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När första fattigstugan Leonardsberg blev för 
trång byggdes år 1855 en ny bredvid som 
fick namnet Marieberg. 

Marieberg var c:a 40 kvm stor i ett plan. Båda 
stugorna användes nu men 1880 byggdes 
Marieberg till med ytterligare 40 kvm och fick en 
övervåning. Då blev det ett rum för kvinnor och 
ett för män med kök emellan. 

I början på 1900-talet fanns 25 inskrivna. I 
början på 1930-talet kom förändringar inom 
fattigvården och 1934 byggdes ett nytt ålder-
domshem Solgården. Då byggdes Marieberg om 
till 3 lägenheter, två på markplan och en på övre 
våningen, då bodde tre familjer här. 1966 var 

nästa ombyggnad då blev det ytterligare en 
lägenhet på ovanvåningen och kommunalt 
vatten och avlopp anslöts och elvärme 
installerades. Nu var det pensionärsbostäder. År 
1989 såldes Marieberg till Anna och Egon 
Stammler och är nu ombyggt till enfamiljshus. 

Text & Foto: Gunni Karlsson & Kicki Svenberg

ÄLDREBOENDEN HÄR I  TREHÖRNA -  DEL I I

MEDLEMSSKAPET I  BYALAGET ÄR VIKTIGT!
Byalaget har funnits sedan 1974 och firar 45 
år i år! Hela tiden har byalaget arbetat för 
Trehörnabygdens bästa. 

De nya tomterna på Sjöängsområdet har 
tillkommit på byalagets initiativ. Placeringen av 
nya reningsverket var ett förslag från byalaget. 
Mötesplatserna längs vägen från byn mot 
Hålakorset kom till efter påtryckningar mot 
Vägverket. Byalaget låg bakom jättesatsningen 
då ca 100 personer byggde om det gamla 
reningsverket till samlingslokalen Lusthuset.

Trehörna byalag håller i olika aktiviteter för 
trivsel och trevnad. Valborgsfirande vid bad-

platsen, midsommarfirande vid hembygds-
gården, Trehörnadagen i samverkan med andra 
föreningar och kommunen, Luciafirande 
tillsammans med Svenska kyrkan. Och i tjugo 
års tid har byalaget gett ut Trehörnabladet till 
alla som bor i bygden.

Som medlem i Trehörna byalag bidrar du till all 
denna verksamhet. Du kan också vara med och 
arbeta aktivt för att Trehörna skall fortsätta vara 
en levande bygd. Medlemmar kan dessutom 
hyra Lusthuset till halva priset. 

Medlemskap löser du genom att betala in 
medlemsavgiften, 100 kr för enskild person 
och 200 kr per familj, till byalagets bankgiro 
406-4309. 



 

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Denna vinter, om man kan kalla det vinter, 
har vi haft temperaturer som växlat mellan 
-10° och +10°. Snön har legat 25 cm djup en 
kort period. Kort därefter har gräset lyst 
grönt på gräsmattorna. Sjöisen och 
snötäcket ovanpå den inbjöd till skidåkning 
och isfiske. Ett par veckor senare var isen 
landlös. 

Men även om det inte har varit mycket vinter att 
tala om så har Lottas pulkabacke, den som är 
gjort av fyllnadsmassor och ligger vid 
bollplanen, invigts av barn och vuxna som 
susat ner på snowracer och stjärtlappar. Vidare 
är ett hus till på gång på Sjöängsområdet. Efter 
grävning och utplacering av grund så var huset 
på plats på några få dagar. Så visst händer det 
en del i Trehörna en snöfattig vinter som 

denna. Och även framåt kommer det att hända 
en del. 

Bredband kommer att dras in i lusthuset innan 
anslutningsavgiften höjs. I april får vi en 
möjlighet att vara med och påverka med våra 
folkvalda politiker i ett allmänt möte. Lördag 
den 4 maj kommer Ödeshögs kommun att 
genomföra en Bo-dag. Det kommer också att 
ske aktiviteter i Trehörna. Planeringen av Bo-
dagen är inte klar ännu men vi återkommer 
med mer information. 

Nu väntar som vanligt Valborg, 
den historiska vandringen, 
städdag och allt annat som 
händer i vårt vackra Trehörna.

Trevlig läsning! STURE BROLIN

Den 1 februari hade Trehörna byalag 
årsmöte i samlingslokalen Lusthuset.  Ca 40 
personer hade hörsammat kallelsen, kom i 
omgångar och slog sig ned runt borden. 
Korta mötesförhandlingar var utlovade och 
därefter skulle det vara en årsmötesfest.  

Möteshandlingarna var väl förberedda varför 
det löpte på snabbt. Verksamhetsberättelsen 
för 2018 tog upp traditionella åtaganden kring 
Valborg, midsommar och Lucia men också en 
politikerträff inför valet och den genomförda 
Trehörnadagen i samverkan med andra 
Trehörnaföreningar och Ödeshögs kommun. 

Byalagets ekonomi har skötts på bra sätt och 
revisorerna rekommenderade årsmötet att 
bevilja kassör och styrelse ansvarsfrihet för det 
gångna året. Många uppdrag utförs av ideella 

krafter i byalagets regi så när det var dags för 
val så fanns det många poster att besätta. 

I styrelsen väljs halva antalet ledamöter varje 
år. I år blev det omval på ordförande Sture 
Brolin och ledamot Karin Pettersson. Ny som 
ordinarie ledamot blev Mikael Brickarp. I övrigt 
var det omval på de flesta poster. 

I verksamhetsplanen som antogs betonades de 
traditionella åtagandena, Trehörnadagen och 
att byalaget skall sträva efter att få de 
resterande tomterna i byn bebyggda, nu när 
byggnation på den tredje tomten är igång. 

Mötet var snabbt avklarat och avslutades med 
att Trehörna manskör framförde Johnny Cashs 
Ring of fire, I,m a man of constant sorrow från 
filmen Oh brother where art thou och Dream a 
little dream of me.  

Därefter vidtog lite enkel förtäring, prat med 
grannar runt borden varvat med att manskören 
ledde allsång med bland annat irländska pub-
låtar.

Foto & Text: Sture Brolin

ÅRSMÖTE GENOMFÖRT FÖR BYALAGET



 

Traditioner skall inte brytas, inte heller i 
Trehörna. Sedan många år högtidlighålls 
Luciafirandet lördagen före Luciadagen, så 
ock detta år. Kyrkan var välfylld med ett 
drygt hundratal besökare. 

När klockringningen hade tonat ut hälsade 
diakon Ingrid Arnow Utterberg alla välkomna. 
Ingrid höll en kort betraktelse över de vita 
klädernas symbolik inom den kristna tron. 

Då betraktelsen var klar lät kantor Ann Bremer-
Andersson tonerna till Luciasången fylla 
kyrksalen. 

Ljuset dämpades och i skenet av levande ljus 
skred Luciatåget in längs mittgången. De späda 
och klara rösterna bar ända till sista bänkraden 
och fyllde kyrkan med sånger som Vi tänder ett 
ljus i advent och Julen är här. Sången En 
stjärna lyser så klar framfördes vackert av trion 
Alice Pettersson, Stella Jägare Landers och 
Moa Stridqvist med resten av luciatåget som 
körbakgrund. 

Då folk vandrade hemåt i decembermörkret 
uttryckte många sin uppskattning över att 
traditionen med Luciafirande hålls vid liv i 
Trehörna. Tack Karin Pettersson, en av 
drivkrafterna bakom firandet.

LUCIAFIRANDE I  TREHÖRNA KYRKA

JULOTTA I  TREHÖRNA KYRKA
”När juldagsmorgon glimmar…” Precis en 
sådan juldagsmorgon var det i år. När 
klockan närmade sig sju och kyrko-
besökarna närmade sig från olika håll så 
lyste månen klar på den mörka natthimlen, 
morgonstjärnan lyste starkt och i kyrk-
fönstren välkomnade skenet från de tända 
ljusen. 

Mikael Brickarp hälsade alla välkomna till årets 
julotta. ”Var hälsad sköna morgonstund …” 
sjöng församlingen och julottan hade börjat 
traditionsenligt. Därefter följdes traditionerna 
med psalmer som ”När juldagsmorgon 
glimmar” och ”Nu tändas tusen juleljus”. 

Kyrkokören på nio personer sjöng några sånger 
till stillsamt pianokomp av Magnus Sundman. 
Kyrkoherde Gerhard Paping läste julevangeliet 
samt talade om allt vi 
packar ned i livets 
ryggsäck. 

Man kan inte bryta en 
så stämningsfull stund 
med fotoblixtar men 
när vi lämnade kyrkan så hade det ljusnat så 
att kyrkan kunde fotograferas i gryningsljuset, 
fortfarande i ottan och med ljussken i fönstren. 

Foto & Text: Sture Brolin

SAMLING I  LUSTHUSET PÅ NYÅRSAFTON
Det är byalaget som för tredje året i rad bjöd 
in till denna avrundning av det gångna året. 
När klockan närmade sig treslaget kom små 
grupper av Trehörnabor och nyårsgäster in. 

Till kompet av två dämpade gitarrer framförde 
kören Vintersaga av Ted Ström. Därefter följde 
Håll mitt hjärta där istället en basgitarr gav 
tyngd och dramatik åt sången. 

Efter The Rose med pianokomp följde sedan 
en stunds mingel med snittar och cider. 

I pausen steg sorlet från de 60-tal personer 
som kommit. Sedan återkom kören med ett 
antal låtar där en fiol nu fick ge karaktär, först 
Kalle Moreus Underbart och därefter Sareks 
Genom eld och vatten. Efter långa applåder 
reste sig folk för att fortsätta sitt firande i de 
olika hemmen tillsammans med sina vänner.



 

”Men vem är han med det långa skägget?”, 
och ”Det är ju Blinde Herman, hans om klöv 
ved trots sin blindhet och brukade hålla upp 
handen och säga alla fingrar kvar”. På 
biblioteket i Ödeshög var ett 20-tal 
pensionärer samlade för att gå igenom de 
senaste bidragen till Ödeshögs kommuns 
digitala hembygdsbok. 

Biblioteksassistent Anne-Sofie Brax visade 
bilderna med dataprojektor och ett livligt samtal 
satte igång. 

Efter bilden med Blinde Herman, en kusinträff 
från 40-talet, tog Ann-Sofie fram en bild från 
potatisplockning på Orrnäs gård från 1962. En i 
sällskapet på biblioteket var själv med på bilden 
och han började genast namnge personerna 
och berätta om den tidens potatisplockning. 
Han berättade att de äldre plockade på timma 
och de yngre fick betalt per korg. Samlingen 
präglades av djup, gemytlig koncentration. 

Prat och skratt varvades med gemensamma 
minnen, gårdsnamn och smeknamn på 
personerna på bilden. Namn som Lilla-Karin, 
Sjömarkar´n, Enarmingen och Alvar förskräcklig 
passerade revy. Och på ett torp som visade 
berättades att där bodde en indelt soldat som 
var med i kriget 1809. Nja, rättade någon. Han 
var väl inte riktigt med. Han kom visst bara till 
Sundsvall där han blev inlagd på sjukhus. Så 
löpte samtalet på. Gemensamma hågkomster 
ventilerades och bilderna försågs med rätt 
tidsperiod, plats och personnamn. Så här har 
det gått till varje onsdag på biblioteket i 
Ödeshög sedan flera år tillbaka. 

För femton år sedan tog dåvarande kultur-
chefen Magnus Lundberg och biblioteks-
assistent Gunilla Christensen initiativ till att 
bygga upp en digital hembygdsbok i Ödeshögs 
kommun. Av avgörande betydelse var att 
kommunen hade en intresserad person på 
dataavdelningen, Magnus Johansson. Med 
hjälp av hans tekniska kunnande byggdes en 
databas upp och den digitala hembygdsboken 
började ta form. Med hjälp av samlingarna i 
bibliotekets hembygdsrum, av privata foto-
samlingar, bidrag från hembygdsföreningar och 
andra föreningar utvecklades boken succesivt. 

Går man idag in på Ödeshögs kommuns 
hemsida, där den digitala hembygdsboken 
finns, så kan man finna textutdrag som handlar 
om Ödeshögs och ingående socknars historia, 
bidrag från torpinventeringar, fotografier från 
arbetet på gårdar och industrier och många 
klassfoton från äldre tider. 

Enligt Anne-Sofie Brax så finns det bara en 
kommun till i Sverige som har en digital 
hembygdsbok. Då man söker på nätet så visar 
det sig att det är Bromölla kommun. Magnus 
Lundberg arbetade där innan han började i 
Ödeshög och hans fortsatta kontakter med 
Bromölla har gjort att de också byggt upp en 
digital hembygdsbok. 

Ödeshögs kommun har uppmärksammats i 
olika sammanhang för sitt arbete med digitala 
hembygdsboken. Nu senast i form av ett bidrag 
på 450 000 kr från Statens kulturråd, förmedlat 
av Länsstyrelsen i Östergötland. Det är pengar 
som skall användas för att ytterligare utveckla 
hembygdsboken i samarbete med hembygds-
föreningar och andra intresserade.

Foto & text: Sture Brolin

DIGITAL HEMBYGDSBOK I GÖRNINGEN



 

När Behms väg grävdes upp blev det allt 
mer fyllnadsmassor som lades på hög vid 
lekparken. Det blev allt fulare. 

Vid en träff med Emil Wissman framförde Lotta 
Pettersson idén att man skulle kunna göra en 
pulkabacke av massorna. Det accepterades 
och en grävmaskin arbetade i dagar med att 

plana till och göra passande sluttningar. Och 
resultatet blev över förväntan. 

Vi har ju inte haft mycket snö denna vinter men 
så fort det har varit möjligt så har det varit barn 
och vuxna som susat ned för backen i hög fart. 

Lottas backe blev en lyckad satsning.

FRÅN GRUSHÖG TILL LOTTAS BACKE

GOURMÉTRACE I TREHÖRNA EN FIN TRADITION

Första helgen i mars öppnade 18 par upp sina 
dörrar för delta i Trehörnas Gourmétrace. Det 
är alltid lika spännande att inte veta vilka som 
blir dina gäster. 

Den kvällen blev som ett lämmeltåg på Trehörnas 
gator man gick om varandra till nästa hus. 
Stämningen var på topp och alla fick njuta av god 
mat och trevligt sällskap. 

Som avslutning träffades alla i Lusthuset för 
gemensamma aktiviteter. Ett särskilt tack till Sture 
som stod för hela upplägget av gourmétracet och 
lekarna i Lusthuset. 

Nu är det bara att se fram emot nästa år.

Text: Kicki Svenberg 



 

POLITISKT SAMTAL I LUSTHUSET DEN 8 APRIL
Två år i rad har byalaget bjudit in våra 
valda politiker för samtal om utvecklingen. 
För ett år sedan var det ett samtal med och 
mellan partiernas företrädare inför det 
förestående valet. 

Nu är valet genomfört och en politiska 
majoritet har kommit på plats. Det blev en 
fortsättning på konstellationen före valet; 
kristdemokraterna, centerpartiet och social-
demokraterna. 

Måndag den 8 april kommer företrädare för 
dessa partier till Trehörna för att berätta vilka 
kommunala frågor de anser vara viktigast 
under den nya mandatperioden, vad de vill 
göra för att utveckla Trehörnabygden samt för 
att underlätta för inflyttning och boende på 
landsbygden.

Våra valda politiker behöver våra tankar och 
idéer om hur Ödeshögs kommun och 
Trehörnabygden skall utvecklas. Så kom till 
Lusthuset den 8 april för att samtala med 
dem, ställa frågor och komma med idéer. 

Anders Karlsson (S) Annicki Oscarsson (KD) Roger Silfver (C)

DRA IN FIBER INNAN 1 MAJ - HÖJNING AV AVGIFT
Byalaget skall dra in bredband i Lusthuset. 
Slang drogs fram till Lusthuset då 
bredbandsutbyggnaden gjordes i Trehörna 
men vi drog inte in fiber då. Nu   passar vi 
på innan anslutningsavgiften höjs. 

Det kan finnas fler fastighetsägare som är i 
samma situation så vill i Trehörnabladet 
informera om möjligheten. Texten nedan är 
hämtad från kommunens hemsida. Gå gärna 
in på www.odeshog.se och läs mer.

”Från och med den 1 maj 2019 höjs 
anslutningsavgiften till kommunens fibernät 
från 4 995 kr till 15 000 kr. Anledningen till den 
nya avgiften är att kommunen ska kunna 
fortsätta bygga ut nätet. Den nya anslutnings-
avgiften gäller inte för beställningar som har 
skickats in före 1 maj 2019. Beställningen 
måste avse en fastighet som har möjlighet att 
ansluta sig till fibernätet. 

Vill du veta om du kan ansluta din fastighet? 
Kontakta ITSAM på telefonnummer 0494-197 
70 eller mail fiber@odeshog.se.” 

SOMMARFEST MED GRILLNING DEN 5 JUNI
Kvällen innan nationaldagen bjuder vi i 
bylaget in er alla grannar till en härlig 
sommarfestlighet

Underhållning av Trehörna manskör och 
grillarna tänds. Vi spelar boule, kanske lite 
badminton eller varför inte ta ett dopp i sjön. 

Ta med det du vill grilla samt egen dryck. Vi 
ordnar tillbehören, så som sallader, bröd samt 
kaffe och kaka. 

Anmälan senast 29 maj till Lotta Pettersson, 
073-059 59 96. 

Kostnad 50 kr/person, kontant 
till Lotta eller swish till kassör 
070-565 37 76. 

Välkommen önskar Byalagets 
festkommitté! 

http://www.odeshog.se
mailto:fiber@odeshog.se
http://www.odeshog.se
mailto:fiber@odeshog.se
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DATUM TID PLATS ARRANGÖR HÄNDELSE

17 MARS 18.00 Hembygdsgården Svenska Kyrkan GUDSTJÄNST. Gudstjänst med 
önskepsalmer. 

8 APRIL 19.00 Lusthuset Trehörna Byalag POLITISKT SAMTAL. Vi samtalar om 
Trehörnas framtid med majoriteten.

19 APRIL 11.00 Trehörna Kyrka Svenska Kyrkan GUDSTJÄNST. Gudstjänst med 
anledning av långfredagen. 

22 APRIL 11.00 Trehörna Kyrka Svenska Kyrkan PÅSKMÄSSA. Mässa i kyrkan med 
anledning av påsken.

30 APRIL 20.00 Badplatsen Trehörna Byalag VALBORG. Vi firar valborg tillsammans 
med eld, tal och god gemenskap

4 MAJ 10.00 Lusthuset Trehörna Byalag STÄDDAG. Trehörna Byalag håller 
städdag och bjuder på korv och läsk.

5 MAJ 10.00 Hembygdsgården Trehörna Byalag HISTORISK VANDRING. Kalle Bäck 
leder vandringen. Ta med kaffekorg.

12 MAJ 10.00 Hembygdsgården Röda Korset VÅFFELDAG. Röda Korset har 
tipspromenad och våfflor.

30 MAJ 08.00 Hembygdsgården Svenska Kyrkan GÖKOTTA. Friluftsgudstjänst ute på 
gräset vid Hembygdsgården.

5 JUNI 19.00 Lusthuset Trehörna Byalag SOMMARFEST. Byalaget bjuder in till 
sommarfest inför nationaldagen.

Tisdagar ojämna veckor 18.30 Kvällsbön sedan 19.00 Kvinnokväll i Hembygdsgården.

TIPS
Trehörnabladet finns att läsa på vår 
hemsida: www.trehorna.nu.
Här finns även tidigare nummer av 
tidningen att läsa. 

REDAKTIONSKOMMITTÈN
Kommittén består av Sture Brolin, Kicki Svenberg, Peter 
Frejhagen, Gunni Karlsson och Christer Ignell. 
Material till tidningen skickas till:
Sture Brolin: sture.brolin@outlook.com / 072-730 95 52

TREHÖRNA JAKTVÅRDSFÖRENING
Lördag 16 mars kl 14.00 öppnar vi upp 
skjutbanan i Fällan. Därefter är den öppen 
lördagar kl 14-16.

För mer info kontakta Andreas Linder 070-576 51 
44. Du är också välkommen till vår stora jaktstig 
den 1 maj för att se skyttarna i aktion.

VÄLKOMNA!

http://www.trehorna.nu
mailto:sture.brolin@outlook.com

