
Vårutflykten till Trönö och Söderhamn

Med Anders från Hudik Taxi vid ratten styrde vår 
näst intill fullsatta buss söderut, med första stopp 
vid Trönö gamla kyrka. Kaffe och bulle satt fint 
innan vi blev guidade exteriört och interiört i den 
vackra kyrkan från slutet av 1100-talet av Kerstin 
Olsson.

Nästa anhalt var Trönö nya kyrka, som ur-
sprungligen byggdes 1895, men brann ner 1998 
och återuppbyggdes i ny form 2001. Vår guide 
här var Jan-Eric Berger.

Båda våra guider berättade om de olika tu-
rerna kring byggnadsplanerna för kyrkorna. 
Menigheten var mycket splittrad, både vid beslut 
om att bygga en ny kyrka under i stort sett hela 
1800- talet och vid utformningen av den nya 
kyrkan efter branden. Som vi såg det, vi besökare 
och våra guider, var de beslut som hade fattats 
goda ur historisk och estetisk synvinkel.

Efter all denna information var vi hungriga, 
och åkte raskt iväg för att äta lunch i centrala 
Söderhamn. Gott och mättande.

En innehållsrik dag tog oss till två kyrkor – en gammal och en ny, ett museum med kvinnohistoria och 
vapentillverkningochetttornmedfinfinutsikt.Dessutomsomvanligttrevligsamvaro,litefikaochgod
mat.

Vid Söderhamns stads museum väntade Elisa-
bet Breig Åsberg, som under många år arbetat på 
museet, och liksom våra andra guider under da-
gen var väl insatt i sitt ämne. Halva gruppen gick 
på visning av museets permanenta utställningar 
som visar Söderhamns historia under 1600-, 
1700- och 1800-talen. Den andra hal van fick ta 
del av utställningen och filmen ”När kvinnorna 
gick i spetsen”, som handlar om när Söderhamns 
kvinnor gick i samlad tropp till stadens ”herrar” 
för att protestera mot hungersnöden och för att 
få mat till sina barn. Deras aktion startade kraval-
ler över hela Sverige 1917; en revolution liknande 
den i Ryssland var inte långt borta. 

Som grädde på moset avslutade vi dagen i Sö-
derhamns kommun med att besöka Oskarsborg, 
det torn som Söderhamns sångarbröder uppförde 
till sin egen ära.  

Magdalena Forsberg

T v. Vår guide Kerstin Olsson visar spåren efter en utbyggnad av Trönö gamla kyrka i slutet av 1500-talet. 
Mitten. Den lilla skulpturen av Moses stals i början av 2000-talet men återfanns ganska nyligen. 
T h. Kerstin Olsson berättar om kyrkans historia och inventarier. Till vänster i bilden kan man se Moses, på trappan 
upp till predikstolen.
Trönö gamla kyrka, byggd ursprungligen i slutet av 1100-talet, utbyggd och ändrad under flera epoker, som alla andra 
kulturbyggnader. En av ganska få kyrkor som sommartid håller öppet för besökare hela dagarna. Detta kan vara orsa-
ken till att skulpturen av Moses kunde stjälas; numera är den både larmad och fastlåst.



T v. Vår guide Elisabet Breig Åsberg i museets 1800-talsavdelning. 
Mitten och t h. Bilder från den tillfälliga utställningen om Söderhamnskvinnornas 
kamp för det dagliga brödet.
Museet är en del av det gamla vapenfabriken som startades av Gustav Vasa på 
1500-talet. Huset som nu hyser museets samlingar är ritat av Christoffer Polhem 
1748 och mycket vackert. Samlingarna är intressanta och väcker tankar om hur 
folk har kämpat för sin överlevnad under alla år.

Från Trönö nya kyrka. T v. Ljuskronan i allmogestil. 
Mitten. Krucifixet ovanför predikstolen är tillverkat av bjälkbitar och spikar som hittades i kyrkan efter branden 1998. 
Konstnär Gunnar Cyrén.
T h. Per-Widar Persson, hembygdsföreningens ordförande, i samspråk med Jan-Eric Berger, dagens guide i denna kyrka. 
Jan-Eric kunde bland annat berätta att flygeln som inköpts till kyrkan anses vara en av världens (eller möjligen Sveriges) 
förnämsta, och många musiker närmast slåss om att få komma och spela. Så det är lätt att få hit förstklassiga pianister! 
Även orgeln är speciell: Europas första med en kombination av aukustiska pipor och digitalt ljud. Den är byggd på 
plats.

Oskarsborg syns överallt när man rör sig i Söderhamns 
centrala delar, högt och vitt reser det sig. Frågan är 

om det verkligen är värt mödan att pallra sig uppför 
de 139 trappstegen; man ser faktiskt utsikten ungefär 
lika bra från tornets bas. De flesta av oss tog sig dock 

upp till krönet utan större besvär.


