
  

Nr 1 

Årgång 18 

 

 

Feb 2018 Organ för Trönöbygden ekonomisk förening 

Trönöbygden 

Servicepunkt ICA Trönö – först ut i kommunen 
 

En servicepunkt ska erbjuda service. ICA Nära i Trönö är redan ombud för apotek, Svenska 
spel och Systembolaget samt vissa pos+jänster. Kanske kommer vi i fram-den a+ kunna 
hämta ut paket i affären också, men det är ännu inte klart i detalj vilka tjänster som 
kommer a+ kunna förmedlas. Däremot planeras en utbyggnad för a+ göra plats för bland 
annat en kaféhörna. Finansieringen av de+a möjliggörs delvis med e+ generöst bidrag från 
Trönö hembygdsförening, vilken överlämnades med en symbolisk värdecheck för en -d 
sedan.  
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Söderblomspelet i sommar 
med satsning på barn och ungdom 
 

A+ känna sig trygg i samspel med andra och a+ kunna 
agera ledigt inför grupper av människor är -llgångar 
oavse+ inom vilket område man verkar. I år satsar 
Föreningen Söderblomspelet på a+ hjälpa barn och 
ungdomar a+ utveckla dessa förmågor. Kanske kommer 
några liksom flera -digare amatörer a+ gå vidare inom 
teater och musik. 
 

Sidan 4  

Bra glid för Trönö IK   
TIK:s skidsek-on röner framgångar, både 
genom de duk-ga skidåkarna som tar 
medaljer både här och där, och för 
kvaliteten på de fina spåren som läggs. 
Närmast väntar bland annat Barnens 
Vasalopp, en årlig sportlovstradi-on. 
 

Sidan 5 

Foto: Birgit Lundgren 

Elimkapellet 
som blev Trönögården 
 

Från gudstjänstlokal och ungdomsverksamhet 
för pings6örsamlingen, via samlingspunkt och 
ak-vitetshus för Trönö hembygdsförening, -ll 
ateljé för mångsidig konstnär. En resa genom 
drygt å+a decennier för e+ av Trönös mest 
centrala hus. 
 

Sidorna 10 – 12 

Fasans minuter 
innan brandvärnet kom fram och kunde 
hindra eldsvådan från a+ sprida sig. Huset i 
Rappsta står kvar , men saneringen tar -d. 

 

Sidan 9 

Jimmy Wännström, ICA Trönö, med värdechecken som just överlämnats av Trönö hembygds-

förening 0ll Trönöbygden ekonomisk förening, här representerade av  Olle Sahlin, Eva 

Nyberg, Eva-Lisa Linde, Mats Andersson, Mar0n Larsson, Anders Tång och Olov Östlund, samt 

bakom kameran Birgit Lundgren, ordförande i hembygdsföreningen. 

Söderblomsgården 
och Landbonns 
Fram -ll 1910 fick präster sin lön bland 
annat från utarrenderade kyrkohemman. 
Arrendatorn kallades landbonde. Precis i 
början av 1900-talet he+e prästen  Persson 
och landbonn Magnusson. 
 

Sidan 15 
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Telefon: 

0270 302 20 
E=er gamla E4 mi+emot Norrala kyrka 

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

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

 

   
 

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  

 

Repara4on  
och service  

av de flesta bilmärken. 
 

Däckservice  
och däckhotell 

 
 
 

 
 
 
 

Torsängsvägen 3, 826 94 Norrala  •  Tel: 0270 351 81  
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med mera);   200 kr/maskin 
Kontakta Astrid Wadsten,  
tel 070 238 68 91 

Hela 4dningen i färg  
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www.tronobygden.se 

ICA Trönö är först ut i Söderhamns kommun a� 
beviljas a� få vara en servicepunkt. Det är också 
första steget för en vidare ansökan hos 
Länsstyrelsen och Jordbruksverket för a+ få bidrag 
-ll ut- och ombyggnad av affären, en 
nödvändighet för a+ få plats med service som -ll 
exempel handikappanpassad offentlig toale+, 
fikahörna och utrymme för paketutlämning.  
 En servicepunkt ska u6öra mellan tre och fem 
"servicetjänster", och vi får se vilka som kommer 
a+ passa just ICA i Trönö. Där kommer förstås 
affärsföreståndaren David Eriksson a+ ha sista 
ordet. ICA i Trönö får som ersä+ning för 
merarbete med mera 10 000 kr per tjänst och år 
från kommunen. 
 A+ vi lyckats få en servicepunkt beviljad först i 
kommunen beror helt på a+ Trönöbygden 
ekonomisk förening, läs Lena Åkerlind, verkligen 
varit på tårna. Hon har jobbat hårt och  ha= samtal 
med kommunen, Länsstyrelsen och kommun-
bygderådet Allis i över e+ och e+ halvt år. 

När vi sedan kommer -ll -digare nämnda, 
nödvändiga om- och -llbyggnader budgeterade -ll 
mellan 1,5 och 2 miljoner, så får vi förhoppningsvis 
e+ bidrag från jordbruksverket med 90 % av 
investeringskostnaden. Men det fa+as ändå       
150 – 200 000 kronor vilka måste finansieras på 
annat sä+. Där har Trönö hembygdsförening 
bidragit med 45 500 kronor, e+ tacksamt -llsko+ 
-ll bygdens utveckling -ll ny+a för alla! Men mer 
behövs, så vi är naturligtvis mycket tacksamma för 
både större och mindre gåvor -ll de+a projekt. 
 
Vintern har varit och är mycket snörik, och 
vanligtvis brukar Trönövägen vara ganska dåligt 
skö+, på gränsen -ll vanskö+. Så var det även i 
början av vintern men så kom en mycket posi-v 
förändring. Vägen har däre=er skö+s föredömligt, 
plogning och hyvling har ske+ så snart behov 
uppstå+. Väghållaren har verkligen blivit värd en 
stor eloge! 

Mats Andersson 

Trönöbygden ek för 

inbjuder 4ll årsmöte 

söndag den 25 mars på IOGT Enighet kl 15 
 

Byavakt - informa4on och diskussion 
Representant från Polisen informerar. 

Diskussion: Vill vi ha Byavakt? 
I så fall, hur ordnar vi den på bästa sä+? 

 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
 

Varmt välkommen! 

Hipp Hipp Hurra! 
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Hur går det för Trönö? 

 
Nu har sta-s-ken från SCB kommit och arbetsgruppen ska sä+a 
igång a+ analysera siffrorna. Men redan nu går det a+ se intressanta 
siffror: 
 

• Köpkra=en i bygden är större än i kommunen som helhet. 
Det kan vara bra a+ veta -ll exempel för a+ mo-vera någon 
a+ bygga lägenheter i Trönö. 

• Befolkningsutvecklingen de senaste -o åren har stå+ i 
princip s-lla här. Här stämmer inte påståendet a+ 
befolkningen minskar på landsbygden. Folk fly+ar hit och 
härifrån i ungefär samma omfa+ning, men  – och det är e+ 
vik-gt men – de som fly+ar härifrån är ungdomar som fly+ar 
-ll utbildning och äldre som fly+ar -ll annat boende. De som 
fly+ar hit är åldersgrupperna däremellan, alltså människor i 
de åldrar som de flesta kommuner försöker locka -ll sig.  

 

Vår bygd är a+rak-v a+ bo och leva i, det finns det sta-s-k på!  
 
Lite längre fram i -den, när gruppen har jobbat klart, kommer alla 
a+ bjudas in för presenta-on av resultatet. Det ser vi fram emot! 
 
            Arbetsgruppen för LEA, LokalEkonomisk Analys 

Barn och ungdomar bjuds på teater 

Ingen frossa i sommar 

 

Har Traktorfrossan gjort si+?  
 E=er a+ ha funnits e+ -otal år märktes 2017 e+ tydligt minskat 
antal deltagare. Den grupp som jobbat med frossan de senaste tre 
åren lämnar därför gärna över -ll några andra som kan och vill jobba 
vidare med ny energi. Gruppen bistår gärna med kontakter, -ps och 
idéer. Finns inga intresserade tar frossan paus e+ obestämt antal år.  
 Hör av dig -ll Ola Hansson, 6n 070-579 70 76, för mer info. 

Styrelsen för Föreningen Söderblomspelet  

planerar e+ besök vid Trönö skola med sy=e 
a+ sprida kunskap om Nathan Söderblom och 
a+ skapa intresse för teater. 
 Ungdomarna erbjuds meningsfull och 
utvecklande sysselsä+ning under 
sommarlovet. Genom repe--onerna stärker 
vi barnens självkänsla, under ledning av 
pedagog (musiklärare) samt professionell 
regissör. Det leder -ll a+ de kan och vågar 
agera inför publik och agera i samspel med 
andra. A+ våga agera och tala inför andra 
stärker självkänsla och bidrar -ll bä+re 
förutsä+ningar i vuxenlivet.  
 Flera -digare amatörer har gå+ vidare 
och utbildat sig inom teater och musik. Här 
kan vi bland annat nämna Erik Ehn, Peter 
Mörlin och Angelica Thelin.  
 Söderblomspelet sprider kunskap och 
nyfikenhet om Nathan Söderblom och hans 
budskap samt om den historiska utvecklingen 
såväl inom kyrkan som i samhället i övrigt. 
Några -digare amatörskådespelare har valt 
a+ fördjupa sina kunskaper om Nathan 

Söderblom i enskilda arbeten på såväl 
gymnasie- som högskolenivå.  
 I sommar erbjuds dessutom alla barn och 
ungdomar -ll och med 13 år a+ gra-s se 
Söderblomspelet. Teatern sä+s upp den       
29 juni – 15 juli. Se affisch! 
 Föreningen stöds av Skandia: Idéer för 

livet. (En s-=else som bland annat vill främja 
hälsa och trygghet bland barn och ungdom, 
red:s anm.) 

Här, i Trönö gamla kyrka, tjänstgjorde 

Nathans far, Jonas Söderblom, som 

komminister fram 0ll 1873. Han återkom 0ll 

Norrala församling som kyrkoherde 1883. 
Nathan Söderblom 

1866 – 1931 

 

 

 Måndag 5 mars  
 Ak-viteter för barn 7-12 år. 
 Plats: Trönö församlingshem 
 Tid: 14-16 
 Film, pyssel, lekar 
 Arr: Norrala-Trönö församling 
 
 Tisdag 6 mars 

 Barnens Vasalopp 
 Plats: Trönö IP 
 Tid: Start kl 11.00 
 Anmälan via SMS -ll 070-330 20 45, 
 skriv namn och födelseår. 
 ICA Trönö bjuder alla startande på 
 korv och bröd. 
 

 Onsdag 7 mars 

 Trönö bio 
 16.00:  Pelle Kanin 
 19.00:  Tårtgeneralen 
 Entré:   100 kr, under 18 år 50 kr. 

Sportlovsak4viteter 
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I slutet av september drog vi igång med barmarksträning för barn 
födda 2011 och äldre. Vi har på träningarna ha= mellan 20-25 
ungdomar uppdelat på en yngre och en äldre grupp som tränat med 
hjälp av våra duk-ga ledare. I den äldre gruppen har vi i år få+ hjälp 
av Malin Eriksson, Frida Hansson, Chris-an Höijer, Thomas Westrin 
och flera entusias-ska föräldrar. I den yngre gruppen har Anna 
Grändborn och Petra Pavlovska skö+ träningarna med assistans av 
MaUas Berglund och Helena Leander. 
 Första advent hade vi e+ mycket uppska+at skidläger i Orsa med 
15 barn och e+ gäng vuxna. Tack och lov kom det snö rela-vt -digt i 
höstas och just nu har vi en fantas-sk snö-llgång!  
 Söndagar i början av januari startade skidskolan för våra yngsta, 
där Helena Leander var ansvarig. Anna-Karin Ivarsson och Mar-na 
Eriksson har hjälpt -ll a+ hålla våra fli-ga små skidåkare varma. 
 Å+onde februari gick finalen i Länsförsäkringar Cup av stapeln i 
Trönö med cirka 65 åkare på startlinjen, Totalt i cupen deltog 130 
barn och vuxna. Rehns BK tog hem Länsförsäkringar Cups 
vandringspris för andra året i rad, även om det var knappt. Trönö IK 
och Rehns BK har nu två inteckningar var i pokalen. Tre inteckningar 
gäller för a+ ta hem den för go+. Så nästa säsong gäller det för oss 
a+ mobilisera! 
 Vi har ha= och har fli-gt tävlande ungdomar runtom i 
Hälsingland och runtom i landet. Det återstår en hel del tävlingar då 
vi är mi+ uppe i säsongen. Kommande ak-viter är ICA Cup i Bollnäs  

 
 

vecka 10 och Barnens Vasalopp -sdag 6/3, också det vecka 10. 
Barnens Vasalopp körs på Trönö IP, Ica Trönö bjuder alla barn på 
korv med bröd och alla får såklart en medalj vid målgången. 
 Våra seniorer; Emil Thyrén siktar på en topp-50-placering i årets 
Vasalopp och Jonas Persson tävlar i skidsky+e för Sveg IK:s 
skidsky+eklubb. 
 Vi vill passa på a+ tacka ALLA som ställt upp och hjälpt -ll under 
säsongen 17-18. Spårgruppen gör e+ fantas-skt bra jobb med våra 
spår, vår anläggning har varit välbesökt i vinter och vi har få+ mycket 
beröm för våra fina spår. TACK! 

 

RAPPORT FRÅN SKIDSEKTIONEN 

Från Orsalägret första advent. 

Trönöföretagarna 
håller årsmöte 

 

söndag den 25 mars kl. 13.00 
på IOGT Enighet  

 

Trönö hembygdsförening 
 

inbjuder 4ll årsmöte 
 

söndag 29 april i salen, Västergårn 

Skidsäsongen är i full gång med fina 
framgångar för Trönö IK!  
 Vår spårgrupp är nominerad -ll Stora 
skidspårpriset, då de preparerar spåren 
perfekt på ideell basis.  
 Under helgen som gick har även 
några av Trönö IKs skidungdomar 
deltagit på tävling i Bjuråker med fina 
framgångar. Fem deltagare i tävlingsklass 
varav fyra guld och e+ silver. Bra jobbat!  
 

Anna Grändborn 

Fina framgångar för Trönö IK i Bjuråker 

Från tävlingarna i Bjuråker 17-18 februari: 

E?a Ebba Westrin, Trönö IK, tvåa Marie 

Pavlovska ,Trönö IK och trea Zarja Berce, 

Rehns BK. 
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  VÄRME & MILJÖ AB 
070 334 43 61 eller skogslidens@hotmail.com 

Vid köp av  
minst 3 pallar: 

 

FrakKri�  
samt räntefri kredit  

i 4 månader. 

Nu har det gå+ fyra månader sedan vävföreningen fly+ade in på övre 
våningen i Bystugan. Vi har börjat ”bo in oss” och trivs rik-gt bra i de 
nya lokalerna. Skylten ”Trönö vävstuga” si+er på angiven plats och 
visar var vi håller hus.  
 De flesta vävstolarna är i gång och idéerna flödar över fram-da 
vävar. Det som finns i vävstolarna nu är: Trönölöpare, traslöpare,    
140 cm bred ma+a i kypert, rosengångsma+a, randig ma+a, 
labyrinthandduk och munkabältesgardin. 
 Vävstugan är bemannad onsdagar kl. 10 – 13, då går det bra a+ 
-+a in och se hur vi har det. Vi tar gärna emot fler medlemmar, så 
om du är intresserad, hör gärna av dig -ll någon av oss i föreningen.  
            
           Trönö vävförening 
           Kers0n Olsson 

           Foto: Marie Sundberg 

Rapport från  
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 Vägen hem  avsni� 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F red Månsson svepte det sista av kvälls-whiskeyn. Vände 
uppochned på det rundbo+nade glaset så de sista gyllene 

dropparna landade i hans mun. Han studerade det tomma glaset 
sam-digt som han funderade på om han skulle få sova ina+. De 
senaste två veckorna hade det varit en omöjlighet. 
      Två veckor hade gå+ sedan han få+ det där samtalet från kvinnan 
som påstod sig vara Gunvors do+er, Liv. 
      Ja, hon hade presenterat sig som det, Liv Svendsen. 
      – Kan man heta så? Liv?  
      En sak var då säker, man kan inte heta Död. Han skra+ade lite tyst 
åt sin dumma tanke, tog av sig sockorna och slängde sedan upp 
benen i sängen.  
      I köket under bänken låg taxen på sin rödru-ga bädd. De korta 
benen rörde sig som om han sprang och han utstö+e små gläfs i 
sömnen. Kanske drev han en fin råbock eller skrämde skiten ur 
grannens höns, vem vet. 
      Med whiskeyn och den lite fnissiga känslan i kroppen, somnade 
Fred. Det sista han såg innan han slöt ögonen var den sedan länge 
orörda sidan av dubbelsängen. 
 

* * * 
 

F ör e+ år sedan ganska precis, hade hon få+ veta a+ hennes mor 
inte var mor, och far var inte heller far. 

      Chocken hade ge+ henne en svår iden-tetskris som sedan 
övergå+ i depression. Hon hade få+ den bästa vården, professionell 
hjälp av kunniga, kompetenta personer. De hade räddat henne, hållit 
henne över ytan -lls hon åter se+ en mening med a+ fortsä+a andas. 
Liv Svendsen var vid liv och fortsä+ningsvis också mor -ll sina dö+rar, 
mormor -ll sina tre barnbarn, men hon var inte längre fru Konrad 
Svendsen. 
      Mannen hon älskat sedan tonåren, hennes klippa i -llvaron, 
hennes dö+rars underbara pappa, hade lämnat henne när hennes 

-llvaro var i spillror. Flickorna var vuxna och hade sina egna familjer. 
Hon hade fly+at från Konrad och Røros och bosa+ sig i en hyreslägen-
het i Sveg, inte långt ifrån gården där hon växt upp. Gården där hon 
ha= en fin och kärleksfull barndom med de personer hon då kände 
som mor och far, men som hon nu visste varit hennes biologiska mors 
moster och dennes make. 
      Liv kände sig inte längre bi+er, trots a+ sanningen dolts för henne 
så länge a+ hon aldrig få+ chansen a+ träffa och lära känna sin rik-ga 
mor. Fadern skulle förbli okänd, ingen visste något om mannen som 
den då blo+ 15 år gamla Gunvor, blind av förälskelse, följt med hem i 
den ljumma sommarna+en.  
      I sin trea med balkong sa+ hon nu och spanade ut på vägkanter av 
gråsolkig snö, en öde lekpark och ljuset från förbipasserande bilar 
som bröts i regndropparna på hennes fönster. Vi+ ljus och ibland rö+ 
bromsljus. Någonstans hördes sirener från en ambulans. 
      Igår hade hon bestämt sig för a+ ringa -ll Fred igen och föreslå a+ 
de skulle träffas, men ännu hade hon inte tagit sig för och gjort det. 
Om han sa nej ... ja, hon orkade inte ens tänka på det alterna-vet. 
 

* * * 
 

H an vaknade av taxens rasslande steg på golvet. Det var visst dags 
a+ klippa klorna igen. På köksgolvet lät det väl inte all6ör 

hemskt, men när Max äntrade sovrummet med klickgolv från ÖoB, 
var tassandet öronbedövande. 
      Vid frukosten sa+ Max och -ggde ost medan Fred drack kaffe och 
åt limpsmörgås. Elden sprakade i vedspisen och spred en härlig värme 
i köket. Ute föll regnet och om nio dagar var det jul.  
      Innan han ens hade tänkt tanken, och rest sig upp för a+ hämta 
klotången, hade taxen försvunnit in under trappan i farstun och 
glodde nu förebrående på sin husse.  
      Telefonen ringde. 
      – Nu klarade du dig din luring, sa Fred -ll Max.  
      Han såg direkt a+ det var Liv som ringde. Pulsen steg och han drog 
sig för a+ trycka på svarsknappen. Han samlade ihop nerverna lite och 
svarade sen med e+ försik-gt hallå. 
      E=er cirka 30 minuter var samtalet slut. 
      Fred sa+e sig ned på stolen i hallen, han krullade ihop den långa 
trasma+an med tårna -lls den blev som en tjock limpa och slätade 
sen ut den igen. Han visste inte vilken känsla han skulle välja, hat, 
sorg, förväntan eller nåt annat. 
      I morgon skulle han bli 80 (bevare mig väl), i övermorgon skulle 
han träffa Gunvors do+er, och i na+ skulle nog Max få sova i Freds 
säng. 

Fortsä?ning i nästa nummer. 
    
           
         
 
 
 

Av Eva Nyberg 

Annys inlagda gurka 
 
1. Köp slanggurka på ICA Trönö. Det brukar vara billigare a+ köpa 
två, så passa på a+ använda åtminstone den ena -ll inläggning. 
 

2. Hyvla gurka tunt direkt ner i en lite större glasburk, kläm ner 
gurkskivorna och lämna lite utrymme högst upp. 
 

3. Töm i strösocker cirka 0,5-1 dl beroende på burkstorlek, lite salt 
och cirka 1 msk äUka. 
 

4. Låt stå några -mmar, så smälter sockret och blir -ll vätska i 
burken. 

 
 
 

 
5. Smaka av!  Mera äUka? Ta lite -ll. För starkt? Fyll på med mer 
socker. När lagen har lagom smak, -llsä+ lite klippt persilja. 
 

6. Ställ burken i kylskåpet och ät så länge det räcker, och det brukar 
inte bli länge. 
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H embygdsföreningen håller just nu på a+ 

komma igång med verksamheten på 
Västergårn. Den bistra och snörika vintern 
har gjort a+ det tagit längre -d än vad som 
från början var tänkt. Men allt tar sin -d. En 
förhoppning är a+ vi snart ska kunna bjuda in 
-ll den så vackert inredda stora salen, med 
små temakvällar. En kväll om Trönödräkten, 
en kväll om Sothåls-Lars, en kväll om 
kolningen i Trönö, kanske en Amerikakväll 
med mera.  
Men först är det en hel del kartonger som ska 
plockas upp och innehållet få sina platser på 
kontoret, eller i det blivande arkivet och fler 
ställen. Vill du vara med i arbetet med a+ 
ställa i ordning där? Kanske en förmiddag i 
veckan för de som vill och kan just den dagen, 
enkelt och lä+samt utan anmälan. Jag tror a+ 
vi skulle kunna ha både trevligt och få en hel 
del uträ+at. Sysslor finns för alla. Hör gärna 
av dig om du vill vara med. 

I styrelsen har vi ha= a+ ta ställning -ll fyra 
bidragsansökningar från föreningar i Trönö, 
som ansökt om -llsammans 146 500 kr. Vi 
kan bevilja upp -ll e+ basbelopp som är 
45 500 kr, vilket innebar a+ det var omöjligt 
a+ -llgodose alla önskemål. Vi tog god -d på 
oss, övervägde alla ansökningar och fa+ade 
slutligen e+ beslut som alla var helt överens 
om. Vi beslöt a+ hela beloppet skulle gå -ll 
delfinansiering av TEF:s egen insats i bygget 
av en servicepunkt vid ICA Nära. Vi ser det 
som en satsning för fram-den som kommer 
alla i bygden -ll del.  Summan utbetalas 
under förutsä+ning a+ bygget genomförs. 
 Planeringen för sommaren pågår också 
för fullt. Man kan tycka a+ det är långt -ll 
sommaren när vi befinner oss i februari med 
snöstormar och bister kyla. Men det gäller a+ 
hålla sig framme i god -d för a+ 
marknadsföra det Trönö har a+ erbjuda för 
besökare från både när och Zärran. I planerna 

ingår också a+ försöka få bakugnen i 
bagarstugan vid Söderblomsgården i skick för 
a+ baka bröd, både -ll egen försäljning och 
a+ hyra, för de som vill ta hem si+ bröd.  
 I vår bagarstuga finns också en 
”Ma+onspis”, som är -llverkad i Hamre av 
den skicklige smeden Pe+er Ma+on, som 
hade e+ gjuteri och -llverkade vedspisar 
under några år på 1880-talet. Hans spisar var 
vackert utsirade och såg lite annorlunda ut än 
andra vedspisar. På ugnsluckan finns texten 
P. MATTON TRÖNÖ. Bara den spisen är värd 
e+ besök i bagarstugan. Undrar om det finns 
någon mera Ma+onspis kvar i bygden? 
Känner du -ll någon mer är vi glada a+ få 
veta. 
 En byafärd -ll Ulva, Hisjö och 
Hammersbodarna planeras -ll försommaren, 
då vi också räknar med a+ ha boken om 
dessa utbyar klar. Det var tänkt a+ bli e+ litet 
hä=e om dessa torp i gränslandet mellan 
Trönö, Mo och Rengsjö, men arbetet var 
mycket mera omfa+ande än vi kunnat 
drömma om från början. Det har varit svårt 
a+ placera folk i rä+ stugor e=ersom 
prästerna inte noterat var de bodde. Elisabet 
Stockhaus har ägnat många -mmar på 
biblioteket i Söderhamn med a+ lusläsa 
-dningsar-klar från 1880-talet och framåt. 
Där finns ar-klar om bränder, 
konkursauk-oner, försäljningar och 
dödsannonser som givit vik-ga ledtrådar om 
människorna i dessa småbyar. Nu ser vi a+ 
det blir ganska många sidor text och bilder 
om varje liten stuga i den här utkanten av 
Trönö, så det blir mera än bara e+ litet hä=e. 
Vi hoppas a+ det ska bli intressant läsning.  
 Men först ska vi ha årsmöte, som vi 
tänker ha i den fina salen på Västergårn, den 
29/4 (se separat annons), och ser fram emot 
det här året i hembygdens tecken.  
 
    Birgit Lundgren 
    ordf. Trönö hembygdsförening    

En av de spisar som smeden Pe?er Ma?on i Hamre 0llverkade i si? gjuteri i slutet av     

1800-talet. I bagarstugan på Västergårn finns en. Finns det kanske fler kvar runtom i 

Trönö? 

Mums-mums för alla chokladälskare 
Här kommer e� recept från Mar4n Hansson på goda och lä�bakade chokladscones.  
Mums 4ll uKlykten eller fredagsmyset! 

Chokladscones 4 st 
 

Ingredienser 
 

• ½ dl strösocker 
• ½ dl hackad mandel 
• 2 msk kakao 
• 2 dl vetemjöl 
• 1 tsk bakpulver 
• 25 g margarin 
• 1 dl filmjölk 
 

 

Gör så här: 
 

1.  Sä+ på ugnen på 250 grader. 
2.  Mät upp vetemjöl, bakpulver, kakao och socker i en skål. 
3.  Lägg margarinet i skålen och mosa sönder det med en gaffel. 
4.  Tillsä+ filen och mandeln och rör ihop allt med gaffeln. 
5.  Lägg e+ bakplåtspapper på en plåt. 
6. Lägg degen på plåten och forma degen -ll fyra runda kakor,  
 1½ cm tjocka. 
7. Skåra brödet i fyra delar och nagga med en nagg eller gaffel. 
8. Sä+ plåten mi+ i ugnen och grädda cirka 10-15 minuter. 
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Foto: Kalle Frid 

 

 

Avgörande minuter – brandvärnet kom i 4d 

  

 

 

En ledig dag i november 2017 tänkte Monica 
Pe+ersson i Rappsta passa på a+ putsa 
fönstren i uterummet innan vintern. Det var 
kyligt därute och då kom den konstgjorda 
braskaminen väl -ll pass, e=ersom den också 
fungerar som e+ element i uterummet. 
Monika sa+e igång kaminen och gick därifrån 
för a+ få lite varmare innan hon sa+e igång 
med fönstren. 
 När hon återvände med fönsterputs-
grejorna mö+es hon av en tjock, frän rök.  
Hon ringde 112 med hjärtat i halsgropen och 
var mycket tacksam över den brandutbildning 
hon ganska nyligen deltagit i på jobbet i 
hemtjänsten. Hon hade sinnesnärvaro a+ 
med darrande händer låsa upp uterummets 
dörrar från utsidan och visste a+ hon inte 
skulle öppna dörrarna för a+ ge elden syre. 
 E=er det som upplevdes som en evighet 
kom så Trönö brandvärn med tre välbekanta 
ansikten. Då hade en av rutorna mellan 
uterummet och vardagsrummet börjat 
spricka och släckinsatsen startade omgående. 
Y+erligare två från Trönö brandvärn kom en 
stund e=er den första bilen. Tio minuter 
senare kom också räddningstjänsten från 
Söderhamn med sina extra resurser. Då var 
elden redan släckt men de gick för säkerhets 
skull in med rökdykare och kunde konstatera 

a+ ingen brandhärd fanns kvar och de kunde 
däre=er återvända -ll stan.  
 De väl bekanta personerna från Trönö 
brandvärn blev kvar och arbetade kunnigt 
och säkert med -llsyn av den släckta 
brandhärden och med a+ ta hand om Monica 
på bästa sä+. Det var en evinnerlig tur a+ hon 
tagit ner gardinerna innan så a+ inget 
brandfarligt fanns inom räckhåll för lågorna. 
Dekora-onsbrasan hade brunnit för fullt och 
smält plast hade börjat falla ner på golvet 
som också börjat brinna. Monica berä+ar a+ 
om släckinsatsen påbörjats några minuter 
senare hade utgången blivit helt annorlunda. 
Då hade den spruckna rutan exploderat och 
elden få+ fri+ spelrum i huset. Hemska 
tanke! 
 Någon mera dekora-onsbrasa blir det 
inte hos Monica och Kjell. Den chockartade 
upplevelsen finns kvar i medvetandet och det 
dröjde länge innan det kändes bra a+ tända 
levande ljus igen. Innan hon lämnar huset 
kollar Monika nu särskilt noga a+ inget står 
på och a+ spisen är avslagen.  
 Det är mycket arbete med a+ återställa 
e=er e+ brand-llbud. E+ tjockt sotlager e=er 
den gi=iga plaströken trängde in överallt, i 
fast som löst. Allt måste saneras, glasrutor, 
tak och golv måste bytas, men det får anstå 

-ll våren. Prydnadssaker med personligt 
värde har rengjorts och diskats gång på gång 
för a+ brandlukten ska försvinna.  
 Både Monica och sambon Kjell Westrin är 
tacksamma a+ Trönö brandvärn finns och 
betalar med glädje årsavgi=en -ll 
Trönöbygden ekonomisk förening för den 
extra säkerheten.  Trönö brandvärn åker på 
alla larm oavse+ om det är -ll medlemmar 
eller ej, men Westrins tycker a+ det känns 
bra a+ ha bidragit med medlemsavgi=en -ll 
föreningen när man varit med om en sån här 
händelse.        

 
 
 
 

 

       Birgit Lundgren 

Sotet skapade en svartvit bild eHer branden. 

 
Monica under rustningen av det eldhärjade 

rummet, mycket arbete innan allt är klart. 

 

1km syd Storsjön 

skjuter vi med 

compoundpilbåge 

på plastdjur/3D mål 

• Kurser  • Prova på 

    • Familjeaktivitet 
 

Ulf Backman, Trönö 
070-525 1837 

www.bowhunter.se 

Trönö brandvärn var först på plats eHer larmet.      © Daniel Sjöholm, Xny?.se 

Foto: Birgit Lundgren 

Foto: Privat 
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Elimkapellet i Trönö  

PingsKörsamlingen i Trönö bildades 1926 
av elva personer i åldrar mellan  16 och 56 år.  
I Trönö socken fanns sedan slutet av         
1800-talet en missionsförsamling med e+ 
bönhus på Gynbergsbacken.  
 De som bildade pings6örsamlingen var 
Per Svedin med hustru och deras do+er 
Emma från Wij, Bricken Andersson från Hisjö, 
Berta Lind från Hamre, Lars och Anna 
Rönning från Grubbe, Lars Sverin från Hamre, 
tvillingarna Nils och Erik Nilsson från Fly samt 
AE Svensk från Grubbe. De hade under de 
första åren möten och sammankomster i 
missionshuset i Gynberg, godtemplar-
lokalerna Enighet och Thorön samt hemma 
hos AE Svensk i Grubbe, Per Svedin i Wij och 
Erik Nilsson i Fly. 
 Från de elva som var med från starten 
ökade medlemsantalet under det första året 
-ll 32 medlemmar som alla hade en stark 
önskan om en egen lokal för sina möten och 
sammankomster. Den 1 maj 1934 togs första 
spadtaget -ll a+ bygga e+ eget kapell med en 
bostad för predikanten på övre våningen. 
Många olyckskorpar spådde a+ det nog aldrig 
skulle bli något bygge. ”Dom får opp 
stommen, sen så … ”. Men olyckskorparna 
hade fel och      22-23 december 1934 hölls de 
första mötena i lilla salen. Året därpå skedde 
invigningen vid midsommarhelgen 1935 av 
pastor Ragnar Ljungkvist. 
 Byggkostnaden uppgick -ll 17 248 kr, 
vilket finansierades genom e+ lån på 12 000 
kr och en inteckning om 6 000 kr som 
familjen Per Svedin stod för, resten samlades 
in i kollekt.   
 Kapellet byggdes sam-digt som arbetena 
med a+ bryta Glössbovägen pågick.                  
I samband med vägbygget revs tjärfabriken i 

Wij och byggmaterial från tjärfabriken 
användes -ll bygget av kapellet. Det lär vid 
den -den ha varit en av de största 
pingstlokalerna i Hälsingland. 
 

Den förste predikanten he+e Nordin och 
församlingen skaffade de möbler han 
behövde -ll lägenheten. Han fick äta hemma 
hos församlingsmedlemmarna. Övriga 
matvaror kunde han hämta i affären där 
församlingen betalade. Lönen var 25 kr i 
månaden. 
 Första dopförrä+ningen i Elimkapellet var 
den 15 december 1935 då sju kvinnor döptes. 
Medlemsantalet ökade det året -ll 66 
personer. År 1937 hade församlingen det 
högsta medlemsantalet, 77 personer. Man 
började det året a+ sälja jul-dningar och 
kunde på så sä+ få in 200 – 300 kronor.   

År 1944 he+e predikanten Edvin Lundin. Han 
bodde i lägenheten ovanpå kapellet. Emma 
Svedin hade söndagsskola för traktens barn 
och den lilla församlingen bidrog också -ll 
missionärer i Indien och Argen-na        med 
50 kr per kvartal.  
 Församlingen hade medlemmar från hela 
socknen från Fly upp -ll Grubbe, och deras 
budskap -lltalade vissa personer och andra 
inte alls. Ingvor Eriksson från Trönbyn 
berä+ar a+ samma kväll som hon och maken 
Krigses Gunnar var på Enighet på dans, var 
det vuxendop på Elimkapellet.  
 En av evangelisterna he+e Hilma 
Eliasson, var långt norrifrån och kallades 
därför ”Lappskan”. Tidigare evangelister var 
Eivor Edbom och Ester Högblom.  
 Frikyrkornas möten var på den -den en 
variant av nöjesutbudet på orten, så det var 
inte all-d bara de redan frälsta som besökte 
mötena. Det berä+as a+ en predikant, som 
brukade gå runt i bänkraderna bland 
besökarna, vid e+ -llfälle stannade -ll och 
frågade Lars Axling från Stärte ”tror du på 
Gud?” . Svaret från Lars Axling kom snabbt 
och bestämt  ”nää, jag tror på Kommunis-ska 
par-et”. 
 En stor renovering av kapellet gjordes 
1957 med en hög-dlig återinvigning och 1963 
renoverades lägenheten. Allt arbete u6ördes 
ideellt av församlingsmedlemmarna. 
 Predikanten Oskar Andersson med 
hustrun Ester hade fyra dö+rar som alla hade 
namn med Bri+. Elly-Bri+s make var 
missionär och var med om a+ lägga om taket 
på kapellet. Han ramlade ner från det branta 
taket och skadade sig så illa a+ han blev svårt 
invalidiserad. 
 År 1966 hade föreningen 40-årsjubiléum 
och Gunnar Rönnevald hade då gjort en 
historik över de gångna åren. Tvillingarna Nils 
och Erik Nilsson från Fly var med när 
församlingen bildades och även vid jubiléet 
40 år senare.  

 

 

Flanellografen, som hjälpte 0ll a? levandegöra de bibliska berä?elserna, minns många av 

de som deltog i Hobbyn och som nu själva är föräldrar. Här berä?ar Eivor Garpebo om 

någon episod ur Jesu liv. 

Musikanter på Elim under 1940-talet. Alla okända. Kontakta gärna oss på Trönöbygden om 

du känner igen någon. 
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En av de sista predikanterna på Elim i Trönö 
var David Eriksson. En av dö+rarna he+e 
Miriam och var född 1948 och är for6arande 
hågkommen av många jämngamla Trönöbor. 
Familjen Eriksson hade varje söndag 
söndagsskola i kapellets lilla sal, åtminstone 
fram -ll 1962. Gunni Söderkvist från Fly 
minns dessa söndagförmiddagar på 
Elimkapellet med glädje. 
 
 

Söndagsskolan ersa�es 1977 av träffar  
för barn och ungdom en vardagskväll per 
vecka. Söndagsskolans budskap fanns kvar 
med hobbyarbeten som komplement. Det 
kallades Hobbyn och samlade många barn i 
bygden. Det var o=a 40 – 50 barn varje vecka 
i olika åldrar, som gjorde brickor, skärbrädor, 
väggklockor med mera. Sammanhållningen 
var stor och de äldre barnen hjälpte naturligt 
de yngre.  
Föräldrarna deltog också och ställde upp vid 
behov. Varje sommar skjutsade de barnen på 
u6lykter -ll både Fagernäs i Arbrå och -ll 
Lynäs i Bergvik.  Verksamheten fortsa+e e+ 
stycke in på 1980-talet och det sägs a+ 
många av barnen på skolan i Trönö var 

särskilt bra i kristendomskunskap, vilket 
kunde förklaras med kunskaperna från Elim. 
 

 Men liksom i övriga församlingar blev 
medlemsantalet i församlingen lägre för varje 
år och Elimförsamlingen slogs så småningom 
ihop med pings6örsamlingen i Söderhamn. 
De+a skedde under -den Hobbyn pågick. 
Ingvar och Eivor Garpebo som var ledare i 
verksamheten fick en dag besök av barn från 
Hobbyn, som med andan i halsen bekymrat 
frågade ”ska vi fly+a -ll stan nu?”  Men det 
var aldrig aktuellt, Hobbyn fortsa+e på Elim i 
Trönö ännu några år trots a+ församlingarna 
slagits samman.  
 

I slutet av 1990-talet såldes Elimkapellet 
-ll Trönö hembygdsförening och 
verksamheten i lokalen by+e inriktning. Den 
användes e=er ägarbytet som samlingslokal 
för föreläsningar, fotoutställningar, sång- och 
musikuppträdanden, teatrar med mera, samt 
hyrdes ut -ll övriga föreningar och 
privatpersoner.   
 Sedan hembygdsföreningen e=er arvet 
från Tore och Elsa Larsson blivit ägare -ll 
Västergården med tre byggnader som skulle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

kunna -llgodose föreningens lokalbehov, togs 
beslut om a+ sälja det gamla Elimkapellet 
som i hembygdsföreningens ägo ha= namnet 
Trönögården. Lägenheten på övre våningen 
som -digare var bostad åt predikanten, har 
genom åren hyst åtskilliga hyresgäster och 
uthyrningen av lägenheten fortsä+er som 
-digare. 
      Text: Birgit Lundgren 
      Foto: Privata 

EHer datorernas entré på 1980-talet kunde 

man under Elims hobbykvällar ibland ägna 

sig åt a? undersöka dessa maskiners inre. 

En julavslutning för Hobbyn. Biblar delades 

ut under hög0dliga former. 

Pysselkväll på hobbyn. Det är vår av ljuset 

från fönstret a? döma. Träffarna varje vecka 

var välbesökta och många saker tog form. 

Elimkapellet för några decennier sedan. Det ser nymålat ut. 

Söndagskolan på Elim i början av 1960-talet. Med på bilden Ann-Katrin 

Persson från Berga, Siv Jonsson, Karin Jonsson, Gunnie Söderman, Ida 

Jonsson och längst 0ll höger Irene Svedin. Kanske någon känner igen de 

övriga också? 

Stor koncentra0on på små detaljer i  

komponerandet av en pärltavla. 
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Vi uKör 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 

 

 

Elimkapellet idag – den skapande verksamheten lever vidare 
Köpare 4ll Trönögården blev Mats och 
Sasja Sonnesjö från Gustavsberg utanför 
Stockholm, som -llträdde huset i oktober 
2017. Mats hade länge sökt en lokal med 
lämpliga utrymmen för a+ inreda en ateljé. 
Han är uppväxt i Västerås med föräldrar från 
Gävle. Hans pappa var arkitekt och mamman 
ha+modist med egen ateljé i hemmet. Så 
pennor, papper och tygbitar fanns all-d lä+ 
-llgängligt i hemmet och lade säkert grunden 
för Mats krea-va skapande. Redan som 17-
åring hade han kurser i teckning och 
akvarellmålning på studieförbundet TBV. 
 Hans yrkesliv har all-d handlat om hur 
färg och form kan sammanfogas för a+ passa 
in i olika miljöer. Under senare delen av    
1980-talet när bygget av Globen påbörjats 
åkte den unge Mats Sonnesjö varv på varv 
runt bygget med huvudet fullt av krea-va 
lösningar -ll a+ skapa en inomhusmiljö och 
skyltsystem som gav rä+visa åt byggnadens 
användningsområde. Han var då anställd av 
firman Focus Neon och blev på så sä+ 
delak-g i Globens skyltsystem och inredning. 
Han blev sedan sin egen arbetsgivare och 
krea-va lösningar för neonskyltar är en smal 
nisch där Mats o=a anlitas.  
 Genom åren har skapandet av 
specialeffekter inom svensk film blivit en 
betydelsefull del. Just nu håller han på med 
spår i snö -ll en filmserie med Jonas Karlsson 
i en av huvudrollerna, som kommer framöver.  

 

I många av de svenska storfilmerna har han 
gjort effekter som rök, regn, snöväder, blåst 
med mera.  
 A+ måla porträ+ är också en av de 
strängar som Mats har på sin lyra. 
Utmaningen i a+ fånga individers 

personligheter på duk, med hjälp av färger 
och penslar upphör aldrig a+ fängsla. Varje 
porträ+ är en ny utmaning. 
 Han har nu ägt Trönögården i fyra 
månader och håller på a+ installera sig i 
huset. Gamla pi+oreska möbler, stafflin, 
snickerimaskiner, målaraUraljer, material av 
olika slag för återanvändning, samt en stor 
soffa för vila, funderingar och intressanta 
samtal, trängs i den -digare helgedomen. 
 Mats spelar också flera instrument, bland 
annat munspel och piano och det händer a+ 
pianot från den -digare ägaren kommer -ll 
användning. Han åker varje vecka från 
bostaden i Gustavsberg för några dagar i 
Trönö, o=ast ensam, men ibland är hustrun 
Sassja och den 11-årige sonen också med.  
 En önskedröm, som förhoppningsvis blir 
verklighet, är a+ sä+a in en kamin i stora 
salen, på samma ställe där den tronade när 
huset var ny+, för a+ få en behaglig 
strålningsvärme i det stora rummet och även 
för a+ minska sårbarheten med elberoendet.  
 Mats känner sig väl mo+agen i bygden 
och vill gärna få -ll samarbete med både 
privatpersoner och föreningslivet i byn. Han 
ser affären som en vik-g samlingspunkt, som 
ger möjlighet a+ bekanta sig med 
Trönöborna. Livet handlar om möten mellan 
människor, som skapar krea-vitet och 
sammanhållning in i fram-den.   
 

           Text & foto:  Birgit Lundgren 

Mats håller på med a? i egen takt forma 

sin arbetslokal och det får ta sin 0d. 

Bokstäverna mos på dörröverstycket 

kommer från en gammal konsumskylt och 

är nu ini0alerna i Mats Olov Sonnesjö.   
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Trönöhistorier från förr 

Herman i Hisjö, född 1884, blev en profil i 
bygden och den siste bofaste i Hisjö.  
 Han var viljestark, orädd och envis.  
 Vid 79 års ålder tog han körkort och 
köpte en gul Volvo Amazon av årsmodell 
1964. Herman blev rikskändis när han som 
nybliven änkeman, e=er en incident med 

bilen blev fråntagen körkortet. Han motsa+e 
sig de+a på det bestämdaste och i e+ 
helsidesreportage i en av kvälls-dningarna, 
med bild och allt, u+ryckte han det 
oförskämda i a+ bli fråntagen körkortet av 
åldersskäl.  Rubriken blev:  
 – JAG ÄR JU FÖR FAN BARA 92!  

Herman och Frida köpte också en svart/vit TV 
i slutet av 1960-talet, men Herman var van 
a+ gå och lägga sig -digt så några sena 
kvällar framför TV:n blev det inte. När Frida 
föreslog a+ de skulle -+a på Aktuellt halv 
å+a, sa Herman:  
 – MEN DET FÅR VÄL FINNAS GRÄNSER! 
Så det gick inte för sig.  
 

Han var ivrig jägare och med på e+ jaktmöte 
där Länsstyrelsen skulle informera inför årets 
älgjakt. Han lyssnade, men bad sedan om 
ordet och u+ryckte sin egen åsikt om hur 
-lldelning och avskjutning borde gå -ll. Hans 
åsikt var inte densamma som länsstyrelsens. 
Han mo-verade sina åsikter med a+ berä+a: 
"Jag har skju0t nästan 90 älgar och två har 

jag suPt inne för, så nog fan vet jag vad jag 

pratar om".  

 På frågan om hur gammal han var 
svarade Herman "Jag är 92, men får jag nån 

kask blir jag som 25".  
 Det hör -ll saken a+ de funderingar och 
åsikter om älgjakten som Herman förde fram 
för 40 år sedan, är de som gäller i dag. Så där 
var Herman före sin -d. 
 Han avled vid 95 års ålder i januari 1980, 
och bygden blev en personlighet faUgare. 
 
Om Herman och många andra från Hisjö, Ulva 
och Hamresbodarna berä+as i boken om 
byarna på gränsen, som kommer ut under 
försommaren.    
 

Birgit Lundgren 

 
 
 
 

Herman i Hisjö färgstark Trönöprofil 

Herman Nilsson med hustrun Frida och deras fyra barn, som fly?ade 0ll Hisjö från 

Hamresbodarna 1936, e? par år innan bilden togs. 

Sven Jonsson, bonde på Ystergårn i 
Trönöbyn, var under 1930-talet -ll doktor 
Belfrage i Söderhamn för första gången. 
Innan undersökningen började sa Sven.  
 – Vi hade e+ befäl på regementet som 
också he+e Belfrage. 
 – Jaså, sa doktorn. Vad har du a+ säga 
om honom då? 
 – Han var en rik-g jävel! sa Sven 
spontant. 
 – Jaså” sa doktorn, vi är fak-skt släkt. 
 – Men han vascht lite bä+er på slute’, 
sa Sven för a+ försöka rädda sig ur knipan.
(Men han blev lite bä+re på slutet.)  

Vid nuvarande IP finns en torpstuga som -digare kallades för 
Körgens (korgens). Där bodde en kvinna som kallades  
Korg-Mor. Hon hade ge+er, hörde mycket illa och var därför 
ganska högljudd när hon pratade. 
 E+ stycke längre upp mot skogen, första vägen -ll höger i 
början av vägen mot Norrbodarna, fanns e+ torp som he+e 
Gillermyran. Den gamle torparen där, Hans Hansson var på 
ålderns höst sängliggande i flera år och låg i kammaren innanför 
köket.   
 Vid e+ -llfälle på 1930-talet hade familjen på Gillermyran 
besök av bland andra familjen Laurin från Wij och även Korg-Mor 
var där. De berä+ade historier, spelade fiol och skra+ade i köket 
under allmän munterhet. Gubben i kammaren försökte höra vad 
som -lldrog sig i köket, men hade svårt a+ hänga med när  
Korg-Mor pratade så högt. Till slut hördes hans stämma från 
kammaren:   – Bolla ut Körgkärringa så jag hör va ni säger!  
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 Kvalitetscer4fiering 

 

Catering 

 smörgåstårtor, festplankor, 

 ostbrickor, matkorgar och 

 landgångar. 

 

 Manuell charkdisk  

 Vi skär, styckar och mal 

 e=er dina önskemål. 

  

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 

 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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E+ fotografi från Söderblomsgården och 
Landbonns 1903 eller 1904.  
 Det var på den -den som prästen fick en 
del av sin lön från e+ jordbruk som ägdes av 
kyrkan och som arrenderades ut -ll en så 
kallad landbonde. Det här systemet 
-llämpades i hela landet fram -ll 1910, då 

jordbruken såldes -ll privata bönder och 
prästen fick sin lön i pengar.  
 År 1903 kom en ny landbonde -ll Trönö. 
Det var den Värmlandsfödde Olof Magnusson 
och hans hustru Marta Olsdo+er, född i 
Söderala, som står längst -ll höger på bilden. 
De hade också tre av sin barn med -ll Trönö. 

Sönderna Olof och Karl Magnus var 30 och 20 
år och är närmast föräldrarna på bilden. 
 Do+ern Gustafva Magnusson står med 
räfsan bredvid den lilla flickan med 
stråha+en, do+er -ll prästen JE (John) 
Persson, som slutade sin präs+jänst i Trönö 
1904. De två kvinnorna längst -ll vänster är 
troligen pigor hos landbonns. 
 Olof Magnusson startade affären vid 
Stenbronäs 1921. Hans do+er Gustafva och 
do+erdo+er Märta Magnusson övertog 
sedan denna och drev den -ll i januari 1994 
då Märta stängde bu-ken.   
 Man ser så många byggnader som fanns 
på landbonns på den -den. Den gamla 
ladugården revs 1910 och kanske också 
y+erligare några byggnader.   
 Söderblomsgården hade inte 
moderniserats och hade for6arande den 
gamla takkonstruk-onen kvar.  
  
 

Birgit Lundgren 

 
På Västergårn fanns i gömmorna några gamla 
fina fotografier på hård, gråbrun kartong, 
med e+ handskrivet brev. Fotografierna 
föreställde Söderblomsgården och en 
präs6amilj som bodde där i 10 år mellan 1894 
och 1904. Prästen, eller rä+are sagt 
komministern, he+e Johan Erik Persson, som 
i familjen kallades för John.  

 
Han var född i Uppland, och hade -digare 
ha= komministertjänst i Harmånger, där han 
gi=e sig med prästänkan, vilket inte var 
ovanligt på den -den. Hon he+e Sally 
Karolina Eufrosyne och var född i Ockelbo och 
hade med förste maken do+ern Ellen och 
troligen en do+er -ll e=er vad som 
framkommer i brevet.  

Samma år som makarna Persson kom -ll 
Söderblomsgården föddes deras 
gemensamma do+er, Gerda, 1894 (som även 
är med på bilden nedan från Lannbonns). 
John Persson finns med på många 
konfirma-onskort från sin -d i Trönö och 
känns igen på sina långa polisonger.  
 Do+ern Gerda gi=e sig så småningom 
med en änkeman med barn, men fick inga 
egna. De här gamla fotografierna från Trönö 
prästgård fanns kvar i det dödsbo som 
makens barnbarn hade a+ ta reda på och 
lyckligtvis skickade -ll Trönö 
Hembygdsförening.  
 Fotografierna på familjen är tagna innan 
familjen fly+ade 1904, kanske som e+ minne 
från åren i Trönö. Till höger står John Persson 
med sin hustru och do+ern Gerda. Kanske är 
de två unga kvinnorna -ll vänster fru 
Perssons dö+rar från -digare äktenskap? De 
övriga personerna är okända, kanske 
tjänstefolk eller grannar. Visst känner man 
igen lilla Gerda på de två bilderna på denna 
sida? 
 Gården hade en annan exteriör då än nu 
och man kan få en föreställning om hur 
trädgården närmast huset såg ut i början av 
det förra seklet.   
 

Birgit Lundgren 

Dessa fotografier och några 0ll med mo0v från den gamla prästgården i Trönö, kom 0ll hembygdsföreningen i Trönö för e? antal år sedan 

från avlägsna släk0ngar 0ll flickan Gerda med stråha?en (se Lannbonns nedan). Med vetskap om var fotografierna kommer ifrån går det a? 

fastställa vilka personerna är och när fotografierna är tagna.  

Landbonns – prästens lön (delvis) 

Söderblomsgården – prästens hem 
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bygg 

070 544 21 67 

Allt inom byggna4on. 
Ring för offert! 

 

Välkomna våren! 
 

Valborgsfirande vid  
Trönö kyrka 

Måndag 30 april kl. 18.00 
 

Sång av Trönö kyrkokör. 
Vårtal. 

SPF bjuder på varmkorv. 
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Hur var det förr? 
 

Vill du vara med och samtala om  

Trönö förr i 4den?  

 
Då är du välkommen -ll SPF:s cirkel  
torsdagar jämna veckor kl. 14.00 

i församlingshemmet. 
 

SPF Seniorerna  

 

Gamla foton från Trönö 
 Har du gamla fotografier från Trönö  

 som du vill delge flera?  
 

Välkommen -ll hembygdsföreningens cirkel  
på  Västergårn kl 13.00 torsdagar ojämn vecka,  
så  skannar vi för a+ bevara dom för fram-den. 

 
 

Trönö hembygdsförening 
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    MARS 
 

Tisdagar   Gymnas4k varje -sdag kl. 15.30 i skolans gymnas-ksal.  
     Alla välkomna! Arr. SPF 
  

Torsdagar 
 jämna veckor  Trönö förr i 4den, cirkelsamtal om hur det var i gångna -der. 
     Församlingshemmet kl. 14.00. Arr. SPF  
 

 Torsdagar 
 ojämna veckor:  Bevara gamla foton. Ta med dina gamla Trönöfoton för  
     inskanning. Västergården kl. 13.00.  
     Arr. Trönö hembygdsförening 
 

 Må 5 mars   Sportlovskul för barn 7-12 år,  film, pyssel, lekar.  
     Församlingshemmet kl. 14-16. Arr. Norrala Trönö församling 
 

 Ti 6 mars   Barnens Vasalopp, start kl. 11.00 på IP. Arr. TIK 
 

 On 7 mars   Trönö bio: Pelle Kanin kl. 16.00, Tårtgeneralen kl. 19.00. 
  

 Må 12 mars  SPF:s månadsmöte, församlingshemmet kl. 11.30.     
       

 Sö 19 mars   ”The Countryside of Elvis” med Johnny Wiktorsson.  
     Trönö kyrka kl. 14.00. Kyrkfika i församlingshemmet. 
 

 Fre 23 mars  Äggsexa IOGT Enighet kl. 16.00. Musikunderhållning med 
     Björn Hagström och Marie Sundberg. Arr. SPF 
 

 Sö 25 mars   Årsmöten IOGT Enighet: 
     Trönöföretagarna  kl. 13.00. 
     Trönöbygden ekonomisk förening kl. 15.00. Informa-on och 
     diskussion om byavakt (se annons sidan 3). 
 
 

  APRIL 
 

 On 11 april   Mannekänguppvisning på IOGT Enighet. 
     Musikunderhållning med Björn Hagström och Nicke Svensson. 
     Arr. SPF 
 
Sö 29 april    Årsmöte Trönö hembygdsförening 
     Västergården kl. 18.00. 
 

 Må 30 april   Valborgsfirande, Trönö kyrka kl. 18.00. Sång av Trönö kyrkokör, 
     vårtal, korvservering av SPF.  
      

  

MAJ 
 

 To 25 maj   SPF:s kyrksöndag i Trönö kyrka kl.  14.00 

     Sång och musik med Garpebos. 
     Kyrkkaffe med underhållning i församlingshemmet. 
 

D E T  H Ä N D E R  I  T R Ö N Ö  

 Vill du/ni ha med något i kalendariet? 
 

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

 Allra senast torsdag i vecka 6, 19, 32 respek4ve 45! 

 

 On 7 mars:  

SPORTLOVSBIO 
 

 16:00    Pelle Kanin     

 19:00    Tårtgeneralen 
 
 

 Entré:  100 kr, under 18 år 50 kr. 
   

bio 

   

   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! 

 

Trönös hjärtstartare 
finns all4d 4llgänglig  

   i e� skåp vid affären. 
 

_______________________________________________________________________ 

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

 

 

 Telefon: 

 070-522 63 54  
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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 

 

 

• Däckhotell  • Försäljning  • Ski=ning 
 

• 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 

 

  Kom ihåg gymmet! 
  
  
  
  
 
  
 

 Familjekort medlemmar: 400 kr/år 
 Familjekort ej medlemmar: 600 kr/år 

Bokas via                     
Ica Trönö                    
0270 360 85 

 

”Det är roligt  

att vara glad!” 

         

        Sally, 2 år 
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Glöm inte 

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

 Vi uKör även: 
 

 •  manuell sko+ning  
 

 • sandsopning 
 

 • häck– och gräsklippning 
 

 •  grästrimning 

RUT! 

 

Söndag 5 mars kl. 14.00 
Söndagsgudstjänst i Trönö kyrka med 
Trönö manskör.  

Söndag 12 mars kl. 14.00 
Taizémässa i Trönö kyrka. 

Söndag 23 april kl. 14.00 
Taizémässa Trönö kyrka.  

Söndag 19 mars kl. 14.00 
”The Countryside of Elvis” med Johnny 
Wiktorsson, Trönö kyrka. Kyrkfika i 
församlingshemmet. 

Söndag 26 mars kl. 14.00 
Söndagsmässa i Trönö kyrka. 
Trönö kyrkokör. 

Söndag 9 april kl. 14:00 
Söndagsmässa i Trönö kyrka. 

Långfredag 14 april kl. 14.00 
Långfredagsgudstjänst 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  

Söndag 2 april kl. 14.00 
Söndagsgudstjänst i Trönö kyrka. 
Sång av Trönö manskör. 

Måndag 30 april kl. 18.00 
Valborgsfirande i Trönö kyrka. 
Vårtal. Trönö kyrkokör sjunger, SPF bjuder på 
korv. 

Söndag 7 maj kl. 14.00 
Söndagsgudstjänst i Trönö kyrka. 

Retur 4ll 
Trönöbygden ek. för. 
Lertagsvägen 1 
826 95 Trönödal 

Söndag 14 maj kl. 14:00 
Konfirma-onsmässa i Trönö kyrka. 

Söndag 21 maj kl. 14.00 
Söndagsgudstjänst i Trönö kyrka.  
Trönö manskör. 

Torsdag 25 maj kl. 14.00 
Kris- himmelsfärdsdag. 
SPF:s kyrksöndag i Trönö kyrka. 
Sång och musik med Garpebos. 
Kyrkkaffe med underhållning i 
församlingshemmet. 

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

 
 

Försäljning och service  
inom skog & trädgård 

 

SNÖSLUNGOR med mera 
 

0270-700 45 
www.jjmaskinservice.se  

 
 
 
 
 

Nyss vände visst vinden 
från vinter till vår. 

Någonting inom mig 
följer vind. 

 
 

(Lars T. Johansson) 


