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Rariteter i skogen 
 

A� det finns svamp i skogen är ingen nyhet, 
men vissa  år finns det mer än annars, och 
ibland verkligt sällsynta sorter. Vår egen 
svampkännare Alf Pallin beskriver tre olika 
arter som han funnit på Tannåsen. 
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Foto: Anders Tång 

Trönö  i  svensk  filmhistoria 

 
 

Hantverksglädje och landskapsdesign 
Frivilliga kra�er  ll gagn för skolan, kyrkan och Trönös föreningar 
 
Tisdagsgruppen i Trönö har varit verksam sedan 2015, och sedan dess har mycket hunnit 
hända. Det hi+lls största projektet, Ås-gen, roddes i hamn i början av sommaren i år. Men 
gruppen  har u/ört en hel del annat också, vilket de berä�ar om i sin ”årsrapport”.  
 

Sidan 9 

Små% och go% 
  
På fiskefronten     sidan 13 
  

 Hembygdsföreningen   sidan 12 
 

 Vävföreningens fly%   sidan 13 
 

 Det händer i Trönö    sidan 18 
 

 

Vad har en gammal film med Alice Babs och 
Lasse Dahlquist i rollerna, med Trönö a� göra? 
 Jo, den är producerad av  Stellan Claësson , 
gi6 med skådespelerskan Karin Swanström 
som få� ge namn åt filmklubben i Trönö.  
 Paret bodde under en -d här, närmare 
bestämt i gården Nils Magnus i Berge, som 
sedan familjen Bjerknes tog över e6er dem. 
 Det lär ha varit en  färgrik -d med besök av 
många celebriteter. Kirsten Bjerknes berä�ar 
om hur det var. Eller åtminstone det som på 
något sä� bevarats i dokument, muntliga 
vi�nesmål och med foton. En och annan 
anekdot utan säker källa men möjligen sann, 
finns förstås också med. 

 
Sidorna 4 – 5 

Skogskojorna 
 

Y�erligare två kojor har dykt upp. Kanske 
finns ännu fler som vi ännu inte känner -ll. 
 Av dem -dningen -digare berä�at om 
har några få� ”faddrar”, vilket 
förhoppningsvis medför a� dessa små enkla 
stugor kommer a� kunna bevaras som 
rastställen och u/lyktsmål. 
 Känner du -ll någon koja djupt i 
skogarna som vi ännu inte skrivit om? 
Kontakta oss och berä�a, och kanske visa 
oss vägen dit! 
 

Sidan 8 

Foto: Olle Sahlin 

Extra läsning 
 

E� vi� stenhjärta på en grav. E� oväntat 
telefonsamtal. Vad är det som händer Fred 
Månsson, och vad ska han göra? 
 Läs första delen av Eva Nybergs novell 
”Vägen hem”. 
 

Sidan 7 
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Telefon: 

0270 302 20 
E6er 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. 

 

   
 

Tel: 0270  104 20 
E-post: info@sbsreklam.se 

• Stort utbud av arbets- & profilkläder  
 

• Tryck & brodyr  
 

• Skyltar, banderoller, dekaler mm  

Växelgatan 5  
826 40 Söderhamn  

 

Repara on  
och service  

av de flesta bilmärken. 
 

Däckservice  
och däckhotell 

 
 
 

 
 
 
 

Torsängsvägen 3, 826 94 Norrala  •  Tel: 0270 351 81  
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Det har framkommit önskemål om a� 
föreningar och andra som arrangerar 
evenemang av olika slag i Trönö, ska få 
möjlighet a� sprida informa-on om de�a 
lite o6are än de fyra gånger om året som 
Trönöbygdens -dning utkommer. O6a har 
man inte en framförhållning på tre 
månader, utan ak-viteter, platser och -der 
spikas e6erhand som -den går. 
 Därför undrar vi om det skulle vara en 
bra idé a� vi varje månad sammanställer 

e� blad med de ak-viteter som är på gång 
under de följande veckorna. Trönöbygden 
skulle kunna ta emot infon, sammanställa 
och kopiera, medan arrangörerna tar 
ansvar för utdelningen i Trönös brevlådor 
genom a� fördela ansvaret på lämpligt sä�. 
 Vi ser fram emot respons på förslaget! 
Kontakta oss på info@tronobygden.se    
och berä�a vad ni tycker. 
 

         
        Redak.onen 

Det händer i Trönö: Tidningens 

evenemangssida behöver komple%eras. 

 

och  
 

önskar alla läsare 
 

 

och  
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1930-talets giganter inom film och teater glöms bort. De har 
gjort si%.  
 Karin Swanström är en av dem, trots a% hon var Svensk 
Filmindustris obestridliga ledare 1933  ll 1941, och hennes man 
Stellan Claësson var filmproducent.  
 De kallades för kungaparet av Filmstaden i Råsunda under 
en mycket dynamisk period i svensk filmhistoria. 

Det är ont om stumfilmsfes-valer i världen. Men Trönös förening 
Karin Swanströms vänner kör en fes-val varje sommar. Då får vi se 
henne på vita duken. O6ast som en bastant dam med e� kra6fullt 
u�ryck. Här är hon känd som stumfilmsskådespelerskan som fly�ade 
-ll Trönö.  
 På sä� och vis är det alldeles sant.  
 Hon och maken Stellan Claësson köpte gården Nils Magnus  i 
Berge 1939, och då bröts den släktkedja som funnits på gården sedan 
1500-talet. 
 A� det blev Trönö berodde förmodligen på a� Stellan kom från 
Söderhamn. Kanske påverkade krigsutbro�et köpet. En gård på 
landet hade ju sina fördelar i ransonerings-der. Sam-digt hade Karin 
hamnat i trubbel på jobbet. 1941 tvingades hon sluta på SF på grund 
av e� manusplagiat.  
 

Själva storhuset var e% rik gt draghål. Iskallt och omodernt. Men e� 
rum inreddes helt för Karins behov. Hon närmade sig de 70 och hon 
var värkbruten och tung.  
 Det drogs in golvvärme och e� badrum med toale� installerades 
i anslutning -ll rummet. Särskilda handtag monterades fast i väggar 
på strategiska ställen så hon kunde hasa sig fram. 

När min släkt tog över gården 1952 sades det a� man kunde höra 
henne släpa sig fram över golven.  
 Som barn var jag livrädd för den monstruöst höga toale�stolen 
som en gång var Karins, och jag ville verkligen inte höra hennes 
släpande steg på nä�erna. 
 

Men Karin dog inte i Trönö, hon dog i Stockholm den 5 juli 1942,     
69 år gammal. 
 Jag har letat förgäves e6er bilder, berä�elser och dokument om 
vad som hände under dessa år. Har e6erlyst bilder från SF:s arkiv 
utan resultat. Det enda jag vet säkert är a� kompositören Jules 
Sylvain trivdes med hästarna på gården och a� han åkte hästskjuts 
med gårdskarlen Gustav Hansson -ll Bergesbone. Jag har se� e� 
reportage om de�a, men hi�ar inte -dningsklippet i min pappas 
gömmor. 
 Så vet jag a� det fanns en helvetesmaskin -ll vedpanna i källaren. 
Den var omä�lig och slukade halvmeterslånga vedträn utan a� ge 
mycket -ll värme. Och jag vet a� Krigsespôjkarna (rörmokarna 
Gunnar och Roland Eriksson) var där och sotade denna panna. 
Gunnar som var minst fick krypa in i pannan för a� göra jobbet.  
 – Det var varmt därinne och jag svällde upp av värmen och kom 
inte ut, så det var bara -ll a� vänta -lls pannan blev kall så jag kunde 
krypa ut, berä�ade han för mig.  
 Sedan blev det kalas, och Krigsespôjkarna bjöds på mat och dryck 
samt stod för underhållningen. 
 
 

Karin Swanströms och Stellan Claëssons  d i Trönö 

En ung Karin Swanström. Fotot togs när hon var verksam vid Svenska 
Teatern i Helsingfors. Kortet har donerats .ll föreningen Karin 
Swanströms vänner, och det var Märta Hildén, bördig från Finland, 
som hi8ade kortet i sin samling av gamla fotografier. 

Nils Magnus i Berge se8 från vägen. 

 

Stellan Claësson (1886-1970). Mycket tyder på a8 
bilden är tagen på Nils Magnus i Trönö. 
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Foto: Kalle Frid 

 

En ännu större gåta har varit hur Karin och 
Stellan hann bygga om och modernisera 
ladugården och andra uthus under åren 1939 
-ll 1942.  Nu vet jag a� Stellan Claësson 
bodde kvar i huset fram -ll 1949.                       
I lokalpressen finns e� reportage om den 
norska filmstjärnan Greta Gynt, som var 
storstjärna i England och Norges svar på 
Greta Garbo. Hon firade jul hos Stellan och 
husföreståndarinnan Signe Liberg, som snart 
skulle bli Stellans nya fru.     
 Jules Sylvain var där och en fotograf 
inhyrdes e6ersom det skulle tas vackra 
julbilder i nordisk miljö -ll e� bri+skt 
magasin.  
 På tredjedagsjul åkte pressen -ll 
”filmhögkvarteret i Trönö” där de mö�es av 
den ”gemytlige värden och storpatron Stellan 
Claësson” samt den ”livfulle och gladlynte 
Jules Sylvain”. 
 Texten avslutas med en rundtur på 
egendomen som då omfa�ade 90 tunnland 
jord och 500 tunnland skog. Reporten skriver 
a� Claësson inte skydde några kostnader för 
a� göra si� hemman -ll e� mönsterjordbruk, 
med mjölkmaskiner, elektrisk höblås, 
välputsade hästar och en gigan-sk 
amerikansk traktor.  
 Förmodligen var det under den här 
perioden som det var en del kändisfester i 
huset. Det berä�as om hur man skickade 
taxibilar -ll stadens stadshotell för a� hämta 
mer sprit.  
 Kanske fanns det en dröm om a� göra 
Trönö -ll e� litet svenskt Hollywood. Jules 
Sylvain skämtade friskt om det. En film skulle 
heta ”Nordpolens do�er” med den fagra 
Greta Gynt i huvudrollen, och han, som 
egentligen he�e S-g Hansson, skulle skriva all 
musik. 

Och det fanns en mycket ak-v filmregissör 
från Stråtjära – Ivar Johansson (1889 - 1963), 
som hade gjort flera filmer med Stellan 
Claësson som producent. De kände varandra 
väl, och man kan förmoda a� de hade planer 
på a� använda Trönö som inspelningsplats, 
och det är inte omöjligt a� det förskräckliga 
räcket längs ladugården på Nils Magnus 
byggdes som en kuliss för en kommande 
satsning.  
 

Så undrar vi hur det var med Ingrid Bergman. 
Om hon någonsin besökte Swanströms i 
Trönö och badade i vårt badkar. Säkert är a� 
hon hade huvudrollen i filmen ”Bränningar” 
e6er Ivar Johanssons manus,  som spelades in 
på Prästgrundet i Söderhamns skärgård 1935, 
och några scener togs i Trönö. Men det var 
inte SF som producerade filmen och 
Swanström hade inte köpt gården i Trönö. 
Men det finns uppgi6er om a� gården stod 
tom i några år, och det är inte helt otänkbart 
a� Swanström hyrde den. Så Ingrid Bergman 
badade kanske i vårt badkar, som med -den 
fick tjänstgöra som va�enhål för Gynbergs 
kor.  
 Och det var Karin Swanström som 
upptäckte Ingrid Bergman på rik-gt. Hon såg 
direkt a� den långa, vackra dramateneleven 
var e� rik-gt filmstjärneämne och fixade de 
första vik-ga rollerna för henne.  
 Hon puffade även fram favoriten Tu�a 
Rolf - medan hon skuffade undan Annalisa 
Ericson och gav henne den sämsta birollen i 
filmhistorien som däckskrubbare, filmad 
bakifrån i några sekunder. Och 
skådespelerskan Birgit Tengroth beskrev 
Karin Swanström som en diktator.  
 

Karin själv kom från Norrköping, hon gick på 
Dramatens elevskola, skaffade sig scenvana 
på Svenska Teatern i Helsingfors, bossade för 
resande teatersällskap, regisserade och 
spelade själv i en rad stumfilmer innan hon 
hamnade på SF, där hon i stort se� bestämde 
vilka filmer som skulle spelas in. 
 Karin och Stellan gi6e sig 1915. Då var 
hon 42 år - och han 29 år.   Stellan inledde sin 
karriär som polis i Stockholm, men drogs -ll 
teatern när han träffade Karin. Han var snäll 
och frikos-g med a� betala ut försko� -ll 
fa+ga skådespelare. Om de�a kan man läsa i 
Edvin Adolphsons memoarer.  
 Stellan var producent för e� 100-tal 
filmer innan det var färdigt. Den sista blev 
”Loffe på Luffen” från 1948, med Elof Ahrle i 
huvudrollen. 

Han gi6e om sig 1949 med hushållerskan 
Signe Liberg och tvingades lämna Nils Magnus 
samma år på grund av ekonomiska 
svårigheter. Paret fly�ade då -ll Rappsta 
(Lunds fas-ghet) och sedan vidare -ll 
Stockholm. 
 De sista uppgi6erna om Stellan som jag 
känner -ll är a� bröderna Hans och Lars 
Persson på Lundberg åkte -ll Stockholm för 
a� hälsa på honom. Då var Stellan 
vaktmästare i e� bostadsområde, och han var 
väldigt nöjd med det. Han dog 1970, 84 år 
gammal.  
    

Läs ps 
Gå gärna in på Svenska Filmins-tutets Filmdatabas 
(sfi.se) och läs mer om Karin Swanströms och 
Stellan Claëssons insatser inom filmen. Där finns 
även en text om Karin Swanström av Mikaela 
Kindblom och P O Qvist. Jag har hämtat några fakta 
därifrån i min text. 

       Kirsten Bjerknes 
 

Så här såg Nils Magnus ut cirka .o år eAer 
Claëssons renovering. 

Det hiskeliga räcket längs ladugården skulle 
kanske användas .ll en filminspelning. 

Idolbild på Greta 
Gynt  
(1916-2000). 

Regissören Ivar 
Johansson (1889-
1963) från Stråtjära. 

Entrén .ll Nils Magnus runt 1952, när Ulla 
och Bo Bjerknes fly8ade in i huset. De syns 
längst bak. Karlman Bjerknes står i mi8en 
och håller om Karin Högman, som bodde på 
gården. De övriga på bilden är släkt från 
Flogned i Värmland. Jag föddes 1954 och då 
fly8ade mamma och pappa från det stora 
kalla huset och farfar Karlman inledde den 
stora renoveringen. 

Här dukar Greta Gynt bordet i köket 
hemma hos Stellan Claësson i Trönö. 
(Ur .dningsar.kel.) 
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 VÄRME & MILJÖ AB 

PASSA PÅ ATT KÖPA HEM VINTERNS BEHOV INNAN PRISERNA GÅR UPP – NYTTJA VÅR RÄNTEFRIA KREDIT! 

070 334 43 61 eller skogslidens@hotmail.com 

  
 

 

Fotbollssäsongen på Trönö IP är över för året.      
Det har varit e� mycket bra år med mycket 
ak-viteter och många ak-va.   
 Vi har ha6 många ungdomslag i seriespel och 
poolspel. Vårt mål är a� alla ska känna sig välkomna 
och få lika mycket spel-d på matcherna.  
 Vi har även fortsa� vårt arbete med a� våra 
ledare ska vara utbildade så vi kan erbjuda en bra 
miljö för barnen. 
 Vi anordnade under sommaren fotbollsskolan 
där 60 barn deltog och främst ungdomar från orten 
var ledare. Det blev en mycket lyckad vecka.  
 På seniorsidan placerade sig herrlaget på en 
kvalplats i division 6 och avancerade -ll division 5 
e6er seger i dubbelmöte mot Landafors.  
 Vi vill tacka alla ak-va, ledare, föräldrar, publik 
och sponsorer för engagemanget och hoppas på e� 
lika bra 2018.  
 Välkommen åter -ll Trönö IP.  

            
         Lars Wiklund 

E8 av TIF:s många ungdomslag i strålande solsken. 
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 Vägen hem 

 

N ovembermånen var i nedan. Den såg ut a� vila, lä� bakåtlutad i 
en skön länstol. Frosten glänste som silver i månljuset och 

kvällen var förhållandevis ljus. 
 Mannen med hunden gick långsamt och verkade vilja tysta ned 
sina steg på grusvägen. Hunden, en svart liten tax, sprang i vägrenen 
och passade på a� ly6a på benet mot de flesta plogpinnar de 
passerade. Max -�ade upp på sin husse med jämna mellanrum. Sökte 
ögonkontakt. Men mannen, hussen, änklingen, pensionären Fred 
Månsson, verkade befinna sig i sina egna tankar, blind för nuet. 
 Rådjurssadel tänkte han på, hasselbackspota-s och rödvinssås, 
och så på förklädet hon brukade ha, ljusgrönt med skära äpplen, 
hennes hår, som varit nötbrunt men som med åren grånat alltmer. 
 Han saknade henne. 
 Gunvor. 
 
– Det är bara du och jag nu Max. 
 Hunden ryckte -ll av det plötsliga avbro�et i tystnaden, men 
vi6ade sen gla� på svansen när han äntligen fick bekrä6else av sin 
herre. 
 E6er a� de gå� förbi byns nu nedsläckta lanthandel, styrde Fred 
och Max stegen mot kyrkan. Vägen upp -ll kyrkogården kantades av 
nyplanterade lönnar och gatubelysning med gulvi� ljus. I den svarta 
gravlyktan av plåt som han köpt på Ö & B brann e� ljus och 
rosbuke�en han lämnat dagen innan var som allt annat täckt av e� 
gnistrande lager frost. 
 Där, under hennes, skulle också hans namn stå en gång.. 
 Freds blick föll på något vi� som låg halvt dolt av de frostnupna 
rosorna. Han plockade upp föremålet som visade sig vara en 
hjär/ormad sten. Iskall och tung låg den i hans hand, på stenen läste 
han orden ”Älskade mamma”. 
 Han och Gunvor hade aldrig lyckats bli föräldrar vilket de -ll slut 
accepterat e6er många, smärtsamma besvikelser. Det var hundarna 
som få� bli e� subs-tut -ll barn. 

En plötslig yrsel hotade a� fälla honom -ll marken och kylan spred sig 
från stenhjärtat in i Freds blodomlopp. 
 – Det här kan inte stämma! tänkte han. Säkert bara några 
u�råkade ungdomar som möblerat om bland gravdekora-onerna. 
 Han lade tankfullt -llbaka hjärtat på graven. Med texten ned i 
jorden. 
 Plötsligt uppmärksammade han vad Max sysslat med när han 
själv varit upptagen med a� s-rra på en löjlig sten. Så go� det gick 
försökte Fred återställa arrangemanget av ljung och granris vid 
gravstenen näst in-ll Gunvors, där hunden nu grävt e� djupt hål . 
 – Du har skändat en grav Max!! Fyyyyy! 
 Fnysande och med nosen full av jord undvek hunden skamset 
husses blick. 
 Fred frös ända in i märgen. Nu ville han snabbt hem, tända en 
brasa i spisen och slå på teven. Taxen var nöjd med det snabba 
tempot som nu tog dem raskt hemåt. 
 
Telefonsignalen skrällde -ll oförskämt högt i den annars lågmälda 
kvällen. Displayen visade okänt nummer. 
 – Förbannade försäkringskrängare! sa Fred högt, och slängde ner 
telefonen i jackfickan igen. 
 Signalerna fortsa�e. skar i Freds trumhinnor -lls han argt slet upp 
telefonen och var precis på väg a� trycka bort samtalet då han 
ångrade sig och valde a� svara ändå.  Han skulle minsann be de där 
försäljarpacket fara och flyga. 
 – Månsson, svarade han lite småsurt. 
 De hade stannat -ll e6er den gropiga byvägen. Trafiken vid den 
här -den en vardagkväll var obefintlig. 
 – Månsson! 
 Inget svar. Fred -�ade på Max som nu grundligt undersökte en 
fryst rävlort. 
 – Någon där? 
 Plötsligt brast någon i gråt , en kvinna. 
 Vad skulle han säga? Det kändes lockande a� bara lägga på. Gråt 
var något som han all-d ha6 svårt a� hantera, ja, känslor överlag 
fak-skt. 
 Kvinnan i luren var for/arande kvar, gråten hade övergå� -ll 
sny6ningar. 
 – Ja? sade Fred frågande. 
 – Jag är do�er -ll Gunvor. Din fru var min biologiska mor.  
   
          
          
 
 
 
 
 
 

 fortsä8ning följer i nästa nummer 

Av Eva Nyberg 

 

Informa onsmöte om lokalekonomisk analys, LEA, i Trönö 
 

Onsdag 29 november kl. 19 – 21 
IOGT Enighet, Trönö 

Varmt välkomna! Jan Brandberg, näringslivschef, Söderhamns kommun och Lena Åkerlind, TEF. 

Söderhamns kommun bjuder -llsammans med Trönöbygden 
ekonomisk förening in alla intresserade -ll e� informa-onsmöte 
om lokalekonomiska analyser, LEA.  Ingrid Engelbrekts och Maria 
Stenis från Coompanion kommer och berä�ar mer om processen 
och svarar på frågor. 

Via lokal kunskap och kompetens tas en LEA fram och presenteras 
för bygden. Den lokalekonomiska analysen ligger sedan -ll grund 
för det fortsa�a arbetet med a� utveckla servicen i Trönö. 
 

Anmälan -ll biK.alvinlehmann@soderhamn.se. Vi bjuder på fika 
under kvällen, uppge eventuella allergier vid anmälan. 
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Ännu fler kojor i skogarna 

Grishuset på Gynbådsmyran 
 

Fick en påringning om y�erligare en koja på Bergeskogen, som 
egentligen inte är någon koja, men ifall fler får syn på den och 
undrar över den lilla byggnaden som står och gömmer sig bland täta 
buskage, så får ni historien här. 
 Ursprungligen fanns e� torp på platsen där Olof Persson Stå 
bodde i slutet av 1800-talet med sin familj, hustrun Kris-na 
Hällström och deras sex barn. Den äldsta do�ern Bricken bodde 
sedan kvar i torpet med sina tre barn, som hon fick utan a� vara 
gi6. Det var inte enkelt på den -den a� vara ensamförsörjare med 
barn och dessutom stå emot omvärldens fördömanden. E� av 
hennes barn var sonen Per, som blev kvar i Trönö och kallades Pelle 
i Myra. Ägare av torpet e6er föräldrarna blev Brickens yngre bror 
Hans Stå, som många gånger var familjens livlina och som såg -ll a� 
det fanns mat på bordet i systerns familj. Men Hans Stå kom i 
ekonomiska svårigheter och torpet såldes -ll Per Jonsson på 
Oppegårn (Hildings) i Berge. Torpet stod sedan obebo� och 
bostadshusen revs under 1940-talet, en lada och e� stall fanns kvar 
-ll 1960-talet. Däre6er återstod endast det gamla grishuset.  
 Genom arv från sin far blev näste ägare av Gynbådsmyran Sone 
Eriksson i Norrala. När han var ung påbörjades en upprustning av 
det gamla grishuset med e� rum, men annat kom emellan och det 
blev inte färdigt.  Så nu står den lilla byggnaden, nästan bortglömd, 
väl dold i grönskan. 
 

Vägbeskrivning: Åk vägen mot Bergesbodarna, sväng vänster e6er 
någon kilometer och följ vägen några hundratal meter. Vid en 
vänsterkurva finns go� om plats a� lämna bilen och gå några meter 
-ll höger för a� spana e6er den oansenliga lilla byggnaden, som 
inte ligger långt ifrån skogsvägen.  

Text & foto: Birgit Lundgren 

  

 Av de övriga kojorna har vissa få% faddrar. 

  

 Dan Ma�sson och några -ll tar sig an Görtjärnskojan. 
  
 Bröderna Bergman från Stärte har planer på a� rädda 
 Norgrenarnas  koja på Åsen från förfall.  
 
 Tannåskojan kommer Allan Algotsson och Karl-Erik 
 Vestlund a� ge en upprustning.  
 
 Stertebodkojan och Augusts koja håller Anna och Peter 
 Åkerlind e� öga på.  

Sötabäckskojan 
 

Y�erligare kojor har dykt upp och komple�erar presenta-onen av 
de -digare. Den ena är Sötabäckskojan på Hamreskog, i 
gränsområdet mellan skogsski6en som -llhör hemmanen Ede, 
Östlunds och Wimans. Det här är en gammal koja, minst 80 år 
troligen mycket äldre. S-g Gunnar på Norråkern, Hans Persson och 
Sture Berglund, alla tre i 70-årsåldern, minns kojan från sin barndom 
och uppfa�ade den som gammal redan då. Vem som byggde den är 
oklart, men den ligger på skog som -llhör hemmanet Ede.  
 Margareta, do�er på gården minns a� hennes far, Åke Persson 
på Ede använde kojan a� rasta i vid skogsarbete i grannskapet. Det 
gick snabbt a� med kaminens hjälp få varmt i den lilla kojan, för en 
stunds värme och vila, en matbit och en kaffetår.  
 Nedanför kojan fanns -digare utmarker med åkrar för Östlunds 
och Ede i Hamre och en lada fanns där också. För 70 år sedan 
odlades åkermarken som nu är bevuxen med grov granskog. 
 I e� arbetsmarknadsprojekt för några -otal år sedan rustades 
kojan, som nu har plå�ak. A� det genom åren varit många besökare 
vi�nar alla namnteckningar på väggar och en skåpdörr om. Nu är 
besöken glesare, men Sture Berglund slinker gärna in för en kaffetår 
under höstjakten.  Grova träd växer inpå stugknuten och trappan in 
börjar bli uppru�en, men kojan ger ändå, trots bristande städning 
e� småtrevligt intryck.  
 

Vägbeskrivning:  Åk från Trönö mot Glössbo, sväng e6er 
uppförsbackarna i Wij -ll vänster strax e6er det -digare 
militärförrådet, som ligger på höger sida och kör den lilla skogsvägen 
-ll vändplanen. Där ligger kojan väl synlig.  

En bild på de sista 
människorna som bodde  
vid Gynbådsmyran. Det 
är Bricken som var född 
på torpet, med två av 
sina tre barn, do8ern 
S.na, född 1907 och 
sonen Per, född 1910, 
som kom a8 kallas Pelle i 
Myra och blev en 
välkänd Trönöprofil. 
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Året med Tisdagsgruppen 

 

Kungsgår^_n • R_st[ur[ng  • Pu\  • Pizz_ri[ 

Norr[l[, t_l 0270 - 35097  

Servering  & avhämtning. Ring och beställ! 

Öppet: må - to  11 - 20 
                 fredag   11 - 21 
                 lördag    12 - 21 
                 söndag   12 - 20 

 

 

Tisdagsgruppen, som idag består av 8-11 
män, samlas vid IOGT för a% börja dagens 
uppgi�er. Namnet, som blivit lite av e� 
begrepp i Trönö, kommer alltså av a� vi 
träffas på -sdagsförmiddagar. Starten blev 
2015 när parken framför bystugan var i behov 
uppsnyggning. 
 Gruppen anslöt sig -ll Jan-Olov Westlund 
och Robert Wiréns idé om a� anlägga en 
gångs-g längs ån och alla i gänget var tända 
på uppgi6en. S-gen skulle gå mellan å-bron 
vid Glössbovägen -ll Hamrevägen. En stor 
flora växter finns längs ån som då skulle 
kunna studeras närmare. Vi började med a� 
röja buskar, köra grus och bygga broar.  
 Vid en träff som föreningen Trönöbygden 
anordnade framförde skolelever e� önskemål 
om skolskog. Vi kontaktade Skogsstyrelsen 
som sedan har varit här och ge� -ps och råd.  

 

På så vis kan Trönö skola använda s-gen -ll 
undervisning, därför har också en yta för det 
ändamålet gjorts iordning med bänkar.  
 Trönö förskola har odlat fram ekplantor 
som de planterat ut i anslutning -ll s-gen. 
Det är ideellt arbete och Bror Nybergs 
maskinpark som gjort s-gen möjlig.  
Söderhamns kommun, Faxeholmen, 
föreningar och frivilliga har skänkt medel och 
material. Tillverkning av bord och bänkar som 
placerats ut e6er s-gen har varit 
vintersysselsä�ning.  
 Invigningen av Å-s-gen skedde den 6 juni 
2017 av Niclas Brodin från Söderhamns 
kommun. I anslutning -ll invigningen 
anordnades e� lo�eri på bland annat en 
bänkgrupp, som Ann Gerd Tång vann. Vinsten 
användes -ll a� köpa in lite verktyg. Vi har 
-digare hållit all utrustning -ll arbetena 

själva. Vi vänder oss enbart -ll föreningar och 
Trönö skola med våra tjänster, annars skulle 
det inte fungera.  Exempel på föreningar som 
få� hjälp är Trönö hembygdsförening och 
Trönö fiskevårdsförening.   
 Brandsta-onen -llhörande Trönöbygden 
ekonomisk förening har få� en uppfräschning 
i form av målning av fönster och portar, och i 
omklädningsrummet finns en ny bänk med 
upphängningsmöjlighet för kläder. Vid 
brandsta-onen fanns en barack som ingen 
använde, men som nu reparerats och finns -ll 
försäljning. Översko�et går -ll en nyare 
brandbil.  
 Gamla kyrkan har få� utomhusbänkar 
reparerade och nya ska -llverkas under 
vintern. Trönö skola har få� hjälp med a� 
göra e� förråd för utomhusleksaker/
fri-dssaker. Trönö förskola har få� en 
lekstuga fly�ad och reparerad.  
 Trönöföretagarna äger en karusell som 
reparerats och en förvaringsplats är 
iordningsställd. Snö på ishockeyplan har röjts 
undan.  Vi inväntar nu årets julgran -ll parken 
som ska resas och belysningen monteras. 
 Arbetsdagen avslutas all-d inne på     
IOGT Enighet där Ann-Gerd Tång dukat upp 
med kaffe och smörgås. Vid kaffestunden 
avhandlas allt möjligt såsom älgjakt, fiske och 
idéer hur Trönö kan fortsä�a utvecklas. Dessa 
-sdagsförmidagar innebär e� stort socialt 
värde.  Det skulle vara trevligt om fler kan 
komma och vara med, vi hälsar även damer 
välkomna. Vi hi�ar arbetsuppgi6er -ll alla. 
Alla behövs!  

Text & foto: Olle  Sahlin 

Tage Olsson, Ann-Gerd Tång och Robert Wirén i arbetstagen vid den undervisningsplats 
utmed ås.gen där skolklasser får plats a8 si8a under utomhuslek.onerna. 

Ann-Gerd  fikar vid e8 av de fina borden. 
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Svampfynd på Tannåsen 
F orn- och kulturlämningar och 

skogshistoria på Tannåsen går 
 llbaka  ll bronsålder-järnålder. 
 

Bebyggelsen runt Tygstabodsjön består nu av 
några gamla fäbodstugor blandat med nyligen 
uppförda sommarstugor.  
 Skogstorpet Tannåsen ligger vackert     
135 m/öh på bergets nordvästra slu�ning 
cirka 700 meter från Tygstabodsjön. I bäcken 
som rinner från Abbortjärn -ll Tygstabodsjön 
simmar bäcköring, och det finns en 
skvaltkvarn som har renoverats. När den 
uppfördes har jag ingen uppgi6 om.  
 Vid sydvästra hörnet av sjön inom e� 
område 90 X 90 m finns bebyggelselämningar 
av en sen-da fäbod daterad medel-d/nyare 
-d, bestående av två källargrunder med 
in-lliggande spisrösen samt en stenfylld 
brunn. Vid Tannåsens slu�ningar finns 
historiska lämningar som fångstgropar och en 
fyndplats med 20 st. redskap, spolformiga 
ämnesjärn av myrjärn från bronsålder-
järnålder. Det finns också flera lämningar 
e6er kolning, kolbo�nar som vi�nar a� 
skogen under långa -der ny�jats och 
avverkats, möjligen har också skogsbete 
förekommit. 
 Berggrunden på stora delar av Tannåsens 
nordslu�ning är kra6igt kalkpåverkad, med 
grönsten, vilket är mycket ovanligt i dessa 
trakter av Hälsingland. Stora delar av 
Tannåsens kalkbarrskogar har höga -ll mycket 
höga naturvärden med goda förutsä�ningar 
-ll förekomster för de för länet och i flera fall 
även för landet ovanliga rödlistade arter 
bland flora och fungi.   
  
Området hyser flera arter av orkideer och 
andra kärlväxter som är kalkgynnade, vilka 
kan studeras varje år. Alla de arter av 
svampar, ovanliga rödlistade såväl som 
matsvampar, finns ju också där hela -den 
som stora underjordiska ”träd”, mycel, och de 
lever i symbios, mykorrhiza, med sina 
värdträd, vilket betyder a� både svamp och 
träd är beroende av varandra i näringsutbyte. 
 Svamparna bildar inte sina synliga 
fruktkroppar varje år. Allt går i cykler, och 
nederbörd och värme har stor inverkan på 
processen. Därför hi�ar man olika arter olika 
år liksom det ibland är mycket kantareller och 
vissa år dåligt, man talar om bra svampår och 
dåligt svampår.  
 Jag har gjort många fina fynd av 
rödlistade ovanliga och kalkgynnade arter 
under åren. Bland svamparna är -o arter 
rödlistade plus å�a signalarter för skyddsvärd 
skog, sex arter orkidéer, alla fridlysta. Bland 
övriga kärlväxter tre signalarter samt lummer 
och blåsippa som är fridlysta.  
 Här skall jag presentera tre nya fina fynd 
av svampar som jag gjorde den andra 
september 2017, porslinsblå spindling, 
olivspindling och vitkransad spindling. 

 

Porslinsblå spindling 
Cornarius cumalis, rödlistad. 
2012-08-18 gjorde jag första fyndet för arten i 
Hälsingland på Tannåsen i Trönö. Svampen 
växte med fem fruktkroppar ca 75 meter ned i 
backen -ll höger om vägen mi� mot Gårtjärn.  
Jag har besökt platsen årligen för a� se om 
den återkommer. Så i år vid återbesök 2 
september  återkom den med tre frukt-
kroppar på samma plats vid samma gran, 
samt på en ny plats med två fruktkroppar  450 
meter från vändplan upp på  Tannåsen. 
 Förutom mina två fynd finns fyra fynd 
från Hälsingland inrapporterade på 
Artportalen. 
 
Från Artdatabanken ArPakta:  
Porslinsblå spindling bildar fruktkroppar med 
en som ung vackert blålila ha�, som kan bli    
5–12 cm bred och är klibbig eller slemmig i 
fuk-gt väder, i torka glänsande. Den har en 
länge inrullad kant. På äldre exemplar blir 
ha�en blågrå och fläckvis gulak-gt urblekt 
från centrum.  
 Skivorna är täta och tunna, först gråvita, 
senare bruna av sporerna. Foten är torr och 
vit, 5–10 cm hög och 1–2,5 cm tjock, 
cylindrisk, ibland med en klubblik utvidgning 
vid basen.  
 Fruktkropparna kommer fram under 
hösten och växer o6a i täta grupper.   
Bildar mykorrhiza med gran i äldre örtrika 
ängsgranskog på kalkhal-g mark, o6a på 
grönsten. I Nordeuropa är den bara känd från 
äldre granskog. Den förekommer på såväl 
frisk som fuk-g mark men tycks föredra något 
fuk-gare områden, gärna påverkade av ytligt 
och rörligt markva�en. På de kända lokalerna 
uppträder som regel fruktkroppar bara på 
någon enstaka -ll e� par platser. 
 Fruktkropparna är kortlivade, medan 
markmycelet kan ha en lång livslängd, flera  

 
decennier och poten-ellt kan leva  lika   länge  
som mykorrhizasvampens värdträd kon-nu-
erligt finns på platsen. 
 

 

Svensk förekomst: Bofast och reproducerande. 
I Sverige är arten funnen i tolv landskap: 
Bohuslän, Västergötland, Dalsland, 
Östergötland, Närke, Södermanland, Uppland, 
Dalarna, Medelpad, Jämtland och 
Ångermanland. 50 kända aktuella lokaler i 
landet (2005). Mi� fynd 2012 var det första i 
Hälsingland.  
 Total popula-on i landet bedöms ha 
minskat med mer än 15 % över de senaste 50 
åren på grund av slutavverkningar. 
Minskningen bedöms pågå fortlöpande. Den 
är även rapporterad från Östra Jylland i 
Danmark och 2–3 lokaler i Nordland i Norge, 
samt 2–3 lokaler i Finland. Den förekommer 
sällsynt i hela Europa i övrigt.  
 Svampen är en signalart som indikerar 
miljöer med höga naturvärden i barrskog. 
Andelen äldre näringsrik granskog minskar i 
södra Sverige och därför fortsä�er arten a� 
minska.  
 Det främsta hotet mot arten är 
avverkning av de värdträd som den är helt 
beroende av. Som regel är svampindividers 
markmycel långlivade, flera decennier och 
mer, varför det är angeläget a� skydda kända 
växtplatser genom a� säkerställa en fram-da 
kon-nuitet i trädskiktet. Slutavverkning av 
gran undviks helt.  
 Körskador och skogliga åtgärder som 
markberedning kan vara ödesdigert för artens 
markmycel. Äldre granskogar där porslinsblå 
spindling växer bör i möjligaste mån undantas 
från avverkning. Sker någon annan skoglig 
åtgärd bör man undvika a� utsä�a marken 
för körskador eller markberedning e6ersom 
dessa kra6iga omrörningar av marken utgör 
e� allvarligt hot för etablerade 
svampindivider. 

Text & foto: 
Alf Pallin 
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Olivspindling  
Cornarius venetus, signalart. 
Det här var första fyndet för mig av arten och 
det finns inga -digare fynd noterade på 
Artportalen från Hälsingland, alltså först i 
Trönö för landskapet. Från Gästrikland som 
har betydligt fler kalkrika områden finns       
cirka 15 noterade fyndplatser. 
 

Från artdatabanken arPakta:  
Olivspindlingen hör hemma i samma 
undersläkte, Leprocybe, som den välkända 
toppiga gi6spindlingen (Cor.narius rubellus). 
Till undersläktet räknas arter med torr ha�, 
som är fibrig, filtad eller _ällig, sällan helt 
gla�. Bland dessa bildar olivspindlingen en 
grupp av närbesläktade arter med gröna 
färgtoner hos fruktkropparna. 
 

 

Svensk förekomst: Bofast och 
reproducerande. 
Cirka 150 lokaler av arten är kända från 
Sverige, varav e� fyr-otal från Gotlands län. 
De�a län svarar -llsammans med Uppsala län 
och Västmanlands län för mer än häl6en av 
de registrerade förekomsterna. Olivspindling 
växer uteslutande på näringsrik och kalkhal-g 
skogsmark och bildar mykorrhiza med gran 
och tall. Påträffas i barrskog, helst 
ängsgranskog, men även i ängsbokskog på 
näringsrik och kalkhal-g mark. Huvudsakligen 
i äldre, men även yngre granskog. Kalkrik 
mark verkar vara vik-gare för artens 
överlevnad än barrskogens historik och ålder.  
 Total popula-on i landet bedöms ha 
minskat, huvudsakligen på grund av 
slutavverkning av äldre skog men inte i 
-llräcklig omfa�ning för a� uppfylla 
kriterierna för a� bli rödlistad. Påträffas 
ibland även i ren ängsbokskog. Det bör 
utredas om barr- och lövskogsformerna är 
taxonomiskt åtskilda. Många ovanliga 
spindlingar har noterats växa -llsammans 
med olivspindling  
 Ra-onellt skogsbruk med kalavverkning 
är e� hot mot arten, e6ersom den sannolikt 
kräver lång kon-nuitet av äldre träd. 
Popula-onerna i landet bedöms därför 
minska beroende på slutavverkning av äldre 
barrskog på kalkhal-g mark.   
 På kända lokaler bör e� skonsamt 
skogsbruk bedrivas, så a� kon-nuiteten i 
trädskiktet inte bryts vid avverkningar. E� 
fullständigt skydd inklusive ändamålsenlig 
skötsel bör övervägas för artrika lokaler, där 
y�erligare skyddsvärda spindelskivlingar eller 
andra krävande och sällsynta svampar 
förekommer. 

 
Vitkransad spindling  
Cornarius claricolor. 

Också den här spindlingen är mi� första fynd 
av arten likväl första noteringen för 
Gävleborgs län och Hälsingland på 
Artportalen. Huvudförekomst enligt 
artportalen är Jämtland, Medelpad, Dalarna 
landskapen runt Mälaren och västkusten. 
 Det finns inte så mycket informa-on a� 
hi�a och läsa om svampen här kommer något  

 
av det jag hi�at. Det är en stor och kra6ig 
kö+g svamp men en ha�diameter upp -ll   
15 cm med en kra6ig vit krans av velum som 
också täcker stora delar av foten. Den 
föredrar granskog men förekommer också 
med björk och i södra Sverige med bok. Växer 
o6a tuvad många -llsammans.  
 Vitkransad spindling är inte rödlistad och 
räknas inte -ll signalarterna då den är rela-vt 
vanlig inom si� huvudsakliga utbrednings-
område men väl värd a� notera när den 
dyker upp på nya fyndplatser. Jag tycker det 
är en mycket vacker svamp och hoppas a� 
skogen får vara kvar så a� den och övriga 
arter återkommer och pryder sin plats på 
Tannåsen. 
  

Med hälsningar från naturskogen,  
 

             Alf Pallin 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 

Li%eratur och hänvisningar: 
 

Nitare, Johan: Signalarter indikatorer på 
skyddsvärd skog. Skogsstyrelsens förlag 2000. 
 

Marklund, Hans & Musklos, Siv  m.fl.  : Flora 
photographica, del e8 .ll fem.  COLOR-TRYCK 
Härnösand 1989 -ll 2012. 
 

Ryman & Holmåsen: Svampar en 
fälthandbok. Stenströms bokförlag tredje 
tryckningen 2006. 
 

Ar/akta, artdatabanken.  
h8ps://arPakta.artdatabanken.se/
taxon/1980 
 

Ordförklaringar   
 

Mykorrhiza: fina tunna svamptrådar i 
marken som står i förbindelse med trädens 
tunnaste rotspetsar för näringsutbyte. 
Svamp och träd är beroende av varandra. 
 

Velum: spindelvävsliknande trådar som 
förbinder ha�kanten med foten när 
svampen är ung och outvecklad. 
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Vi uQör alla typer av el, tele, 

data och fiber samt servicejobb. 
Vi har c:a 16 st montörer och två arbetsledare som gärna 

kommer ut och -�ar på jobb och lämnar förslag på hur det 

        gunnar@elia.x.se                                                       elia.x.se                             anders.holgersson@elia.x.se 

I Hembygdsföreningen har det hänt en hel 
del under sommar och höst. Många besökare 
både i gamla kyrkan och på 
Söderblomsgården sam-digt med 
försäljningen av Trönögården har gjort a� 
många föreningsmedlemmar varit 
engagerade med olika uppdrag. Vi har också 
ha6 en vaktmästare, Johnny Våleman anställd 
under sommar och höst, för a� sköta 
gräsklippning och fly� av inventarier från 
Trönögården inför fly�en. Johnny har skö� 
kampen med gräs och sly med den äran och 
röjde också s-gen -ll kra6sta-onen i Fly för 
besökare vid byafärden i Fly i början av 
september. Han har också u/ört en del 
målningsarbeten och städat upp i utrymmen 
som hembygdsföreningen disponerar. När så 
försäljningen av Trönögården var klar och allt 
skulle fly�as ut var Johnnys arbetsinsats 
oerhört värdefull. Johnny har nu gå� vidare 
-ll annan arbetsgivare och vi önskar honom 
lycka -ll.  
 Fotocirkeln har smygstartat på 
Västergården, i eget rum där alla gamla foton 
och skanningsutrustning finns. Det kommer 
säkert a� bli bra när vi få� allt på plats. E� 
kontor håller också på a� göras i ordning 
samt e� rum för arkivering av hembygds-
föreningens gamla handlingar och andra 
gamla Trönöföreningars dokumenta-on, 
bland annat från Club Trönö, Trönö 
sky�eförening och Trönö jultomtar. 

Höstens fotoutställning har krympt -ll en 
skärmutställning med temat Trönös skolor, 
som visats på Rönningens bygdegård i 
samband med Ma�s Dahlqwists föredrag om 
Trönös skolor, som han håller på a� 
doktorera på. Samarbete i föreningslivet i 
socknen känns bra och blir -ll gagn för alla 
parter. 

I föreningens skogsinnehav har under året 
inga stora ingrepp gjorts. A� som 
hembygdsförening vara skogsägare innebär 
e� alldeles särskilt ansvar a� förvalta skogen 
så a� vårt lokala kulturarv inte riskerar a� gå 
-ll spillo i det moderna skogsbruket. Vi 
ansökte därför om pengar från 
Riksan-kvarieämbetet för a� inventera våra 
skogsmarker vad gäller kulturlämningar. 
Inventeringen skulle då göras av trönöbördiga 
arkeologen Elise Hovanta.  

Innan denna -dning ska gå -ll tryck kom så 
beskedet a� vi inte beviljades några pengar 
av RAÄ. Av 400 ansökningar fick 74 posi-va 
besked, dock inte Trönö hembygdsförening. 
Ingen mo-vering gavs -ll avslaget.  
 En bok om Fly utkom i september och 
arbetet med nästa bok är redan på gång. Det 
var tänkt som e� litet enkelt hä6e om Hisjö 
och Ulva, byarna i gränslandet. Hur många 
sidor det blir får vi se när boken blir klar i 
början av nästa år. Nu är det julmarknaden 
som ligger i fokus. 
 Vi har samlats några stycken på 
Västergårn e� par -sdagförmiddagar och ser 
vad det blir uträ�at när flera hjälps åt. Vi har 
skurat golv i det som ska bli kontor, bakat 
pepparkakor, packat upp kartonger från 
Trönögården med mera. En variant på 
-sdagsgruppen, som vi troligen kommer a� 
fortsä�a med. Vill du också komma när du har 
lust och -d, i gemenskap med e� trevligt gäng 
där det finns något för alla a� göra, e6er 
förmåga? Gör slag i saken och kom. Alla är 
välkomna! 
 E% stort tack -ll alla medarbetare i 
hembygdsföreningen som med medlemskap 
och arbetsinsatser bidrar -ll a� berika 
bygden. God Jul och Go� Ny� År -ll er alla.! 
    
       

Mångsidig ak vitet för levande hembygd Text & foto: Birgit Lundgren 

Västergårn. Det vita huset håller nu på a8 ställas i 
ordning för föreningens verksamhet. Det röda är 
uthyrt .ll boende.  
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E% fantas skt fiskeår kan läggas bakom oss. 
De�a om man får tro a� antalet fiskare som 
besöker Trönö speglar intresset och lite hur vi 
sköter oss i föreningen.  
 Ny� omsä�ningsrekord på fiskekort - 
igen - !! Vi säljer nu med s-gande trend 
fiskekort stabilt för över 100 000 kr årligen. 
Det är bra, och det roliga är a� man hela 
-den ser nya namn på korten, namn med 
adresser utanför Trönö.    
 Fantas-skt är också a� vi har lyckats få 
våra myndigheter, som länsstyrelse och 
kommun, a� tro på oss så -ll den milda grad 
a� de utan större omsvep beviljat oss 
fiskebidrag för a� få bygga ut vår 

dammanläggning för Trönööring. Vi fick 
90 000 kr totalt, vilket också var vad det 
kostade i slutänden då nya dammbygget blev 
klart på höstkanten. Nu kommer vi a� få 
möjligheter a� få -ll ännu mer och ännu 
finare fiskar framöver och kunna hålla en 
rejäl avelsbas av Trönööringen på egen hand. 
 Nu de två sista åren har vi själva i 
huvudsak skö� om kramningen av fisken och 
på det viset ”-llverkat” uppemot 50 000 st 
nya Trönööringar. Det är sedan Bröderna 
Olssons fiskodlingar i Bollnäs som sköter om 
kläckning och yngelhantering upp -ll e� års 
ålder. De första av dessa kommer -llbaka -ll 
oss i Trönö nu -ll våren. An-ngen -ll vårt 

odlingskar eller direkt ut i systemet. Nu 
börjar det kunna bli lite volymer! Spännande! 
 
Men redan nu har vi förstås sa� ut fisk. 
Utplanteringarna är avklarade -ll våra tjärnar 
som vanligt. Gåstjärn och Aborrtjärn enbart 
Trönööring. I Åltjärn dessutom spetsat med 
regnbåge av större kaliber och Västansjön har 
vi fortsa� med Pajlacka-röding från 
Noppikoski. 
 Högtjärn har ge� oss problem e� par år. 
Överdödlighet på höstsidan, möjligen på 
något sä� kopplat -ll syrebrist. Vi bromsar 
lite där nu med vinterfisket. Vi har sa� ut 
regnbåge där, men inte i de stora mängder 
som på sistone. Därför släpper vi nu 
vinterfisket på Högtjärn på årskortet 2018. 
Alterna-v är dagkort på 80 kr så länge det är 
is -ll våren, sen planterar vi igen med fiske på 
enbart dagkort à 100  kr som -digare. 
 

Ski/iske på er!  
        Jan-Olov    
        (text&foto) 
 

Kolla även: www.tronofiske.se,  eller  
Facebook, Trönö fiskevårdsförening. 

 

 

 Onsdagen 13/12 kl. 11:30 på GT-gården.  
 Kostnad 200 kr/person 
 

 Luciafirande av annorlunda slag, e6ersom skolan frånsagt sig 
 medverkan. Däre6er e� dignande julbord och musikunderhållning. 
 Lo�eri med fina priser. 
 

 Anmälan senast 6/12 -ll Siv Wiman /n 361 95 eller 070-376 84 95. 

Kramning av Trönööring hösten 2017, 
inklusive intresserade åskådare. 

Vår nya damm för Trönööring. 
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Trönö vävförening bildades i slutet av           
80-talet och Långbroskolans södra klassrum 
uppläts för verksamheten, som snabbt fylldes 
med vävstolar och intresserade väverskor. 
Där har det vävts under årens lopp och 
entusiasmen har varit stor hos de omkring   
20-talet medlemmarna.  
 Men i slutet av 2011 blev det aktuellt för 
Långbroskolans förening a� sälja skolan. Det 
blev -ll en privat ägare och vävföreningen 
stod då utan lokaler.  
 Det visade sig a� lösningen fanns i 
Trönögården, då hembygdsföreningen såg en 
möjlighet a� upplåta del av stora salen -ll 
oss. Salen gjordes i ordning med två 
avdelningar ”bås” för vår verksamhet och i 
januari 2012 fly�ade vävföreningen in. Det 
har fungerat alldeles utmärkt för oss och vi 
har trivts bra i Trönögården. 
 Hembygdsföreningen har som bekant 
valt a� sälja Trönögården, varpå 
vävföreningen stod utan lokaler. E6er en del 
turer om olika tänkbara lokaler för vår 
verksamhet visade det sig a� övre våningen 
på Bystugan skulle passa, e6ersom den inte 
användes -ll någon särskild verksamhet. Vi 
bedömde a� lokalerna skulle räcka -ll för oss, 
så e6er det a� Trönöbygden ekonomisk 
förening ställt sig posi-v -ll a� hyra ut 
lokalerna på övre våningen av Bystugan -ll 
vävföreningen, kunde vi börja planera för 
fly�. 
 Försäljningen av Trönögården gick undan 
och vi skulle vara ute ur lokalerna senast den 
17 oktober. I god -d började vi plocka ner 
vävstolarna, en i taget. Vik-gt var a� lägga 
varje vävstol för sig så a� inget blandades 
ihop.  
 

Så kom dagen D, den 11 oktober, då själva 
fly�en skulle verkställas. Vi hade väldigt tur 
med vädret och fly�en gick snabbt, smidigt 
och lä�. Förutom vi själva, hade vi god hjälp 
av Johnny Våleman, som har jobbat åt 
hembygdsföreningen i sommar, Sture 
Thur_ell och Mats Jansson. Två bilar med 
släpvagnar. 
 Vi delade upp oss i två grupper, e� gäng i 
Trönögården som lastade på vävstolarna en i 
taget på släpvagnarna som sedan körde bort 
-ll Bystugan, där e� annat gäng stod redo a� 
ta emot vävstolsdelarna och bära upp dem -ll 
speciellt förberedda platser i de olika 
rummen.  
Fly�en tog cirka tre -mmar och när allt var 
klart smakade det bra med gemensamt fika i 
Bystugans lunchrum. 
 Vi i vävföreningen är mycket tacksamma 
-ll Hembygdsföreningen som  hjälpt oss a� få 
en lösning på lokalproblemet och -ll TEF och 
Bystugan som ställt sig välvilliga -ll a� ta 
emot oss som hyresgäster.  
 I nuläget är alla vävstolar uppmonterade 
och i det närmaste klara för vävning. 
Framöver vill vi inbjuda -ll ”Öppet Hus” men 
det får vi återkomma -ll så småningom. 
 Vi tar gärna emot fler medlemmar, så 
tveka inte a� kontakta någon av oss om du är 
intresserad. Det behövs inga förkunskaper, vi 
hjälper gärna -ll a� komma igång. Vi har e� 
vävmöte per månad där vi gemensamt 
bestämmer vad som ska vävas. 
Medlemsavgi6en är för närvarande 500 kr 
per år. 
 

Trönö vävförening  
gm Kers.n Olsson  

Trönö vävförening i ny lokal 

 

Julmarknad 
på Söderblomsgården i Trönö 

 

• Lördag 2/12 kl 11-16         • Söndag  3/12 kl 11-15 
 
 
 

 

Julmarknad med hantverkare från orten  
med hemvävda ma�or, s-ckat, sy� och virkat, 
julkransar med mera.  
 

Träslöjd, smide, unika effek-va råaällor.  
 

Ostar, korvar, fisk från Skärså, hembakt, sylt, 
bland annat hjortronsylt och mycket mera.  
 

Byaböcker från Trönö och senaste 
Hälsingerunor.  

A% äta - kolbullar där intäkterna går -ll 
skolresa för klass 6 på Trönö skola, samt grillad 
choritzo på får och griskö� från Trönö vid 
bagarstugan där Tomtemor bjuder på glögg.  
 

Vävföreningen säljer lo%er med fina vinster. 
Inne finns kaffe med bröd bakat med smör, 
grädde och kärlek. 
 

Julmusik av bröderna Frid.  Alla välkomna! 

Nedmontering, packning, lastning ... 

... och transport .ll nya lokalerna i Bystugan. 
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Kvalitetscer fiering 

 

Catering 

 smörgåstårtor, festplankor, 

 ostbrickor, matkorgar och 

 landgångar. 

 

 Manuell charkdisk  

 Vi skär, styckar och mal 

 e6er 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  9-19     Helger     10-17 

Telefon:  0270 360 85                          E-post:  david.eriksson@nara.ica.se 

 

Om ni vill resa miljövänligt, 
säkert och bekvämt! 
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bygg 

070 544 21 67 

Allt inom byggna on. 
Ring för offert! 
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Rönningens bygdegård 
Lördag 13 januari kl. 14:00 

 
 

Årets insamling av äpplen  ll Trönögummans 
äppelmust gav 505 kg äpplen, som mustades 
 ll cirka 750 flaskor. Inget rekord, men mer än 
förväntat med tanke på det dåliga äppelåret.  
 Tack -ll alla som bidrog med äpplen! 
 
Och e� stort gra+s -ll Märta Olhem som vann en låda 
must som tack för de skänkta äpplena!  
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  NOVEMBER 
 

 

 On 29 nov   Informa onsmöte om LEA,  lokalekonomisk analys för utveckling  
     av bland annat servicen i Trönö. IOGT Enighet kl. 19:00—ca 21:00.  
     Arrangörer: TEF och Söderhamns kommun. Se även s. 7. 
  

    DECEMBER 
 

 Lö 2—sö 3 dec  Julmarknad på Söderblomsgården, lö 11-16, sö 11-15.  
     Se annons s. 14. 
 

 Sö 3 dec   Trönö bio:  Trollvinter i Mumindalen kl. 16:00 
     Solsidan kl. 19:00   

 

 Sö 3 dec   Adventsgudstjänst, med kyrkokören. Kyrkan kl.  18:00.  
     Kyrkkaffe. 
 

 On 13 dec   Julbord med SPF, IOGT Enighet kl. 11:30. Annorlunda   
     luciafirande, se annons s. 13. Anmälan senast 6 december. 
 

 On 13 dec   Trönö bio: Star Wars: The last jedi kl. 20:00. 
  

 Lö 16 dec   Julkonsert med kyrkokören, Trönö kyrka kl. 18:00.     
       

 Må 25 dec   Julo%a med körsång. Trönö kyrka kl. 08:30. 
 

 Ti 26 dec   Trönö bio: Tjuren Ferdinand kl. 16:00, Solsidan kl. 19:00. 
 

 Sö 31 dec   Nyårsbön i Trönö kyrka kl. 19:00. 
     Sång Marie Sundberg, piano Ewa Holmström. 
 

  JANUARI 
 

 On 3 jan    Trönö bio:   Ted – för kärlekens skull kl. 19:00. 
 

 Lö 13 jan   Julgransplundring i Rönningen, bygdegården kl. 14:00. 
     Se annons s. 17. 
 

 Sö 21 jan   ”Om country och gospel”, Trönö kyrka kl. 14:00. 
     Temagudstjänst med Staffan Öberg . 
 

 Sö 28 jan   ”Blues in the Chapel”, konsert med Trio Sonora.  
     Trönö kyrka kl.  14:00. Kyrkkaffe. Se annons s.16. 

 

FEBRUARI 
 

 Sö 11 feb   ”Dikt och ton i faste d” med Chris.na Nyström. 
     Mässa i Trönö kyrka kl. 14:00.  
     Kyrkkaffe med semlor i församlingshemmet. 
 

To 15 feb   Om nya översiktsplanen, Söderhamns kommun bjuder in -ll   
     diskussion. IOGT Enighet kl. 18:00 – 21:00. 
 
 

D E T  H Ä N D E R  I  T R Ö N Ö  

 Vill du/ni ha med något i kalendariet? 
 

 Lämna uppgi6erna -ll Trönöbygdens redak-on, helst via mejl 
 info@tronobygden.se men telefon och skrivna lappar går också bra.  
 

 Allra senast torsdag i vecka 6, 19, 32 respek ve 45! 

Kommande program 
 

 Sö 3/12 16:00 Trollvinter i Mumindalen 

   19:00 Solsidan 
 

 On 13/12 20:00 Star Wars: The last jedi 
 

 Ti 26/12 16:00 Tjuren Ferdinand 
   19:00 Solsidan 
 

 On 3/1 19:00 Ted – för kärlekens skull 
 

 

bio 

 

Trönös hjärtstartare 
 

finns all d  llgänglig  
   i e% skåp vid affären. 

_______________________________________________________________________ 

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

 

 

 Kom ihåg gymmet! 

Bokas via                     
Ica Trönö                    
0270 360 85 

   

   Kontakt med ALLIS: 
   •  0270 766 56      • 070 760 06 96                    
   •  www.soderhamnsbygder.se  
  •  www.allis.nu 

 

 
ALLIS arrangerar för ALLA 

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

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! 

Snö och is 
ritar mönster 

i vår vackra, vita 
vintervärld. 
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Vi har ett stort utbud av  
 

VITVAROR  och  HEMELEKTRONIK 

 

0270 42 65 35 
Bröksmyravägen 13, 826 40 Söderhamn 

Tomas Persson Ante Persson Urban Sundqvist 

Välkommen till vår butik 

LILLA HÄBRET  

Trönös egna presentbutik!  
Hitta dina personligaste julklappar här.  

Varje on & to samt  

lö & sö den 3:e advent   
11.00-19.00  

Även spontanöppet,  
följ vår facebooksida  
eller ring! 

www.lillahabret.n.nu  
070-625 20 89, Trönbyn 674 

 

• Däckhotell  • Försäljning  • Ski6ning 
 

• Montering  • Balansering  • Repara-on 

Öppet: 07-16, lunch 12-13 
Tidsbokning: 070-248 95 24 

Tony Östman 
Gamla Gävlevägen 7 
(-digare Mar-n Perssons lokaler) 

Stråtjära  

Däckservice 

 
 
  

Granen -ll vårt centrum  
har i år skänkts av 

 

 

Lars Wirén 

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

 Vi uQör även: 
 • häck– och gräsklippning 

 • grästrimning 
 • sandsopning 

RUT! 
Glöm inte 

 

 

Söndag 3 december kl. 18:00 
Adventsgudstjänst i Trönö kyrka med 
kyrkokören.  Kyrkkaffe i församlingshemmet. 

Söndag 10 december kl.14:00 
Söndagsgudstjänst med julsånger 
i Trönö kyrka. 

Söndag 14 januari kl. 14:00 
Söndagsgudstjänst Trönö kyrka. Trönö manskör. 

Lördag 16 december kl. 18:00 
Julkonsert i Trönö kyrka, kyrkokören. 

Annandag jul 26 december kl. 07:00 
Julo�a i Skärså samlingssal. 
Trönö manskör, kyrkkaffe. 

Nyårsdagen 1 januari kl. 14:00 
Söndagsmässa i Trönö kyrka. 

Söndag 7 januari kl. 14:00 
Söndagsmässa i Trönö kyrka. 

Se hela kalendariet på www.norrala-trono.se 
(Ny hemsida kommer a� publiceras på www.svenskakyrkan.se/norrala-trono) 

Vi finns på Facebook: Svenska kyrkan Norrala-Trönö 

   Kontakt:   
   Församlingsexpedi-onen:  0270 300 95 
   norrala.pastorat@svenskakyrkan.se  

Nyårsa�on 31 december kl. 19:00 
Nyårsbön i Trönö kyrka. 
Sång Marie Sundberg, piano Ewa Holmström. 

Juldagen 25 december kl. 08:30 
Julo�a i Trönö kyrka med körsång.  

Söndag 21 januari kl. 14:00 
Temagudstjänst i Trönö kyrka. 
”Om country och gospel” med Staffan Öberg. 

Söndag 28 januari kl. 14:00 
Konsert med andakt i Trönö kyrka. 
”Blues in the Chapel” med Trio Sonora. 
Fri entré. Kyrkfika. 

Retur  ll 
Trönöbygden ek. för. 
Lertagsvägen 1 
826 95 Trönödal 

Söndag 11 februari kl. 14:00 
Mässa i Trönö kyrka 
”Dikt och ton i faste-d” med Chris.na Nyström. 
Kyrkkaffe med semlor i församlingshemmet. 

Söndag 25 februari kl. 14:00 
Söndagsmässa i Trönö kyrka. Trönö manskör. 

Söndag 4 mars kl. 14:00 
Söndagsgudstjänst i Trönö kyrka. Kyrkokören. 

Nu kan du swisha en gåva -ll församlingens arbete, nr. 123 654 88 53. 
Märk med ”gåva”. Tack! 

     
När vintern fram till din  
fönsterkarm 
som en vitklädd giljare träder, 
dröm en dröm  
som kan  hålla dig varm 
där inom väggarnas bräder. 

 
(Erik Axel Karlfeldt) 


