulosen härjade vilt och skördade
många oﬀer. 1917 utbröt en di0eriepidemi
som kostade många barn livet. 1918 kom
sedan spanska sjukan. Under dessa epidemier
fanns en liten sjukstuga i Hamre där några av
sjuklingarna kunde tas om hand. Men de
ﬂesta vårdades och avled hemma.
Läkare kunde man ej kosta på sig utom i
y(ersta nödfall. För många sjukdomar
anlitade man så kallade kloka gubbar och
gummor som använde sina knep och
”trollkonster” för a( få folk friska. Vi hade )ll
exempel Troll-Jöns, Ko-Lisa, Brant-Johanna,
Lund-Jonke och Lill-Luge. Kvinnorna hjälpte
varandra vid barnsbörd, vid sjukdom gick man
)ll varandra med lite mat och man hjälpte )ll
a( vaka. Vid dödsfall skänktes mjölk och
andra matvaror.
Småﬂickorna ﬁck börja i )dig ålder a(
lära sig olika göromål, både utesysslor och a(
sköta e( hushåll. Vid 5-6 års ålder ﬁck man
hjälpa )ll a( valla kor och ge(er. Under
skol)den som varade i sex år ﬁck man på
e0ermiddagarna hjälpa )ll a( ”syta”
småbarnen samt hjälpa )ll i hushållet. Vid
höstskörd, pota)splockning, tröskning,
stortvä( och städning ﬁck både barn och
vuxet folk ställa upp och hjälpa )ll i
bondgårdarna.
Som vi ser hade kvinnorna få )llfällen )ll
nöjen. De träﬀades väl någon gång )ll något
”s)ckmöte” och man gick ibland, om man
hade den läggningen, på bönemöten som
hölls i en del gårdar, en kvinnoklubb bildades
år 1935 och samlade en del kvinnor och
nykterhetslogerna sin del.
Med dessa enkla rader vill vi försöka ge
en liten uppfa(ning om hur kvinnorna hade
det och vilken berömvärd gärning de i tysthet
gjorde med allt si( slit för familjens bästa.

Trönös hjärtstartare
ﬁnns all6d 6llgänglig
i e skåp vid aﬀären.
_______________________________________________________________________

Anmäl dig gärna inne i bu)ken
)ll kurs i hjärtlungräddning!
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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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DET HÄNDER I TRÖNÖ

Boken om

Rönningen
av Birgit Lundgren
utges i höst av
Trönö hembygdsförening!

SEPTEMBER
Lö 3 sep

Club Trönö 50-årsjubileum GT-gården kl. 18:00.
Mat, musik. Anmälan senast 25/8 )ll Ann-Kris)n, 0270 36280
eller 070 366 54 70. Begränsat antal platser.

Sö 4 sep

Skördefest i och kring IOGT Enighet kl. 11-15.
Marknad och loppis. Se annons sidan 16.

Sö 4 sep

Öppet hus i bystugans vandrarhem kl. 11-15.

On 7 sep

Start för Boule på IP varje onsdag kl. 10:30-12:00.

Må 12 sep

SPF medlemsmöte, församlingshemmet kl. 10:30

Ti 13 sep

Start för SPF gymnas6k i skolans gympasal kl. 15:30-16:30.
Varje )sdag under ledning av Märta Olhem.

Sö 18 sep

Trönö bio ger kl. 16:00 Ice Age: Scrata6ack och
kl. 19:00 Beatles – eight days a week.

Sö 18 sep

De äldres dag i Trönö kyrka kl. 14:00

On 29 sep

Modevisning med SPF, IOGT Enighet kl. 19:00

Preliminärt boksläpp
)llsammans med fotoutställning
lördagen den 12 november.
Håll utkik!
Kom också ihåg a( skaﬀa de )digare
byaböckerna om Stärte, Långbro och
Daglysa. Finns på ICA Trönö.

OKTOBER
Näe! Nu går jag till
Salong Marianne!

Någon helg:

Äppelinsamling för Trönögumman äppelmust.
Insamling )ll förmån för Världens barn.

Fre 7 okt

Trönö bio ger kl. 19:00 Jag älskar dig – en skilsmässokomedi.

Må 10 okt

SPF medlemsmöte församlingshemmet kl. 10:30.

Sö 16 okt

Temagudstjänst i Trönö kyrka, Nyanländas situaBon i Sverige.
Jan-Eric Berger med ﬂera. Kyrkkaﬀe.

NOVEMBER
Lö 5 nov

Minnesgudstjänst i Trönö kyrka. Alla helgons dag.
Medverkan av Trönö kyrkokör.

Lö 12 nov

Boksläpp och fotoutställning Boken om Rönningen.
Preliminärt datum.

Må 14 nov

SPF medlemsmöte församlingshemmet kl. 10:30.

Sö 20 nov

Temagudstjänst i Trönö kyrka. The countryside of Elvis
med Johnny Wiktorsson. Fika.

ÖPPET
HUS

Vill du/ni ha med något i kalendariet?
Lämna uppgi0erna )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 respek6ve 47!
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på

Bystugans
vandrarhem
Söndag 4 september
kl. 11-15

GRYMT
GYM!

Boka via Ica Trönö
Telefon 0270 360 85

2017 års almanacka
blir den )onde i ordningen!

Hjälp a ta ner träd
på din tomt?
Vi ﬁxar nedtagning och
bortkörning.

Nu är det dags a( lämna in
dina ﬁnaste trönöfoton )ll den.

Vi uPör även:
• häck– och gräsklippning
• grästrimning
• sandsopning

Hör av dig )ll
Olle Sahlin; Vn 070-547 60 35, eller
Lena Åkerlind; lena.akerlind@soderhamn.com

Glöm inte

RUT!

- Ger mer för pengarna!
Våra öppettider

Vi har ett stort utbud av
VITVAROR
och
HEMELEKTRONIK

Måndag – fredag 10ºº- 18ºº
Telefon: 0270 42 65 35
Bröksmyravägen 13 826 40 Söderhamn

Välkommen till vår butik önskar

Tomas Persson
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Ante Persson

Urban Sundqvist

Skördefest
med marknad och loppis
Söndag den 4 sept kl 11-15
Skördesoppa serveras för en billig penning, och har du
något ätbart a( sälja är du välkommen a( göra det.
Något nyskördat, plockat, förädlat eller )llagat - allt går bra!

Det blir också bakluckeloppis.
Klass 6 säljer sin nyskördade pota6s.
Vi håller )ll i och kring IOGT Enighet.
Det kostar inget a( vara med, men du behöver anmäla
di( deltagande )ll Ann-Gerd Tång; 070-337 60 79, eller
Lena Åkerlind; 070-350 80 66, lena.akerlind@soderhamn.com
Dagen är e( samarbete mellan IOGT, Trönöföretagarna och

Trönö-Norrala Hushållningssällskap

Välkommen till Norrala-Trönö församling!
Se hela kalendariet på www.norrala-trono.se
Vi ﬁnns på Facebook: Svenska kyrkan Norrala-Trönö
Söndag 4 september kl. 14.00

Söndag 23 oktober kl. 14:00

Söndagsmässa i Trönö kyrka.

Söndagsmässa i Trönö kyrka.
Trönö manskör medverkar.

Söndag 11 september kl. 11:00
Söndagsgudstjänst De äldres dag.
Sammanlyst Norrala kyrka.

Söndag 18 september kl. 14:00
Söndagsgudstjänst i Trönö kyrka.
De äldres dag.

Söndag 25 september kl. 14:00
Taizémässa i Trönö kyrka.

Söndag 2 oktober kl. 14:00
Söndagsmässa i Trönö kyrka.

Söndag 9 oktober kl. 11:00
Lovsångsgudstjänst Norrala kyrka,
sammanlyst. Norrala och Trönö
kyrkokörer. Kyrkkaﬀe genom CKF.

Söndag 16 oktober kl. 14:00
Temagudstjänst i Trönö kyrka,
Nyanländas situaBon i Sverige.
Jan-Eric Berger med ﬂera.
Kyrkkaﬀe.

Söndag 30 oktober kl. 11:00
Sammanlyst )ll Ulrica Eleonora kyrka
med anledning av hög)dlighållande av
reforma)onsåret. Se annonsering och
program i Kuriren.

Fram skrider året i sin gång,
nu gulna lund och lid.
Farväl med all din lust och sång,
du korta sommartid.
Låt gulna varje blad på kvist,

Lördag 5 november kl. 16:00

låt falna varje strå;

Minnesgudstjänst i Trönö kyrka.
Alla helgons dag.
Medverkan av Trönö kyrkokör.

Guds rika nåd, det vet jag visst,

Söndag 13 november kl. 14:00

Caspar Jahannes Boye (1833)
Övers. Johan Alfred Eklund (1911)

Söndagsmässa i Trönö kyrka.
Trönö manskör.

den skiftar ej ändå.

Söndag 20 november kl. 14:00
Temagudstjänst i Trönö kyrka.
The countryside of Elvis med Johnny
Wiktorsson. Fika.

Söndag 27 november kl. 18:00
Adventsgudstjänst i Trönö kyrka.
Avtackning av Jan Brolin. Kyrkokörerna.
Kyrkkaﬀe.
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Kontakt:
Församlingsexpedi)onen
0270 300 95

