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       Följ Hasselfors Byalag på sociala medier 
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Ordföranden har ordet... 

Hej Alla! 

Känns jättekul att få presentera Hasselbladet i färg 
för första gången plus att den har ändrat utseende. 
Hoppas alla ni läsare tycker om den. 

Även om våren varit seg i år är inte verksamheten i 
byalaget det. Mycket har hänt och kommer att-
hända. Vi har avverkat: storloppis, röjning i kontors-
hagen, ”påskat” på torget med äggjakt, ny flagg-
stång på bruket, valborgsmässofirande, byavand-
ring, medborgardialog. I skrivande stund förbereds 
det för mopedens dag och nationaldagsfirande. 

Till Hasselforskalaset den 12 augusti har vi klart 

med  rockabillybandet Big Beat Express. 
Bandet har en medlem med rötter i Hassel-
fors,  David Nordlund. Det är även klart med troll-
karlen Jonas Århammar. 

Hasselfors byalag har ett mycket stort ansvar på 
sina axlar med alla fastigheter som vi förvaltar. Vi är 
så tacksamma för all hjälp vi kan få av er Hasselfors-
bor med renoveringar, städdagar osv. 

Tack också till er som ställer upp och hjälper till vid 
olika arrangemang!  

Hoppas nu på en varm och skön sommar! 

Andreas 

Hasselfors Byalag 

Hasselgården, Edevägen 10 

695 60 HASSELFORS 

Expeditionstider 

Tisdag & torsdag, kl. 10.00 - 12.00 
 

123 147 56 72 

Ansvarig utgivare:  Andreas Gustafsson Redaktör: Terttu Bohlin 

Glöm inte medlemsavgiften till  
Hasselfors byalag för 2017 

 

Vi hoppas att du/ni som ännu inte är medlem är villig att 
stödja vår verksamhet genom att bli medlem.  
Årsavgiften för familjekort är 150:- och för enskild medlem 
100:-. Betala till Hasselfors byalag bankgiro 5517-5491  

Kom-ihåg att ange namn och adress vid inbetalning.  

Medlemskortet skickas när avgiften är betald.  

Telefon/Fax: 0585-44113 

E-post: info@hasselforsbyalag.com 

Internet: www.hasselforsbyalag.com 

Bankgiro: 5517-5491 
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Tack för förtroendet! 

J ag blev glad när byalagets nyvalde ordförande Andreas 

frågade om jag kunde tänka mig att bli redaktör för tid-

ningen? Vad svaret blev har du redan räknat ut. Många av 

er känner mig och kan sluta läsa här! Ni andra kan fortsätta 

om lusten finns. 

En del av min tid ägnar jag till att undervisa och föreläsa 

om IT (datorer, surfplattor och smarta telefoner). Målgrup-

pen är seniorer från 55+ som vill vara delaktiga i IT-

samhället. Varför gör jag det? Av samma anledning som jag 

svarade ”ja” till att sätta ihop Hasselbladet. 

Jag tycker att det är roligt att bidra med det jag kan och 

tycker om att göra: IT, design, grafik, layout och att skriva. 

Datorvana har jag från mitt arbete, har använt pc sedan 

slutet av 80-talet. Min första ”bärbara dator” (256 kb), var 

förvisso bärbar, men ack så tung! En hel del har hänt sedan 

dess med dataminnen och mjukvaror (t ex MS Office). Det 

är så mycket smidigare att sätta ihop en tidning idag än för 

20-30 år sedan. Uttrycket ”the sky is the limit” har fått en 

ny betydelse när vi alla kan lagra data på ett ”moln”. 

 

Vid bläckhornet 

 

Terttu Bohlin 

QR-kod är en genväg till en specifik webbsida. 

QR-koden på omslaget är till det senaste numret 

av Hasselbladet om du någongång behöver läsa 

Hasselbladet i en smart telefon eller en surf-

platta.  För att läsa QR-koder med mobiltelefon, 

behöver du en app som läser QR-koder. Har du 

en iPhone kan du t.ex. ladda ner appen i-Nigma 

eller Scan från App Store. Många Android-

mobiler har en QR-kodläsare inbyggd. Om inte, 

ladda ned samma app som för iPhone (i-Nigma) 

från Play butiken.  

Lycka till! 

Vad är en QR-kod? 

 

Tack för gott samarbete 

S om de flesta redan vet blev det lite förändringar i Hasselfors Byalags styrelse vid 

årsmötet i februari, bl.a. valdes Andreas Gustafsson till ny ordförande. 
  

Vi är glada för att det också blir förändring vad gäller Hasselbladet, som fr.o.m. detta 

nummer trycks i färg av Hartmans Ord & Bild.  
 

Vi tackar JH Media för ett gott samarbete, för att ni stöttat 

och ställt upp under alla dessa år! Vi riktar också ett stort 

tack till Cathrin Eriksson för alla år hon hjälpt till att få 

ihop tidningen och få den utgiven i tid.  

 
 

 

Tack till JH Media och Cathrin Eriksson för långt och gott samarbete! 

 

“När ingenting är säkert är allt möjligt.”   
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Söndagen den 2 april var det 
dags att dekorera torget med 
årets påskträd. Fjädrar var 
inköpta och många barn och 
föräldrar 
kom och 

hjälpte till. När björken var 
färgglad och fin var det dags 
för årets nyhet, äggjakt i bok-
skogen. Påskharen hade under 
natten varit där och gömt 
massa ägg fyllda med godis. Vi 
hade även blivit lite extra sponsrade av Burger 
King och Laxå Bio så några hade lite extra tur i 
sina ägg. 

Vi förstod av både barn och föräldrar att detta 

var en mycket rolig och uppskattad förmiddag. 
   Elin och Pernilla 

 

Ägg-

jakt 

Mopedens Dag - 20 maj i Bruksparken 

Mopedrallyt vanns av Andreas Beckman, 

Hasselfors. Presentkort 500 kr och valfri vinst 

från det välfyllda prisbordet. Grattis! 
 

Tumme med fru Fortuna i mopedlotteriet hade 

1:a pris Jonas Forsberg Träntorp: NSU Quickly.  

2:a pris Conny Ryden Hinderstorp: presentkort 

300 kr hos Mullhyttans Cykel & Sågservice.  

3:e pris Martin Wind Laxå: presentkort 200 kr 

hos Mullhyttans Cykel & Sågservice. 
 

Tusen tack till alla våra sponsorer som bidragit till det välfyllda pris-

bordet till glädje för de startande i mopedrallyt. 

Marin & Fritid, Hasselfors Garden, Öystein’s Götteri, Thorsten Lund, 

ICA Träffen Mullhyttan, AB Karl Hedin, Hartmans Ord & Bild, Laxå 

Glasmästeri, Laxå Pellets, Elmontage, Jareco, Henriks Måleri, Bolist 

Fjugesta Järn Färg & Bygg, CK Enterprice, Mullhyttans Cykel & Sågs-

ervice, Porla brunn Water Company AB. Trioplast Fjugesta AB, 

Sjöbod No 7, Burger King Laxå, Colorama Laxå och Nöjesbyrån Scen 

Ljus & Ljud.  
 

- Vi fick mycket beröm för vår nya bansträckning, alla jag talade med 

10-12 st tyckte nya banan var trevligare än den gamla.  

 / P. Bergström 

 

Mopedrallyt fullföljdes också av en liten fyr-

fotavän tryggt sittandes framför husse i en 

bekväm väska och på bästa plats. Wow!  

I folkvimlet sågs lille Eddy i 

en “cool outfit” sittandes 

på en bänk med sin mam-

ma för att smaka på korv 

med bröd. Dagen blev 

m.a.o. mer än lyckad med 

sol och värme och många 

nöjda besökare och utställare av loppisbord. 
 

Entusiasterna trivdes och 

det blev en hel del snack om 

mopeder och några hjälmar 

var lite mer iögonfallande än 

andra.  

Kvällen avrundades med mat, dryck och musik i 

Hasselgården för  byalagets medlemmar.  

Visst fanns det plats för fler, men ett stort tack 

till Pernilla R som tagit intiativet till det hela.   

 / Terttu B 

  

Byalaget är glada att 

kunna bidra med ca 

7000 kr av  startav-

giften till Barncan-

cerfonden plus hela 

intäkten från korv-

försäljningen. 

Många besökare bidrog till för-

säljningen av både korv och 

dricka och stundtals var det 

långa köper av hungriga köpare. 

Kaffe, dricka, fikabröd och ny-

gräddade våfflor serverades i 

Kvarnen när man ätit sig mätt 

på korv.  

 

Varmt tack till alla deltagare och 

besökare som tillsammans 

gjorde dagen lyckad och för det goda ändamålet! 

Gott med korv & 

bröd 

Mopperally för alla! 
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J ust nu när Du läser detta så 
har redan Mopedens dag 

varit, men vi ”Röda Korsare” 
planerar just nu till den. Inför 
varje tillfälle som vi vill delta så uppstår alltid känslan 
- Klarar vi ett lotteri?  

Även denna gång lyckades det. Tack till alla Er som skänker 
och tänker på Röda Korset och sätter tilltro till vår verksam-
het. Allt som vi får in går oavkortat till sociala insatser i vår 
bygd.  

 På vår kretsstämma hade vi besök av Sven-Erik Linderoth 
som hade en intressant föreläsning om Hammar, historiskt 
med dess industri fram till nu. 

 Vi har också varit med på Byalagets storloppis i idrotts-
hallen. 

 På fastlagssöndagen hade vi kaffebjudning med semla i 
församlingshemmet. 

 Till sommaren tänker vi ha kaffebjudning likt tidigare år. 

Så hoppas vi ses på Hasselforskalaset.  (Vi tar tacksamt emot 
gåvor). 

Röda Korset önskar Er en skön och go´ sommar. 

Styrelsen // Britt ”Bissen” J. 

Sveriges flagga till fler 
 

Som ett led i att sprida användandet av 
svenska flaggan delar Stiftelsen Sveriges 
Nationaldag varje år ut ett antal flaggor eller 
fanor till föreningar och organisationer i lan-
det. Huvudmän för Stiftelsen är rikets 
21 landshövdingar och ordförande är riks-
dagens talman. Hasselfors byalag är en av 
årets totalt 99 föreningar i landet som ansökt 
om flagga eller fana, av dessa beviljades 74, 
varav två i Örebro län. 
  

I april kom ett positivt besked från Stiftelsen. 
Hasselfors byalag tilldelas en flagga, som 
överlämnas av landshövding Maria Larsson 
vid nationaldagsfirandet vid Örebro slott. 
invigning av den nya flaggan sker vid firandet 
i Bruksparken i Hasselfors på eftermiddagen 
den 6 juni.  

Storloppis i idrottshallen lockade många 

vuxna och barn som alla passade på att göra 

fynd. En och annan höll hårt om plånboken 

med båda händerna. Den som spar hon har! 
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”Var inte rädd”. Det är ett budskap som går som en röd 
tråd genom Bibelns böcker. 366 gånger står orden där i 
Bibelns böcker. ”Var inte rädd” Ändå är rädslan för 
övergivenheten så djupt rotad i de bibliska gestalterna 
och hjältarna. Precis som hos oss. 

Vi behöver tröst och förtröstan för att orka framåt när 
oron och ångesten vill ta tag i oss. ”Förtröstan” börjar 
för de yngre generationerna bli ett okänt ord.  

Det betyder att man litar på något och sätter sitt hopp 
till något. Det handlar om att lita på att det till slut ska 
bli bra, trots att omständigheterna pekar på motsat-
sen. Någon har uttryckt det så här: Förtröstan är en 
stilla, fast och orubblig tillit på Guds godhet, visdom 
och trofasthet. Att ha en sån förtröstan på Gud gör att 
man kan känna lugnet, trots att det stormar i livet, 
både utanför en själv och inombords. 

Även om de mänskliga relationerna som är viktiga för 
oss kommer att upplösas så finns löftet om en djupare 
relation med tillvarons yttersta grund. Även om allt 
som kan gå åt pipan går åt pipan, finns det inte en 
enda tomhet eller övergivenhet vi kan känna där inte 
Kärlekens närvaro ändå kan komma. 

”Den som tror på mig, ska inte vandra i mörkret, utan 
ha livets ljus” Så ljuder Jesus tröstande ord i evangeliet 
ner in i vår egen rädslas djupaste brunn. Känn ingen 
oro – du är aldrig övergiven - även om det är just precis 
så det känns. Du går inte ensam genom dödsskuggans 
dal. Någon är där hos dig.  

”Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken. Ett namn 
som skyddar dig när du går. Din ensamhet har stränder 
in mot ljuset. Var inte rädd i psalmen finns det spår 
(Psalm 256 i Svenska psalmboken) 

Finland firar 100 år den 6 december i år. Banden till vårt bro-
derland i öster är långa och starka. Vi delar en lång gemensam 
historia, och många är de finländare som funnit sitt hem här i 
Sverige och i Skagershult. Under andra världskriget kom om-
kring 70 000 finska krigsbarn till Sverige. Omkring 15 000 blev 
kvar i Sverige permanent. Det är spännande att höra deras 
berättelser om hur det var att lämna föräldrarna i Finland. 
Ungefär så här kan det ha gå till (följande berättelse är helt 
och hållet fingerad men bygger på människors verkliga erfa-
renheter): 

”Både mor och far kom med mig till centralen för att vinka av 
mig. Jag hade mina finaste kläder på mig. Mor hade satt ett 
vitt band i mitt hår. På centralstationen fanns det massor med 
barn och mammor. Nästan ingen hade pappa med sig som jag 
hade. Min far stod böjd i ryggen, sorgsen. Men han log med 
munnen fast ögonen var ledsna. Jag tittade på alla dom andra 
barnen som trängdes på perrongen. Just då önskade jag att 
jag haft en bror eller syster som jag kunde hålla i handen. Men 
det hade jag inte. En tant kom fram till oss och började prata 
med mor och far. Hon skrev något på ett papper och en lapp 
med mitt namn hängdes i ett snöre kring min hals. 

Mor satte sig på huk och kramade mig hårt. Hon hade gråt i 
rösten. Jag förstod inte varför. Jag skulle ju resa bort till Sve-
rige men snart skulle jag ju vara hemma igen. Det hade man ju 
lovat. Tanten tog med mig upp på tåget och snart rullade det 
ut från perrongen. Jag tryckte näsan mot rutan och såg 
mamma på andra sidan. Tårarna rann. Jag kände mig så en-
sam. Mor vinkade och log. Far småsprang bredvid tåget och 
ropade något ohörbart. Till sist såg jag dom inte mera. 

Inget är vi väl så skrämmande som tanken att bli lämnad en-
sam i den stora tomheten. Skild från tryggheten av de männi-
skor som betyder mest för oss. I våra liv är just avskedet det 
svårast, om det så är inför en älskad människas död eller en 
kärleksrelation som slocknat eller till kollegor på ett jobb som 
man antingen frivilligt lämnar eller tvingas bort ifrån i arbets-
löshetens tid, eller när man måste lämna ett sammanhang 
man älskar. 

Det sägs att alla våra rädslor och fobier, allt det vi innerst inne 
är som mest rädda för ytterst handlar om en fasa för att bli 
övergiven. Att behöva vara ensam.  Det är bäbisars största 
mardröm. När mamma eller pappa inte finns i synfältet, när 
rösterna inte är helt nära, eller hörs, då kommer ångesten och 
gråten. Tänk om de lämnar mig för alltid, tänk om ingen tar 
hand om mig. Och rädslan för att bli övergiven följer oss ge-
nom livet. Bästa kompisens svek, den obesvarade kärleken. 

 

SKAGERSHULTS FÖRSAMLING 

En betraktelse - Några ord om utsatthet 

Jan Wallgren 

Församlingspräst Skagershults församling 

Kyrkoherde för Bodarne pastorat 
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Vi reserverar oss för att ändringar från denna planering kan komma att ske. Om ändringar sker från planeringen med-
delas det på anslagstavlorna och i predikoturerna. Du är alltid välkommen att ringa om Du undrar över någonting eller 
t.ex. vill ha skjuts till kyrkan eller Ramundeboda kyrka när det är sammanlyst. 
Telefon Britt-Marie Edberger 0585-44449, Bengt Engman 0585-44302, Aina Karlsson-Andersson 0585-44115,  
Anders Olofsson 0585-44400  Kjell Wiberg 0585-44344, Elisabeth Backteman 0723959603 eller pastorsexpedition  
i Ramundeboda församling  0584-10020 tisdagar kl. 13.00-15.00 och torsdagar kl. 10.00-12.00 

 Vår präst Jan Wallgren 0584-444630, (mobil koppling). jan.wallgren@svenskakyrkan.se  

 Vår vaktmästare Stefan Persson nås på 070-2933860 , Vår kantor Kalle Hult nås på 0584-444645 

 

4 juni kl. 11.00 
 

Pingstdagen 
 

Vallfartsmässa Riseberga klosterruin. Ring 

0584-444630 för ”kyrkskjuts” senast 1 juni. 
Medtag kaffekorg.  

 
11 juni kl. 10.00 

 
Heliga trefaldighets dag 

 
Mässa i Ramundeboda kyrka. 
  

 
18 juni kl. 11.00 

 
Första söndagen efter trefaldighet 

 
Mässa i Finnerödja kyrka med Anna Erikssons 
avskedspredikan. J.Wallgren, S. Joelsson,  
V. Hagberg, sång av Bodarnekören, kyrklunch i 
församlingshemmet. Buss från skagershults 
kyrka kl. 10.00 (Anmälan)  

 
24 juni kl. 10.00 

 
Midsommardagen 

 
Gudstjänst i Skagershults gamla kyrka. 
J. Wallgren präst. Klarinettkvartetten medver-
kar.  

 
25 juni kl. 10.00 

 
Den helige Johannes Döparens dag 

 
Mässa i Ramundeboda kyrka.  

 
2 juli kl. 09.30 

 
Tredje söndagen efter trefaldighet 

 
Gudstjänst i gamla kyrkan. Därefter mossvand-
ring. (präststigen med pilgrimstema)  
Ta med matsäck och stövlar. Björn Rubenson 
präst. Buss åter.  

 
9 juli kl. 15.00 

 
Fjärde söndagen efter trefaldighet 

 
Mässa i nya kyrkan. Björn Rubenson präst.  

 
16 juli kl. 10.00 

 
Apostladagen 

 
Mässa i Ramundeboda kyrka.  

 
23 juli kl. 15.00 

 
Sjätte söndagen efter trefaldighet 

 
Gudstjänst i Porla kapell. Björn Rubenson präst. 
Medtag kaffekorg.  

 
30 juli kl. 10.00 

 
Kristi förklarings dag 

 
Mässa i Ramundeboda kyrka.  

 
6 augusti kl. 15.00 

 
Åttonde söndagen efter trefaldighet 

 
Gudstjänst i gamla kyrkan. (sista för året.) 
Anna Eriksson präst. Medtag kaffekorg.  

 
13 augusti kl. 10.00 

 
Nionde söndagen efter trefaldighet 

 
Friluftsgudstjänst vid sockenstugan  
Borasjön. Anna Eriksson präst. Kyrkkaffe.  

 
20 augusti kl. 15.00 

 
Tionde söndagen efter trefaldighet 

 
Gemensam gudstjänst för pastoratet. 
Konfirmation i Finnerödja kyrka.  
Simon Joelsson präst.  

 
27 augusti kl. 15.00 

 
Elfte söndagen efter trefaldighet 

 
Friluftsgudstjänst vid Kvarnmagasinet Bruks-
parken. Byalaget bjuder på fika.  
Tipspromenad. Jan Wallgren präst. 

 
3 september kl. 10.00 

 
Tolfte söndagen efter trefaldighet 

 
Mässa i Ramundeboda kyrka.  
Simon Joelsson präst.  

  

Sommarcafé arrangeras vid kyrkparken i Laxå  

varje tisdag och torsdag med start kl. 13.30  

mellan 27 juni – 10 augusti. (vecka 26-32)  
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PASTORATSRESA TILL SVERIGES RIKSDAG  
 

Tisdagen den 19 september. Den för många Skagershults-
bor bekante prästen Björn Rubensson (som vikarierat i 
församlingen i ett par omgångar) har fått ett uppdrag i 
Sveriges riksdag i Stockholm. Vi besöker även Gamla Stan.  

Resan kostar 100 kr och då ingår lunch. Medtag eget för-
middagsfika.  

 

Anmälan till pastorsexpeditionen i Laxå 0584-100 20 senast den 14 september.  
Uppge önskemål om särskild kost. Avfärd från Skagershults kyrkas parkering kl. 08.00. 
Reseledare är Jan Wallgren.  

Här kan Du skänka en gåva till Skagershults  

församlings ”blomsterfond”. 

Swedbank 8452–5 934.239.411–2 

Kontakta Exp. 0584-10020 eller  

Carina Rosengren 0584-444641 

Nästa planeringsmöte torsdag 15 juni kl. 15.00 i församlingshemmet. 

Just DU är välkommen att komma med förslag och att påverka! 

Holmbergs 
Begravningsbyrå 

EN VÄRDIG BEGRAVNING TILL 

EN RIMLIG KOSTNAD 

Fast pris, Din Trygghet. 

Telefon 0586-585 01, 0585-501 01 

0584-122 00 

Jour dygnet runt 

Fd, Fondkistan 
 

Reidun Eklind Holmberg 

i 

Karlskoga 

Degerfors och Laxå 

 

VÄRT ATT VETA   

Den 22 maj för 60 år sedan höjdes 

åldern för spritinköp på Vin & Sprit-

centralen (Systembolaget) från 18 

till 21 år. 

Den straffbara promillegränsen för 

bilförare sänktes från 0,8 till 0,5.  

Idag är åldersgränsen 20 år, och 

gränsen för rattfylleri 0,2 promille. 

“Livet är inte problem som ska lösas utan en verklighet som ska upplevas.”  
Sören Kirkegaard  
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Förra året lyftes taket i verkstaden så vi får in våra trakto-
rer när de behöver vård. Torpet Klockarbo och en lägenhet 
totalrenoverades och är nu uthyrda. Vi byggde också ett 
helt nytt personalutrymme och lager ovanpå ladugården. I 
år byggs det två helt nya plansilos för att lagra ensilaget i, 
de gamla är i trä och är minst 40 år gamla och inte helt 
täta. I den östra flygeln har vi de sista åren tagit emot över-
nattande gäster. De bokar via appen Airbn'b. Det är gäster 
från hela världen som hittar till oss, de kommer bl.a. från 
Tasmanien, Kina, USA, Italien, Frankrike, Australien, Hol-
land, Tyskland och förstås Sverige. Butiken på Landet har 
kunder från hela Närke och de på genomfart. 

Hasselfors läge i Sverige är ypperligt. Fråga alla som hittar 
hit och tycker att det är Amazing!” 

/Caroline 

Jag frågade Ylva…Apropå vårtalet, vad tror du om Hasselfors 
framtid? 

”Först vill jag säga tack för att jag fick hålla talet till våren.  

Jag ser mycket positivt på Hasselfors framtid. Vi har ett stra-
tegiskt läge i Sverige, tågen far förbi och jag hoppas att vi 
kan övertyga regionen om vikten av att det skall stanna så vi 
och de i vårt närområde får 20 min till Hallsberg och möjlig-
het att pendla mot Stockholm, Karlstad, Oslo och många 
andra orter. Det blir i så fall mycket smidigare och snabbare 
än vad det är idag, som i sin tur gör att fler vill bo hos oss när 
man upptäcker vår fantastiska natur runt hörnet, och med 
närhet till allt.  

Här ser jag att kommunen har ett stort ansvar med att upp-
rätthålla goda kommunikationer med  flex-bussar som matar 
passagerare till bussarna till väg 204, att bygga ut skolan och 
att bevara äldreomsorgen på olika nivåer för att få ett helt 
samhälle med en närhet.” 

Jag blev glatt överraskad när jag såg hur många kor som 
kom utskuttandes på årets kosläpp! Hur många djur har ni? 

”Det var många kor som sprang ut, 122 st. Vi har 127 platser 
i ladugården och robotarna klarar att mjölka 65-70 kor per 
dygn vilket innebär att vi äntligen lyckats få så många kor i 
produktion.” 

Vi fick även komma in och titta i ladugården och se kalvar-
na. Kan du berätta lite om verksamheten? 

”Det tar tid innan en kalv blir ko, hon är ca 24-25 månader 
vid kalvning. Eko-kor växer långsamt då vi bara föder upp 
dom på gräs. I dagsläget levererar vi över 1 miljoner liter per 
år till Arla med ekologisk Krav certifierad mjölk. 

De sista åren har vi investerat en hel del i Bålby och Träntorp, 
för 2 år sedan målades huvudbyggnad, flyglar och uthus om i 
samarbete med Länsstyrelsen och med Skansens f.d. kultur-
chef och rådgivare hos riksantikvarieämbetet Ralf Edenheim.  

Nyfiken på...  

H asselfors är inte något stort samhälle, men det finns en rik dokumenterad brukshistoria som 
sträcker sig tillbaka ända till 1600-talet. Men hur är det i Hasselfors idag? Vad är det för männi-

skor som rör sig här, syns och påverkar vår nutidshistoria? Jag är lite nyfiken… 

Ylva von Scheele är en av dessa människor som jag är lite nyfiken på, och kanske är det henne vi ska 
tacka för att våren kom i år… Det var nämligen hon som vårtalade när vi hälsade våren välkommen 
vid Hasselvallen på Valborgsmässoafton och veckan efter var det hon som släppte ut sina kor på grön-
bete. Ett säkert vårtecken! 

    Bålby Hasselfors    www.bpl.se/balby 

Tor-Fred: 14-18         Lö-Sö: 12-16 

0585-44024 

KVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖ 
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Vår plan var att fortsätta söder ut på tisdag morgon men 

när vi vaknade av kraftig sydvästlig vind och prognosen sa 

att det skulle fortsätta blåsa 15-20 m/s från det hållet, 

bestämde vi oss för att lägga om rutten. Vi valde att åka 

öster ut och därmed få vinden i ryggen eller från sidan. 

Vårt mål blev Heinsäter. Det blev en fin tur med mesta-

dels sol och vinden i ryggen. 

Fram på kvällen tilltog vinden och det började snöa. Vi 

hade det dock koseligt (mysigt på norska) med mat, dryck 

och kortspel. 

Väderleksprognosen var lite bristfällig på Heinsäter men 

den sa att det skulle bli uppehållsväder på torsdagen och 

blåsa en sydvästlig vind på ca 15 m/s. Vi bestämde oss då 

för att skida vidare norrut till Tuva-stugan. Det var ganska 

mulet när vi gav oss iväg men uppehållsväder. De första 

fem kilometrarna gick uppför och när vi passerade ett 

litet hus passade vi på att 

ta skydd för vinden 

bakom knuten och få oss 

lite vätska och ny energi. 

Vi drog även på oss någon 

extra tröja för det kändes 

att vinden tilltog.  

Det visade sig vara ett 

smart drag för vi kom inte särskilt långt förrän det bör-

jade snöa och vinden tilltog rejält. Turligt nog hade vi vin-

den ifrån sidan, det hade varit helt omöjligt att åka mot 

vinden. 

Sikten var minimal men i Norge ”kvistar” de skidlederna 

på våren vilket innebär att markeringarna sitter väldigt 

tätt så vi såg hela tiden till nästa kvist. I övrigt var det bara 

vitt runt omkring. 

Man känner sig väldigt liten i det läget. Tankarna börjar 

gå, vad gör vi om vi inte kan se till nästa kvist? Samtidigt 

får man använda stavarna för att stadga upp kroppen för 

att inte blåsa omkull. 

Det var en fantastiskt skön känsla att upptäcka siluetten 

av Tuva stugan i snöröken och få komma in i värmen. När 

vi kom dit blåste det 26 m/s, troligtvis var det lite krafti-

gare vind över fjället. 

Skidtur på Hardangervidda 

Vi var fyra mer eller mindre (med betoning på mindre efter en 

snöfattig vinter) vältränade skidåkare som bestämde oss för att 

göra en skidtur på Hardangervidda i Norge.  Det var Lasse Ahlin, 

Perra Viktorsson, Lennart och Lasse Åberg. Förra vårvintern 

gjorde vi motsvarande tur i Sverige, då vi skidade från Storlien 

till Grövelsjön, ca. 20 mil. 

Årets tur var planerad att 

gå tvärs över Hardanger-

vidda från norr till söder, 

Haugastöl – Haukeliseter, 

drygt 11 mil. Hardanger-

vidda omfattar ett område 

på 8 000 km² och är den 

största högfjällsplatån i 

Nordeuropa. Platån har en 

snitthöjd på 1 200 möh.  

Lördagen den 1 april tog vi 

tåget till Oslo, där vi inledde 

turen med en god middag på 

Aker Brygge. På söndag mor-

gon tog vi en liten promenad 

på operahusets tak med fin 

utsikt över Oslo. 

Operan är ritad av arkitekt-

kontoret Snöhetta. Byggnaden är på 38 500 m² fördelat på ca 

1 100 rum, varav två stora salar. Kostnadsramen var på 3,9 mil-

jarder norska kronor. Operahuset är klätt med plattor av vit 

Carraramarmor.  
 

Efter denna kulturella 

vandring hoppade vi på 

tåget till Haugastöl, dvs. 

Bergenbanan. Det är en i 

stor utsträckning högt 

belägen järnväg i Norge, 

mellan Hønefoss (norr om 

Oslo) och Bergen. Banans 

sträckning är spektakulär och har av många järnvägsentusiaster 

och i fackpress klassats som världens vackraste järnväg.  

Måndagmorgon den 3 april spände vi äntligen på oss skidorna i 

härligt solsken för att mjukstarta med 13 km till Kraekkja. Mjuk-

starten blev rätt tuff då det på en gång blev en kraftig stigning 

på 200 m på en relativt kort sträcka. Väl uppe på platån kunde 

vi njuta av en kopp kaffe i solskenet. För att sedan fortsätta 

färden mot Kraekkja där vi på kvällen avnjöt en trerättersmid-

dag och kände oss nöjda med dagen. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rnv%C3%A4g
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norge
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8nefoss
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergen
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Även här kunde vi avnjuta en god trerättersmiddag i goda 

vänners lag på kvällen. Vi träffade ett gäng herrar från Göte-

borg som hade kommit samma väg som vi. Han som alltid 

var först i spåret av dem skulle snart fylla 80 år så vad skulle 

vi skylla på? 

Fredagmorgon bjöd på strålande sol och en lugnare vind, ca 

12 m/s som skulle avta fram på dagen.  Vi fick en fantastiskt 

fin skidtur ner till Geilo med perfekt väder och till stora de-

lar pistade spår. 

Värdparet på Tuva stugan hade hjälpt oss att boka övernatt-

ning på Dr. Holms Hotell i Geilo. Hotellet byggdes samtidigt 

som Bergenbanan, 1909. Doktor Holm var specialist på luft-

vägssjukdomar och hotellet var en kuranstalt för bleka 

Christiania- och Bergensbor som här kunde njuta av den 

friska fjälluften. 

Stället passade även gamla Hasselforsare som kunde njuta 

av både luft, sol och en fantastisk fjällbuffé.  

På lördagmorgonen satte vi oss på tåget och påbörjade 

hemresan samtidigt som vi började planera för nästa års 

skidtur men det får vi återkomma till. 

 

Lasse, Perra, Lennart och Lasse 

 

FRÅN MARKERNA 

Vår ständige vinterbadare ström-

staren visade sig även detta år i 

det strömmande vattnet ned-

ströms kvarnen. Det var först i 

början av april som den sågs, 

men har därefter synts desto 

tätare i sin jakt efter föda i strömmen. Den har funnits här 

så länge att den kan räknas som en äkta Hasselforsare.  

Forsärlan, som i vår gjort strömstaren sällskap vid forsen, 

är nog en ny gäst som vi förhopp-

ningsvis får ha kvar framöver. De 

är två, förmodligen ett par, så en 

häckning mellan några stenar vore 

trevligt. Forsärlan ser ut som en 

sädesärla fast gul och har jätte-

långa stjärtfjädrar. Den är inte så vanlig i våra trakter, 

men tidigare häckningar har förekommit i Kråkforsen vid 

Kvistbro kyrka. Tyvärr har inte ärlorna synts till de senaste 

veckorna.  

Ytterligare en mindre vanlig art 

som landade på Cristina och Rune 

Söderbergs gräsmatta och stan-

nade någon dag var en ringtrast.   

Havsörnen patrullerar flera gånger 

i veckan över Hasselfors, för det 

mesta i öst-västlig riktning. Oftast är det en ensam örn, 

men det händer även att det är ett par som seglar över. 

Även kungsörnen har visat sig vid något tillfälle.  

En annan art som varit försvunnen sedan 1950-talet och 

nu visat sig flera gånger i vinter är uttern. Först gången 

jag såg den var i den korta å-stumpen mellan Testen och 

Toften. Det var jättelite vatten i ån, nästan ingenting. Då 

jag passerade över bron såg jag ett djur i vattnet, en bäver 

tänkte jag och stannade. Då sprang djuret upp på land 

och satte sig på en sten, en utter, innan den fortsatte in i 

buskarna i strandkanten. Några veckor senare observera-

des tre uttrar samtidigt i Sågdammen vid industrin.  

Gubbarna på sågen hade första parkett. Där höll de till 

närmare en halv dag innan de 

gav sig av. Några dagar senare 

observerade jag en på strand-

kanten av Likholmen. Uttern 

skall vara en hejare på att fånga 

kräftor. 

 
Per-Olof Bergström 

Med gemensamma krafter röjdes   

kontorshagen framför f.d. brukskontoret.  

Ett stort tack till alla som drog sitt strå  

till stacken. 
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1 Kilometersten. Med utgångspunkt från kvarnen i Hasselfors 
fanns kilometerstenar utplacerade i socknen. Stenen visar att 
det är en kilometer till kvarnen. 

2 Dansbanekullen. Här var en av samlingsplatserna för trak-
tens ungdomar under 1920-talet. Här fanns en av flera vägspär-
rar när mul- och klövsjukan drabbade 84 kor och 43 tjurar vid 
Träntorp 1951. 

 
3 Vattenmärken. Markering av Téens vattennivå 1924 och 
1959. Rekordåret 1977 noterades inte. 

4 Minnessten. Stenvägen byggdes mellan åren 1894 och blev 
klar 1901, då gjorde man denna inskription. 

5 Fattigstugan. Åldersdomshem i Skagershults socken mellan 
åren ca 1750 till 1889. 

6 Trojeborg. Namnet sägs komma från att det har funnits en 
trojaborg här, en labyrint byggd av stenar. På sluttningarna 
fanns här tidigare vackra planteringar. 

7 Marielund. Sista brukare var Johan August Eriksson. Torpet 
revs i början av 1950-talet. 

8 Likvägen. Tvärs över Skagershultsmossen går den medeltida 
Kyrkstigen även kallad Likvägen. Här forslade man sina döda till 
kyrkan i Tångeråsa.  

9 Stora Olstorp. Sista brukare var Johan August Eriksson.    
Torpet blev nedlagt 1939. 

Fågeltornet med vidsträckt utsikt över Skagershultsmossen. 

 

Vårutflykt i våra fäders spår - lördag 6 maj 2017 

Återigen var det några nya deltagare vid vårutflykten. Det har blivit så att vid varje 

utflykt ses några nya ansikten, men antalet deltagare håller sig ganska konstant. 

Den här gången var vi 28 personer som i ett gudomligt vårväder slog 

oss ned utanför Transtugan, eller Lilla Olstorp, för att mitt i vår utflykt 

inmundiga vårt medhavda kaffe. Utflyktsmålen med 16 besöksobjekt, 

mestadels belägna öster om sjön Teen var enligt följande.  

10 Wästra Nyängen. Sista brukare var August Johnsson. 
Torpet drabbades troligen av brand 1924 och blev då 
nedlagt. 

11 Hagalund. Hagalund var tidigare skogvaktarboställe. 
Sista boende var Hilma Stål. Huset revs 1955. 

12 Skogaholm. Siste brukare var Karl Axel Wickberg. 
Torpet blev nedlagt 1956. 

13 Högsäter. Sista brukare Karl Teodor Skyllberg.  
Torpet blev nedlagt 1891. 

14 Klosterstigen. En liten del av Klosterstigen, som förr 
gick mellan Ramundeboda och Riseberga kloster och 
användes av Antonitermunkarna. 

15 Lidens ålderdomshem. År 1889 övergavs den gamla 
fattigstugan i Skagershult och verksamheten flyttades till 
Liden, som blev socknens ålderdomshem fram till 1957. 

16 Liden. Siste brukaren var Anders Jansson. Torpet 
blev nedlagt 1888 och revs 1970. 

 

Rune och Per 

Mul- och klövsjuka vid Träntorp, vägvakt Gustaf Bergström 
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Kerstin Pettersson är en av de utflyttade, med rötter 

i Skagershult, som håller kontakten med bygden och byalaget 
genom sitt medlemskap i föreningen, och får i gengäld byalagets 
tidning Hasselbladet. 
Kerstin m. fl, har varit torpgruppen behjälplig med både bilder 
och material som samlats in, vilket resulterat i våra broschyrer. 
Vi har även träffats, bland annat vid Olstorp som ligger Kerstin 
varmt om hjärtat. Senast vi sågs var i augusti då byalaget fick 
motta Anders Gustaf Anderssons medalj från 1907, att placera i 
museet.  

Kerstin har en del att berätta från Skagershult, här följer lite om äldre tiders kunskaper, som vi moderna männi-
skor tyvärr eller som tur är har tappat. 

Om Olstorpen 

Almby ligger norr om Bålby, som sista ställe före gränsen till 
Kvistbro. Brukaren där hette i slutet av 1700-talet Sven Svens-
son. Han var bonde, kyrkvärd och nämndeman, alltså en be-
trodd person. Av okänd anledning kallades han allmänt 
”Kungen i Almby” – respektfullt eller ironiskt, vem vet? Han 
var född omkring 1737 och var gift för andra gången, med en 
Maja Jönsdotter, f. 1759. Åtminstone fem barn föddes i detta 
äktenskap. Inga barn från första giftet är kända, inte heller 
den hustruns namn. Men hon bör ha funnits: Sven kan knapp-
ast ha varit ungkarl när han tog över den relativt viktiga går-
den Almby 1768, och då var Maja bara barn. Om Maja skriver 
bruksförvaltaren Jacob Ahlén till ägaren Gustaf Wachtmeister 
på Tista: ”...ty hon är icke av bra släkt, hennes broder är Jöns i 
Stockås och dess syster är gamla Stabergskan. Släkten haver 
icke varit känd för fromt sinnelag.” Hon som kallas gamla Sta-
bergskan var nog gift Staberg och hette Catharina Jönsdotter i 
sig själv; fadern var Jöns Svensson i Drättinge. Det fanns flera 
Stabergar i Skagershult, men någon riktig ordning får jag inte 
på dem.  
 

Omkring 1802/03 flyttar Sven Svensson till Olstorp, där han 
dör 1812/13. Äldste sonen Petter Svensson, född ca 1786, fick 
tydligen ta över torpet 1809, men tycks ha dött tidigt; 1814 är 
han borta ur handlingen. Kvar finns tonårssonen Johannes 
Svensson, född vid årsskiftet 1796/97, och tre flickor. Det ver-
kar som om änkan blir brukare, med hjälp av Johannes. Men i 
mantalslängden anges 17-åringen som torpare redan 1814. 
Modern betecknas som ”sjuk”. På vårvintern 1822 händer 
olyckan. Jacob Ahlén skriver 1/3 1822: 
 

”Sistl. natt till månaden mars timade den olyckan vid Olstorp 
att alla uthusen – 1 oxe, 1 ko, 1 kviga och får uppbrand. Huru 
elden kommit lös känner man icke. Från mangården haver det 
troligen skett genom gnister. Folket sov och vaknade icke för-
rän det var försent att frälsa något kreatur. Klockan 4 om 
morgonen började eldsvådan. Änkan som förestod torpet är 
68 år och haver alltid varit svag. Att hon vid detta tillfälle icke 
kunde utan smärta se sitt gå förlorat, var visst icke underligt.  
 

– Gumman haver alltjämt hållits vid sängen. Man tror att 
gumman icke går utav sängen mera. 
14/3 1822. Änkan som led eldsvådan är ännu sjuk. Sedan 
gumman något kommer sig för, haver jag tänkt råda henne 
att vid 67 års ålder avstå torpet till sin son som nu är i sina 
bästa år. Drängen är stilla och arbetsam men äger icke 
mera än 1 oxe som han haver i foder hos sin syster. 
Drängen bliver således i behov av förlag om Eders Excellens 
tillåter honom få emottaga torpet. Då Eders Excellens kom-
mer till Bohlby nästa sommar eller höst torde jag få nåden 
föreslå någon pension i spannmål åt gumman till hjälp åt 
sonen, som bör hylla sin moder på bästa vis. Troligen bliver 
gumman icke nöjd med sonen [...]. 
11/4 1822. Nästa måndag börjas timringen vid torpet     
Olstorp där eldsvådan var.  
2/5 1822. Olstorp Änkan 24 Rdr 32 sk var till 1 Ko åt son 
som emottager torpet.” 
Det framgår inte om änkan repade sig och kom ur sängen; 
hon levde i alla fall ytterligare tjugo år. 
 

Johannes Svensson kom att gifta sig tre gånger. I första äkt-
enskapet, med Anna Maja Andersdotter från Ärnäs, föddes 
åtminstone fyra barn som är kända till namnet. Med andra 
och tredje hustrun hade han vardera en dotter. Så små-
ningom uppstod ryktet att denne ”stilla och arbetsamme” 
man kunde trolla. Hans dagsverken som var knutna till torp-
arrendet bestod av att köra järn och kol till bruket. Enligt 
minnesuppteckningar, dels tryckta, dels i Landsmålsarkivet i 
Uppsala (ULMA), kunde han ta lika stora lass efter sin lilla 
enbetsoxe som andra efter två kraftiga oxar eller två hästar. 
Han ansågs alltså kunna överföra kraft från andras dragare 
till sin egen. Trollkunnighet var ingen ovanlig tillvitelse i 
Skagershult. I synnerhet de ganska många finnättlingarna 
misstänktes och fruktades. Finnarna hade kristnats långt in i 
medeltiden och i den mån de hade kvar något av sitt språk 
– de många finska bebyggelse- och naturnamnen i socknen 
tyder på att det hängde kvar ett tag – så torde det ha låtit 
som besvärjelser. (Om hans mor Maja Jönsdotter hade nå-
got finskt påbrå vet jag inte. Inget tyder direkt på det. 
Kanske hade hon bara kort stubin i sin krafts dagar.) 
 

OBS! Fortsättning följer i Nr 3 Hasselbladet 
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Hej på er igen! 
 

Tiden går fort och mötesverksamheten för våren är 

redan avslutad. Vårt årsmöte hölls den 8 mars och 

från Fjugesta deltog Kerstin Gunnarsson, ledamot i 

distriktsstyrelsen och hon var ordförande för mötet. 

25 medlemmar deltog på mötet. Styrelsen består av 

ordförande Kjell Wiberg, vice ordförande vakant,  

sekreterare Rosemarie Johansson, kassör Tommy  

Eriksson, styrelseledamöter Maj-Britt Sandell och 

Margareta Johansson, styrelsesuppleanter Bengt 

Persson och Seved Andersson. Vid distriktets årsmöte 

i Askersund deltog Kjell och Maj-Britt. Mötet besöktes 

av Christina Tallberg, Riksorganisationens ordförande 

som informerade om bl.a. PRO:s 75-års jubileum i år. 

 

PRO fick en ny distriktsordförande, Bo Fredriksson 

som ersatte Arne Önnefors som avgick. Vi har fått ett 

antal inbjudningar till bl.a. årets ”Må bra dag” i San-

nahed den 11 maj. Hasselfors PRO skickar ett 4-

mannalag och 2 lag till årets DM i boule, men först 

kvalspel som vanligt i Laxå och Askersund. Vid med-

lemsmötet den 26 april som också innehöll äggsexa 

kunde ordföranden hälsa 32 medlemmar välkomna. 

Ordförande började med att rapportera att vi fått 

ytterligare inbjudningar till bl.a. PRO Finnerödja-

Tiveds 50-års jubileum den 30 maj samt till Laxå-

Röfors PRO:s 70-års jubileum den 1 juni, samt till ett 

kaffekalas som man kallar ”Tack för kaffet” i Svartå 

Folkets Hus den 1 juni med anledning av att Riksorga-

nisationen fyller 75 år, olika aktiviteter under efter-

middagen kl 13.00-16.00, och varje förening kan 

skicka minst 2 deltagare. 

 

Här följer höstens program 
Onsdag 27 september Sillsexa 

Onsdag 25 oktober Kaffe 

Onsdag 22 november Underhållning 

Onsdag 13 december Luciakaffe 

 

Alla möten startar kl 14.00 i Hasselgården 

Boulespelet är nu igång varje måndag kl 09.30 

vid torget. Gamla och nya spelare är välkomna 

att pröva på spelet, eget fika medtages. 
 

Vår utflyktsresa går i år till Café Sockenstugan, 

Korsbacken den 24 maj. Vi kommer som vanligt 

att sälja lotter på Mopedens dag den 20 maj, 

detsamma gäller även för Hasselforskalaset 

den 12 augusti.  

Nytt för i år är att vi även säljer PRO:s populära 

skraplotter. Köp våra lotter, så hjälper ni alla till 

att stödja vår förening, priset är 25 kr/lotten.  

Hoppas vi ses där och välkomna till höstens 

första medlemsmöte onsdagen den 27 septem-

ber.  
 

På återseende 
 

Kjell Wiberg 

Ordförande 

HASSELFORS PRO 

 * Sommartider:  juni, juli och augusti * 

 Vardagar 9-19, lördag 9-17, söndag 10-17 
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Vi hjälps åt att plocka blommor 
 och kläda stången med början  

kl 09.00 
Vi bjuder alla som hjälper till på glass.  

 

Sedvanligt midsommarfirande 
med start kl 14.00 

 

Musikunderhållning 
 

Lekar * Fiskdamm * Kaffeservering *  Chokladhjul 
m.m. 

 

Välkomna! 

Fira midsommar i Bruksparken  
 

 

 

 

Hasselfors  
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Hasselbladet Nr 1 2017   Hur mycket pengar har Elisabeth? Rätt svar = A   

400 kr - 1/4 dvs 100 kr = 300 kr—1/5 del 60 kr avdrag för 30 kr tillgodokvitto = 270 kr 

Känner Du igen leendet?                 Rätt svar kommer i Hasselbladet Nr 3 

A 

D 

C B 

E F 

DATUM ARRANGEMANG Klockan 

6 juni Nationaldagsfirande i Bruksparken 14.00 

23 juni Midsommarfirande i Bruksparken 14.00 

12 augusti Hasselforskalaset 10.00 

16 september Utflykt i våra fäders spår 09.00 

14 oktober Filmdag barn och vuxenfilm meddelas senare 

9 december 
Glöggbjudning och försäljning  

I Hasselgården 
14.00 

Vi reserverar oss för att ändringar från denna planering kan komma att ske.  

Alla hälsas välkomna till våra arrangemang under 2017. 

Kalender för Hasselfors Byalag 2017 
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Har ni, där ute i stugorna, något att bidra 

med till tidningen eller åsikter bra/dåligt, 

vänligen kontakta ansvarig utgivare och 

ordförande Andreas Gustafsson, på mail-

adress:  info@hasselforsbyalag.com 

 

Vi hoppas den tidning du just har läst har varit innehållsrik och intressant. 

 Utan stöd från våra annonsörer hade den knappast varit möjlig att få fram,  

därför hoppas vi att du gynnar våra sponsorer vid Dina inköp. 

Manusstopp för september nr. är den 15 augusti 2017 


