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Tönnånger inledning  
 

Tönnånger betyder egentigen en vik av havet. Tönn kommer troligen från ordet  tun och 

ånger från ordet anger som betyder vik. För mycket länge sedan var här en vik från havet. 

Redan på 1600-talet fanns två gårdar i Tönnånger. En av de två är nuvarande Lingvall- 

Lötberg, Tönnånger 2:33 och1:33.  I mitten av 1700-talet fanns det 6 jordbruksfastigheter i 

byn. De har under århundradena delats genom arv eller avstyckning och blivit många flera.  

 

En stor händelse i byn under 1800-talet var naturligtvis genomförande av laga skifte. Det 

genomfördes under 1860–talet och en karta finns upprättad 1863 – 69.  Laga skiftet innebar 

stora förändringar och kartan ritades om. Gårdar flyttades inom byn och till Västby och 

Småströmmarna.  

 

Laga skifte i Sverige beslutades år 1827 och gällde fram till 1928. Syftet var att slutföra de 

jordreformer som påbörjats med storskiftet och enskiftet under sjuttonhundratalet.  Om det 

finns det mycket att läsa!! 

 

På 1800-talets mitt fanns närmare 400 personer i byn. (enligt husförhörslängd från mitten 

av 1850-talet).  Idag finns ett 60-tal bofasta. På sommaren då blir vi många flera!! 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/1827
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordreform
http://sv.wikipedia.org/wiki/Storskifte
http://sv.wikipedia.org/wiki/Enskifte
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Utvandringen till Nordamerika vart ett stort inslag i byn under åren 1820 – 1920. Hela 105 

personer utvandrade. Främst var det under åren 1850 – 1880.  Många av de ”tidiga” fram 

till mitten av 1860-talet utvandrade via Gävle som under 1800-talet var en stor hamnstad.  

 

År 1877 öppnades ett postkontor i järnvägsstationen i Holmsveden och en gång i veckan 

hämtades posten. Sedan anställdes en lantbrevbärare  som per cykel överlämnade posten till 

byn i affären vid Per-Ols (Perssons). Affären finns inte kvar men den stod mellan lusthuset 

och ladugården hos Perssons.  

 

Telefonen kom till Tönnånger på 1890-talet. Först fanns telefonen i handelsboden Per-Ols 

på nr 1.  

 

År 1918 bildades Tönnångers Belysningsförening (upphörde 1964)  

 

”§ 1 Föreningen skall ha som ändamål att bygga en ledning för elektrisk energi från 

Hernebo kvarn till våra respektive hemvist i Tönnånger och hafva vi för uppdelning av 

inkomster och utgifter beslutat att förening må bestå av 80 lotter.” 7 herrar tecknade de 80 

lotterna” 

Protokollet från de 23:e april 1918 är undertecknat av P O Sjöstrand, Lars Dunderberg och 

Albin Lingvall. 

 

Bergviks kraftbolag tog över elförsörjning fr.o.m. 1964.  

 

På 1970-talet kom den andra stora kommunreformen då Skogs Kommun blev en del i 

Söderhamns kommun. Innan reformen genomfördes kom vägbelysningen; 13 ljuspunkter. 

Nu finns det 6 ljuspunkter. Framtiden för dem är nu oviss.  

 

En egen skolbyggnad uppfördes och togs i bruk 1872. Innan dess var skolan inrymd i en sal 

hos Dunderbergs. Läsåret 1956-57 var det sista läsåret. Idag får våra barn skolskjuts till 

Skog. 

 

Jordbruket och skogen har varit viktiga inkomstkällor i byn. Idag finns inga 

mjölkproducenter istället har vi många hästar som går och betar på alla öppna ängar i byn!! 

 

De allra flesta tar bilen till sitt arbete idag och i byn finns många fritidsboenden.  

 

En liten tillbaka blick på de sista 30 åren här i Tönnånger.  

 

Många barn har fötts i byn och gett sig iväg.  

Tågtrafiken har blomstrat med X-trafik både mot norr och söder. 

Den kommunala servicen har minskat. 
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Nu ser vi återvändarna till byn och med dem kommer barnen. 

Med tågtrafiken kommer pendlarna som upptäcks livskvaliteten i att bo på landsbygden.  

 

 

Birgitta Jonsson har i sin bok ”Tönnånger vår by genom sekler” 2007 beskrivit vår 

Tönnångers alla nuvarande gårdar och lämningar av gamla gårdar som vi idag bara kan ana 

av gamla grunder och stenmurar.  

I Birgittas bok finns också mycket att läsa om personer i byn; duktiga skidåkare, kloka 

gubbar och flinka entreprenörer på olika områden. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till Birgitta som bidragit till den här skriften.  

 

En annan bok som spännande att läsa är ”Socknen på Ödmorden” skriven av prästen Nils C 

Humble. 

 

Det här är bara liten del av Tönnånger. Vår plan är att vi ska fortsätta de med övriga delar 

av byn de kommande åren.  
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Byvandring 1 2013-07-13 
 

Den här byvandringen koncentrerar vi till Väster. Se kartan.  

 
Vi börjar vandringen hos Lingvalls- Lötbergs! 
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Lingvalls - Lötbergs, Tönnånger 2:33 
 

I den här gamla släktgården bor idag Per-Anders Lingvall. Släktgården har anor 

från minst 1600-talet. 

 

Stora huset och trädgården är avstyckat på 40-talet. Mycket är bevarat i det stora 

och där finns bl a en sal med golv, tapeter och möblemang från 1800-talets senare 

hälft. I Hälsingland finns det ju många gamla väl bevarade gårdar som t o m 

kommit upp UNESCOs världsarvslista!! Har vi tur och möjlighet får vi möjlighet 

att gå in salen.  

 

I tidigare bryggstugan bor Kajsa och hennes man Göran Rahm. Det är vanligt att 

bryggstugan har inretts till bostadshus i byn. Det finns flera exempel på det i byn t 

ex hos Perssons, Kastmans.  
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På gården finns också en äldre byggnad troligen från minst 1700-tal nu inredd för 

fritidsboende. Rosorna har nu intagit ”trappan” till byggnaden. Kan det vara en 

Agatha som kom till Sverige i början av 1800-talet eller? 

 

Moderhemmanet till denna fastighet är Tönnånger nr 2. Hans Persson f 1727, som 

var andre sonen på nr 2, fick denna fastighet avstyckad. Den hette då 2s och blev 

senare ss2. 

 

Till gårdens som måg kom Per Andersson 1840 från Tönnånger s 1. Per skulle bli 

känd som ”Folklagaren” och till honom kom folk som hade olika krämpor. Han var 

också initiativtagare till laga skiftet hösten 1862. Storebror Carl Andersson skulle 

med sin familj bli en av de första utvandrarna från byn år 1851. 

 

Den gamla ”Bastan” som nu står i Bastbacken efter vägen upp till Alvar Lindgren, 

stod tidigare någonstans framför Lingvalls mot Norn. I den ena halvan finns 

smedjan kvar och i den andra bastan. Mer om bastan finns att läsa i avsnittet Alvar 

Lindgrens, Tönnånger 1:18. På bondgårdarna fanns oftast en smedja där redskapen 

kunde lagas. 

Vägen gick tidigare alldeles nära väggen vid Lingvalls, men 1958 gjordes den om 

och fick ny sträckning. På andra sidan den gamla vägen stod ett gammalt fint 

härbre som, liksom så många andra träbyggnader, såldes till träkol under andra 

världskriget.  
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Långbos, Tönnånger 1:30 
 

I det här huset bor Nils och Anne-Therese Pettersson  

 

Långbos kallades det här stället av den bofasta befolkningen i Tönnånger ända 

sedan det var ett Båtsmanstorp där Kronobåtsman Erik Långbo bodde. Han föddes 

1764 och hans far var båtsmannen Lars Norrbo. Det här är alltså en gammal 

boplats i Tönnånger.  

 

Huset är uppbyggt av timmer från Holmsvedens järnvägsstation som skulle rivas 

på 1970-talet. Det gamla huset som stod här brann ner efter ett försök att tina en 

vattenledning som frusit den 4 maj 1970. Brandkåren från Holmsveden var snabbt 

på plats och kunde rädda byggnaderna med inte så stora skador, men på natten 

blossade elden upp igen och allt brann ner. 



204 

 

 

 

 

Av den på 1970-talet rivningsdömda järnvägsstationen byggdes ett modernt hus 

upp istället.. 

 
Jorden på fastigheten är avstyckad och ägs och brukas nu av Kastmans.   

 
På Laga Skiftes kartan står den här tomten som Morfars tomten. Varför finns det 

ingen som vet.   

 

 
 

Lägg märke till att bostad och ladugård är hopbyggt till ett gemensamt hus vilket 

var vanligt i Hälsingland  
 

Det brinner och 

brandkåren gör ett 

misslyckat försök att släcka 

branden. 

 



205 

 

 

 

  
 

Kastmans, Tönnånger 24:1 (s 1) 
 

Här bor familjen Lasse och Anne-Beate Kastman.  

 

Enligt Laga Skiftets karta år 1863-69 ägdes det här hemmanet, s1, av Jonas 

Larsson f 1829. I Husförhörslängderna nämns s 1 första gången vid 1779 års 

husförhör. Husen låg troligen på samma ställe fram till laga skiftet. Hemmanet 

delades då men gårdarna stod kvar.  

 

Det stora huset användes förr nästan bara till att sova i. Nu är det rustat och 

används av familjen som bostad. Bagarstugan och bryggstugan är också upprustade 

till bostadshus.  
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I det stora huset har det nog i gamla tider bedrivits handel med ”hästprylar” i ett av 

rummen. Intressant att kanske forska vidare i den upplysningen. 

 
Vattnet i bäcken som rinner i en trumma under vägen vid Valsbacken och ner till 

tjärnen (Norn), användes för att driva en vals vid skäktning och tröskning mm. 

Valsbyggnaden fanns nedanför Jon-Hans och vattnet dämdes och bildade en damm 

ovanför.  
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Jon-Hans, Tönnånger 1:29 
 

Här har Margareta Zetterströms sitt fritidshus.  

 

Jon-Hans, som stugan kallades, har tillhört en urmakare Jon-Hans Jonas och hans 

syster Ingrid, kallad Jon-Hans Inga. De var båda ogifta. Jon-Hans Jonas var 

handikappad men var alltid glad enligt barnen i byn som gick i söndagsskola för 

honom. Han kom sakta gående ner till skolhuset stödd på två käppar. 

 

Den här stugan fanns på kartan över Laga Skiftet från 1863-69. Men Jon Hanssons 

fastighet återfinns då efter, vad vi säger, ”Fälles gata” mot nuvarande Älgnäsvägen. 

Det ser ut att ha varit ett mindre bostadshus men två rätt så stora uthus. Åkrarna 

kallas sedan gammalt för Fällena. 
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Det finns en hel del skrivet om Jon-Hans Jonas. Detta av Adéle Lindkvist: 

 

En människa utan släkt och anförvanter glöms snart när gravstenen efter 

densamma forslats bort. På Skogs kyrkogård står en gravsten rest emot 

skräptunnan. 

Inskriptionen lyder: 

Urmakaren 

Jonas Jonsson 

f 21/2 1849 

d 21/9 1925 

Uppb.22:14 

Stående i tankar framför ”Jon-Hans Jonas” i Tönnånger sten reflekterar man 

över att ”den vanföre urmakaren” måtte ha varit en märklig man, eftersom 

omdömena om honom varit så samstämmiga. Så här har det låtit: 

”Han var religiös i ordets rätta bemärkelse, han var en beläst man, 

intresserad av allt.” En ärlig man. Och under hans livstid lät det: ”Skall 

någon komma till himlen, så måste det bli han”. Man undrar så smått vad som 

står att läsa på det bibelställe han själv valt ut för sin sten, och åker hem för 

att se efter. Fastän han ständigt syntes nöjd, erkände han dock en gång att han 

i ungdomen haft svårt för att finna sig i sitt handikapp. Men sedan han sett en 

gumma komma krypande efter vägen, blev han tacksam, att dock hjälpligt 

kunna ta sig fram med sina käppar. Dock den som har svaga ben förflyttar sig 

till stor del med hjälp armarna och han blev därför så armstark att han kunde 

äntra sig uppför en knuttimrad vägg. 

Så tog han sig också med hjälp av sina käppar eller sparkstöttingen till 

skolan, där han var söndagskolelärare. En sträcka på 350 meter. 

Ja, han var religiös säger vår talesman, men han framhöll det aldrig eller 

moraliserade. Utom kanske en gång, säger han eftersinnande. Som barn 

brukade vi ploga, med vår lilla plog, även till Jon Hans. Och det tycktes Jonas 

och hans syster uppskatta. Men så hade det snöat så där lite lagom för vår 

plog, en söndagsmorgon. Emellertid då bad han oss gå hem. Och vi som inte 

förstod anledningen kände oss lite snopna. Eljest var han barnkär och lånade 

oss gärna griffeltavla och griffel. Eller räckte oss papper och penna. Men när 

lillasyster skrev sitt papper fullt fortare än kvickt fick hon tillsägelse ”Skriv en 

rad som din bror gör! Följ raderna! Nu förvånade det alla att Jonas kunde 

utreda sig som urmakare, eftersom hans handikapp även drabbat händerna. 
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Men det fumlade och gick med hjälp av förstoringsglaset. Med en okuvlig 

energi och ett gott förstånd. Systern Inga skötte hushållet efter bästa förmåga. 

Kokade fisk som grannarna bar dit. Och värmde mat som byborna emellanåt 

kom stickande med. Eljest levde syskonen ytterst sparsamt och Jonas var 

mager. 

Men så tog han också på tok för lite betalt för sitt arbete. Vad sägs t. ex om 25 

öre för att byta ut ett glas på ett fickur? Men man kom in i tiden för första 

världskriget, allting ökade, och någon rådde Jonas att begära 1 kr för utbyte 

av klockglas. Vilket han senare gjorde. Vad Jonas eljest begärde för 

klocklagning känner jag inte till. ”han var billig”, säger de som utfrågats. 

Så har en man berättat att Jonas vid två tillfällen skickade efter en väggklocka 

åt honom. Han begärde då 10 öre för porto, men något för besväret tog han 

inte emot.  

Tyvärr blev epilogen trist för Jonas, och följaktligen även skildringen av 

honom. Han blev ju allt ofärdigare med åren. Ock eftersom han aldrig gick 

med i fackföreningen blev det allt svårare för honom att få det arbetsmaterial 

han behövde. 

Ja detta är berättelsen om en urmakare av den gamla skolan. En man som 

hade det hårdare än de flesta men som dock aldrig klagade. 

                                                                                               A.L. 

 

På gården finns också en vacker stenmur 
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                   Jon-Hans Jonas och hans syster Ingrid 
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Leonards, Tönnånger 1:27 
 
Sedan 1990-talet är också det här ett fritidshus. Ägare är familjen Fall  

Huset byggdes egenhändigt upp av Leonard Jonsson 1938. Han och hans hustru 

Karin köpte tomten 1925 och byggde ett hus som brann ner 1937. Spåntaket 

antändes av en gnista från skorstenen. 

 

Det här är ett typiskt Per Albin-torp. 
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                            Leonard med smörjsprutan utanför maskinrummet vid sågen 

 
Leonard lagade många klockor i byn förutom att han skötte ångmaskinen i sågen. 
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Alvar Lindgrens, Tönnånger 1:18 
 
Huset byggdes av Per Lingvall, år 1897. Fastigheten är avstyckad från Tönnånger 

ss2.  

Här stod förut ett litet bostadshus/torp med ett äppelträd utanför enligt Laga Skiftes 

karta från 1863-69. Stugan är borta men äppelträdet finns kvar. I torpet växte bl a 

byns skollärare Lars Andersson upp.  

 

Idet här huset har det funnits entreprenörer. Per Lingvall var byggmästare och 

byggde bl a Ångsågen och missionshuset i skog. För inspirera sina barn började 

han åka skidor och i barnaskaran finns bl a en son med 7 SM medaljer; Albin 

Lingvall.  
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Två av Albins bröder flyttade till Nordamerika.  

 

På vägen upp mot huset finns än i dag en gammal smedja och en basta bevarad. 

En basta är en sorts lada som man torkade säd i. (I en Ria torkades hela kärvarna). 

Runt väggarna är det lavar byggda av brädor och i mitten en stor inbyggd ugn som 

det eldades i. Det fanns ingen skorsten till eldstaden utan röken trängde upp genom 

en bädd av sand. Allteftersom brädorna och säden i lavarna torkade, fanns det kilar 

inslagna från utsidan som knackades in och spände ihop brädorna så att säden inte 

rann igenom. Rummet fylldes av rök som släpptes ut genom hål i väggarna. 

Backen runt om bastan kallas än idag för bastbacken. Bastan är ditflyttad från 

Lingvalls 1897, (enligt ett årtal skrivet på väggen), och hopbyggd med smedjan 

som, enligt ännu ett årtal på väggen, byggdes 1892. 

 

 
Bryggstugubyggningen 

. 
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