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Ordföranden har ordet 

Hej på er alla! 

Sommaren går alldeles för fort, dagarna blir åter kor-

tare. Vi i byalaget har haft fullt upp med alla våra 

event och det senaste var Hasselforskalaset som nyss 

gick av stapeln. Tror att alla var nöjda med det mesta, 

trots att vädret inte var på topp.  

Själv befann jag mig på Mallorca, men med dagens 

teknik kunde jag både få samtal och bilder under  

dagen.  

 

Som tur är har jag många duktiga medarbetare i  

styrelsen. Sedan vill jag rikta ett stort tack till er alla 

Hasselforsare som ställer upp ideellt för att få kalaset 

och andra arrangemang att funka.  

STORT TACK!  

 

Håll koll på våra kommande händelser på hemsidan 

www.hasselforsbyalag.com 

 

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: Ter ttu Bohlin 

Telefon/Fax: 0585-44113 

E-post: info@hasselforsbyalag.com 

Internet: www.hasselforsbyalag.com 

Bankgiro: 5517-5491 
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Hasselfors byalag ber om ursäkt... 

Tyvärr har några av våra medlemmar fått 

en påminnelse om medlemsavgiften, trots 

att man redan har betalt.  

Vi ber berörda medlemmar om ursäkt! 

 

Har ni något att bidra med till tidningen el-

ler åsikter bra/dåligt, vänligen kontakta an-

svarig utgivare Andreas Gustafsson, på 

mail:  info@hasselforsbyalag.com 
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M ånga äldre Hasselforsare i likhet med mig, fanns 

på plats i Svartå den sista fredagen i oktober 1966 

när det allra sista utslaget gjordes och såg kanske för 

första och sista gången det flytande järnet rinna ned i ko-

killerna. Därefter blåstes verksamheten med anor från 

1800-talet ner för alltid. 

Hyttan revs men hyttpipan bevarades som minne över 

tiden då Svartå var en järnbruksort. Det krönta ”H” sym-

bolen för Hasselfors påminner om brukets historia med 

flera helt skilda verksamheter. 

Under senare tid har stridigheter uppstått mellan Deger-

fors kommun, som beslutat om rivning  och de som vill 

bevara hyttpipan och som uppmärksammats av media. 

En namninsamling startades och i skrivande stund är 

sista ordet ännu inte sagt efter att Länsstyrelsen nyligen 

upphävde byggnadsnämndens rivningsbeslut.  
 

Hoppas det inte går prestige i detta utan att de 300 000 kr 

som kommunen uppskattar rivningskostnaden uppgår till, 

istället kan gå till att rädda hyttpipan från söndervittring.   
 

           

                 Vid bläckhornet        Terttu Bohlin 

Nationaldagsfirandet 

Förutsättningarna var de allra 

bästa tänkbara och mycket 

folk hade samlats i Brukspar-

ken. Laxå Blåsorkester fram-

förde välbekanta musikstyck-

en och vår präst Jan Wallgren 

påminde i sitt tal att vi alla 

hör sammans oavsett ur-

sprung. Ordföranden Andreas 

Gustavsson fick assistans av 

Per Bergström med att hissa 

den nya flaggan i topp.  

Fanan hade tidigare på fm. 

överlämnats av landshövding Maria Larsson vid Öre-

bro Slott.  

Mot en klarblå himmel som fond, nationalsången Du 

Gamla Du Fria och lite lagom vind, vändes många 

blickar mot den vajade fanan innan det var dags för 

nästa programpunkt. 
 

Kaffe/saft och bakelser 

serverades av Pernilla och 

Elin och de närvarande lät 

sig väl smaka.  

 

Tack till alla som bidrog till ett lyckat arrangemang.  
 

Terttu Bohlin 

Norra Europas sista träkolshytta 

Dammreparation 

För nästan exakt ett år 

sedan skrev jag i Has-

selbladet om en kom-

mande reparation av 

nedre dammen.  

I dagarna ringde Mats 

Johansson och berät-

tade att nu har han fått 

tillstånd från Länsstyrelsen att påbörja reparationen som 

beräknas ta drygt två månader. Gång- och cykelbron över 

dammen kommer under reparationstiden att vara helt av-

stängd.  

 

 

Arbetet kommer att starta omgående med provtag- 

ningar på de massor som lagrat sig framför dammluck-

orna. Detta för att inte sprida eventuella föroreningar. 
 

Det kommer att bli trevligt med en större vattenspegel i 

nedre dammen, vilket vi väntar oss. Kan sedan Sveaskog i 

samarbete med kommunen röja och snygga till strandkan-

terna runt både övre och nedre dammen skulle det bli ett 

lyft för hela bruksmiljön. 
 

Per Bergström 

Omslagsbild 
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Midsommarfest i Hasselfors 

Tidigt på midsommaraftonens morgon hördes 

traktorn med den lövade vagnen åka runt i sam-

hället och samla upp alla barn, som ville följa 

med till Bruket och klä midsommarstången. En 

tradition som Stig-Arne Gustafsson i Hasselfors 

tog initiativet till i slutet på 1970-talet och som 

lever än. I år lockade midsommarfesten i Bruks-

parken ca 300 personer. Fredrik Wessman var 

lekledare för dansen kring midsommarstången 

och Kristoffer Selvin höll i säcklöpningen.  

Göran Parmling skötte som vanligt choklad-

hjulet och i Kvarnen serverades kaffe med hem-

bakat bröd. 

Många glada barn köade vid fiskdammen,  

ponnyridningen och godisutdelningen som bya-

lagets ordförande Andreas Gustafsson avslutade 

festen med. 

  

Stort tack till alla frivilliga som hjälptes åt att 

ordna årets midsommarfest i Hasselfors! 
 

Cristina Söderberg 

Industribesök på Setra. 

Vid byalagets senaste årsmöte 

informerade Magnus Olsson, 

anställd vid Setra, om verksam-

heten vid Hasselfors sågverk. 

I samband med detta kom frågan 

om ett eventuellt industribesök 

upp. 
 

Den 14 juni var det dags för de 

13 anmälda att göra en rund-

vandring på industrin. I företa-

gets möteslokal där vi bjöds på 

kaffe och bulle fick vi en presen-

tation av Setra och verksamhet-

en globalt, men främst lokalt i 

Hasselfors. Utrustade med re-

flexvästar hörselskydd och en 

Setrakeps var vi redo att förflytta 

oss till timmermottagningen, för 

att därifrån följa produktions-

kedjan genom industrin. 

Efter timmersorteringen där 

stockarna klassas och sorteras i 

olika fack kommer vi till sågen. 

Där barkas stocken innan den 

når sönderdelningsmaskinerna 

där plank och bräder produceras. 

Efter sönderdelningsprocessen 

dimensionssorteras virket i olika 

fack, paketeras och ströläggs för 

torkning. 

Då torkningen som utförs i flera 

stora torkhus är klar är det åter 

dags för sortering, vi har kommit 

till justerverket. 
 

I justerverket kvalitetsorteras  

virket en dimension i taget och i 

kvalitetsklasser samt kapas i 

olika längder. I paketläggningen 

täcks och bandas paketen samt 

förses med en specifikation och 

hamnar sedan i färdiglagret. 

Härifrån lastas de färdiga pake-

ten på bil för transport till köpa-

ren. Transporterna sker direkt 

med bil, eller efter omlastning 

med både tåg och båt. 
 

Vi som var med på denna intres-

santa visning av industrin tackar 

Jonas Fintling och Bo Birath 

från Setra som gjorde vårt besök 

möjligt. Vi som tidigare arbetat 

inom grindarna kan konstatera 

att det hänt en hel del sedan vi 

lämnade företaget, men vi kan 

också konstatera att det på en del 

avdelningar inte hänt särskilt 

mycket de senaste åren. Vi får 

hoppas att investeringen på den 

torra sidan, som det åter pratas 

om, blir av den här gången. 
  

En eloge till personalen som 

pressar över 300 000 m3 genom 

anläggningen. 
 

Per Bergström  

Det är inte alltid så lätt att skriva uppsats.  

1. Somliga frimärken är så sällsynta, att de nästan 
inte finns.  
 

2. I sovrummet har vi två skåp och tre sängar. I två 
sängar sover mina föräldrar och jag i den tredje. 
Ovanför min säng hänger mormor.  
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Hemma hos….. 

Vilka faktorer påverkar eller avgör att man väljer att flytta till 

Hasselfors. För att få svar på mina funderingar tog vi kontakt 

med David och Ela (och lilla Hilma) som bor på Hotellvägen. 

Vi (jag och min sam-Bo) bjöds in till ett smakfullt renoverat 

kök i milda färger, samstämt och passande till husets stil och 

ålder. Intervjun blev mer av en pratstund över en kopp kaffe 

med goda vänner och jag fick svar på flera av mina frågor 

innan jag ställt dem. Tack för kaffet och att vi fick komma! 

Har ni någon anknytning till orten. såsom vänner eller 

släkt?  

”Nej vi har absolut ingen anknytning till orten utan man 

kan säga att det var läget mellan Kristinehamn och Halls-

berg som bidrog till valet, där vi har våra arbeten och sist 

men inte minst uppfyllde fastigheten våra önskemål om 

att kunna bo i ett äldre hus med charm och själ, en stor 

tomt och inte minst med ett stort garage. Vi tvekade först 

med tanke på den renovering som behövde göras men 

ångrade oss ganska snart och slog till”. 
 

Hur länge har ni bott i Hasselfors?  

”Det är nu ganska exakt 3 år och vi upplever nu den fjärde 

sommaren och trivs väldigt bra. Jag är uppvuxen i Tida-

vad i Skaraborg och är van att bo på en mindre ort, svarar 

David.” 
 

Hasselfors är känt för sitt rika djur- och fågelliv.  

Är närheten till sjöar och naturen viktigt för er?   

”Nja, det visste vi inte, vi hade inte åkt runt i området 

tidigare och hade egentligen ingen koll på vare sig natur 

eller sjöar, men vi ser det idag som en extra bonus att det 

finns.” 

Är det något som ni värdesätter extra med att bo just i Has-

selfors?  

Efter en stunds funderande svarar båda att det är lugnt 

och skönt och som de båda värdesätter. 
 

Är ni beroende av allmänna kommunikationer till och från 

orten för exempelvis arbetet?  

”Egentligen inte eftersom vi båda pendlar med egen bil åt 

olika håll. ” (David till Kristinehamn och Ela till Halls-

berg). 
 

Som föräldrar till en dotter, är det något ni saknar eller 

tycker borde finnas med tanke på ert 

barn?  

”Det skulle vara skola för det känns 

inte så tryggt att skicka sin 7-åring 

med buss till Laxå, de är ju inte så 

stora vid 7 års ålder. Nu har det fötts 

många barn under de senaste åren så 

hoppet om en skola på hemorten 

finns förstås.”  
 

Affär och skola påverkar många, hur har ni löst det eller 

hur tänker ni om sådan service?  

”En affär står högt på listan så man slipper åka för att 

handla (även om mjölken skulle vara dyrare). Vi har inte 

funderat så mycket på det eftersom det fungerar bra ändå, 

då vi båda arbetar på orter där det finns affärer.” 
 

David och Ela är intressede av gamla bilar och motor-

cyklar, vad bidrog till intresset?  

”Det har jag från barnsben, där alla på gården har skruvat 

och lagat allt från stora lantbruksmaskiner till cyklar. Jag 

har aldrig funderat på något annat och ser mitt skruvande 

på en veteranbil eller gammal motorcykel som avkopp-

ling, mer som finlir.” 
 

Om ni önskar något för framtiden, vad skulle det vara?  

”Det skulle väl vara en skola och affär, det skulle betyda 

mycket om det fanns en skola!” 
 

Terttu Bohlin  
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Rösta för Skagershults skull! Gör din röst hörd! 

Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka, där de 

som bestämmer är valda av oss alla. Det är alltså 

inte prästerna, biskoparna eller någon annan som 

bestämmer. Det är du tillsammans med andra 

”vanliga” kyrkomedlemmar. Använd denna din de-

mokratiska möjlighet att påverka Svenska kyrkans 

arbete och kom och rösta den 17 september i för-

samlingshemmet i Hasselfors. 

Skagershults församling ingår i ett samarbete med 

Ramundeboda och Finnerödja-Tiveds församling. 

Det samarbetet heter formellt ”Bodarne pastorat” 

och är verksamt i Laxå kommun. Varje församling 

inklusive Skagershults församling har ett självstyre 

tack vare att du är med och väljer vilka som ska re-

presentera Skagershults församling i pastoratets  

kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige i sin tur utser 

sedan församlingsrådet i Skagershult som avgör vad 

kyrkan ska satsa på i Skagershults församling. Alla 

som bestämmer i församlingsrådet bor i Skagers-

hult. 

Kyrkans aktiviteter i vårt pastorat vänder sig till alla 

och välkomnar alla och vi samverkar med andra 

goda krafter i vår kommun. Det är du tillsammans 

med övriga medlemmar som gör det möjligt att 

också i Skagershult alltid finns präst och diakon till-

gänglig för samtal och stöd.  

På allt färre ställen i vårt samhälle finns aktiviteter 

för barn och unga som inte kostar ganska stora 

pengar för en familj eller för en ensamstående för-

älder. Svenska kyrkan i Bodarne pastorat är den 

enda aktören i Laxå kommun som erbjuder kvalifi-

cerad organiserad verksamhet för barn och ung-

domar med egen anställd personal i samtliga tre för-

samlingar i Laxå, Finnerödja och i Hasselfors. På 

små orter och i mindre kommuner som vår är fritids-

utbudet begränsat och Svenska kyrkans avgiftsfria 

verksamhet bidrar till fritidsutbudet i vår kommun. 

Att ha anställd utbildad personal för detta syfte är 

endast möjligt tack vare våra kyrkotillhöriga som 

bidrar via medlemskapet. 

En del kyrkoavgiften används också till att bevara 

och underhålla våra kyrkor och vackra kyrkomiljöer. 

Skagershults båda kyrkor med tillhörande kyrko-

miljöer har vi fått ärva från de generationer som gått 

före oss. Att vårda detta vårt gemensamma kulturarv 

är viktigt. 

Inte minst finns det ett viktig budskap i grunden för 

allt det vi gör:  

När Jesus levde på jorden berättade han om Guds vill-

korslösa kärlek till människorna. Han visade också hur 

han vill att vi lever och hur vi är mot varandra och skap-

elsen – och sprider Guds kärlek vidare. Det är utgångs-

punkten för Svenska kyrkans arbete idag.  

Detta vill vi i Skagershult också förmedla i allt det 

vi gör. 

 

Med önskan om en fin höst. 

Jan Wallgren 

 

 

SKAGERSHULTS FÖRSAMLING 

Prästen Janne hälsar 

Jan Wallgren 
 

Församlingspräst Skagershults församling 
Kyrkoherde för Bodarne pastorat 
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Det händer i kyrkan  Om inte annat anges är Jan Wallgren tjänstgörande präst.    

10 september  

kl. 15.00 

Trettonde söndagen efter trefaldighet. Gudstjänst. Veronica Hagberg diakon 

17 september  

kl. 10.00 

Fjortonde söndagen efter trefaldighet. Mässa i Ramundeboda kyrka. 

24 september  

kl. 15.00. 

Femtonde söndagen efter trefaldighet. Gudstjänst. Seniorernas dag. Simon Joelsson 

präst. Jan Kenneth Rönning sång. 

Kaffe i församlingshemmet.  

1 oktober 

kl. 10.00 

Den helige Mikaels dag. Mässa i Ramundeboda kyrka. 

8 oktober  

kl. 16.00 

Tacksägelsedagen.  Lovsångs- gudstjänst i Finnerödja kyrka. 

15 oktober 

kl. 15.00 

Artonde söndagen efter trefaldighet. Mässa. 

22 oktober 

kl. 10.00 

Nittonde söndagen efter trefaldighet. Mässa i Ramundeboda kyrka. 

29 oktober 

kl. 15.00 

Tjugonde söndagen efter trefaldighet. Gudstjänst. 

Lördag 4 november 

Kyrkan öppen 

kl. 11.00–15.00 

Musik  

kl. 11.00-13.00 

Alla helgons dag. Varm korv och kaffe serveras vid vaktmästarex-

peditionen. 

Kl. 15.00 OBS! Musikgudstjänst med ljuständning 

för de under året bortgångna. 

Bodarnekören med Per Nordin medverkar.  

Veronica Hagberg och Åsa Gruffman diakoner. 

5 november 

kl. 10.00 

Söndagen efter alla helgons dag. Mässa i Ramundeboda kyrka. 

12 november  

kl. 15.00 

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet. Mässa. Simon Joelsson präst. 

19 november 

kl. 10.00 

Söndagen före domssöndagen. Mässa i Ramundeboda kyrka. 

26 november 

kl. 15.00 

Domssöndagen. Gudstjänst. Simon Joelsson präst. 

3 december 

kl. 15.00 

1:a advent. Adventsgudstjänst. Anuskakören medverkar.  

PRO bjuder på kaffe. 

10 december  

kl. 13.30  OBS! 

2 advent. Lucia- gudstjänst på Edegården OBS! 

Laxå Lucia medverkar. 

Vi reserverar oss fo r att a ndringar fra n denna planering kan komma att ske. Om a ndringar sker fra n plane-
ringen meddelas det pa  anslagstavlorna och i predikoturerna. Du a r alltid va lkommen att ringa om Du undrar 
o ver na gonting eller t.ex. vill ha skjuts till kyrkan eller Ramundeboda kyrka na r det a r 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 
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PASTORATSRESA TILL SVERIGES RIKSDAG  
Tisdagen den 19 september. Den för många Skagershultsbor bekante 

prästen Björn Rubensson (som vikarierat i församlingen i ett par om-
gångar) har fått ett uppdrag i Sveriges riksdag i Stockholm.  
Vi besöker även Gamla Stan.  
Resan kostar 100 kr och då ingår lunch. Medtag eget förmiddagsfika.  
 

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 14 september kl. 15.15 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 

 

Onsdags Akademin  
Studiecirkel i kyrkohistoria och historia, 
ungefär varannan onsdag kl. 10-11.30. 
  

Start 13 september kl. 10.00 

KYRKOVAL 17 september 2017    
Som Du säkert redan vet så är det kyrkoval 
den 17 september. Då får alla medlemmar i 
Svenska kyrkan som fyllt 16 år välja vilka 
som ska företräda dem under kommande 
mandattid. 
Av cirka 5,2 miljoner röstberättiga finns 
nästan 500 av dessa inom Skagershults  
församling. 
Du som medlem i Svenska kyrkan bör gå till 
församlingshemmet i Hasselfors och  
använda Din rätt att rösta, för Din röst är 
viktig. 

 
Vallokalen:  
Församlingshemmet i Hasselfors 
 
Valtider: kl.  08.00 - 10.00 
     "        "     13.00 - 15.00 
     "        "     18.00 - 20.00 
 
Valsedlar finns på plats.  
 
Varmt välkomna! 

Andakter på Edegården kl.14.00 
14 september, 12 oktober, 16 november 
och 21 december. 
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Hej på er igen! 
 

Välkomna tillbaka efter sommaruppehållet. Hoppas som-

maren varit lagon varm och skön. Men redan nu i början 

av augusti närmar sig hösten fort, mörkare kvällar och 

regn, säkert välkommet för många. Då är det dags att 

starta upp höstsäsongen och det gör vi den 27 september, 

kl 14.00 i Hasselgården. Då är det den obligatoriska sill-

sexan som gäller, och vi hoppas att det är många som kan 

komma och avnjuta sillen med tillbehör.  
 

Vid ”Må-Bra-Dagen” i Sannahed den 11 maj ställde vi 

upp med ett lag på 4 personer. En tävling med 5 olika  

grenar ingick, men vi har ännu inget slutresultat.  
 

Vi avslutade vårens program den 24 maj med vår tradion-

ella medlemsresa, som i år gick till Café Sockenstugan. 

Jättetrevligt att vi blev så många som 34 medlemmar som 

åkte med och åt en god lunchbuffé. Sol och värme bidrog 

till att det blev en lyckad dag. Undertecknad var med och 

gratulerade från vår PRO-förening två jubilarer, PRO  

Finnerödja-Tived 50 år och Laxå-Röfors PRO 70 år.  
 

Med anledning av att riksorganisationen fyller 75 år an-

ordnades ett kaffekalas som man kallar ”Tack för kaffet” i 

Svartå Folkets Hus deltog två medlemmar från vår före-

ning. Förutom kaffekalas, anordnades en del andra aktivi-

teter under eftermiddagen.  

Vi har varit i Laxå och Askersund för kvalspel till DM i 

boulé, med 2 lag i år. Tyvärr gick inte något av lagen vi-

dare, men vi kommer igen nästa år. Efter ett kortare som-

maruppehåll pågår vårt eget bouléspel nu för fullt på tor-

get på måndagar mellan kl 09.30 -11.30 tills vi i mitten av 

oktober går in och fortsätter i idrottshallen. Vi återkommer 

mer om detta, gamla som nya spelare är varmt välkomna.  
 

 

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 

När jag nu sitter och skriver ner dessa rader står yt-

terligare ett Hasselforskalas för dörren, den 12 au-

gusti. Vi kommer som tidigare år att sälja våra lot-

ter, 25 kr/styck som ger oss extra pengar i kassan, 

det behövs verkligen. Vi hoppas på många besökare 

som köper våra lotter, så hjälper ni ytterligare till att 

stödja vår förening.  

Sedan hoppas vi till slut på vädrets makter, sol och 

värme, då blir det som vanligt en jättetrevlig dag.  

 

Sedan vänder jag mig till våra medlemmar och öv-

riga. Om ni har något hemma eller ev. kan sponsra 

oss på annat sätt med någon vinst till vårt populära 

ÅR-lotteri på våra medlemsmöten. Det går bra att 

kontakta undertecknad eller någon annan i vår sty-

relse. 
 

Tack på förhand och som avslutning hoppas jag att 

vi ses under hösten till några givande och trevliga 

möten, men först den 27 september. Alla hjärtligt 

välkomna! 
 

På återseende. 

Kjell Wiberg 

Ordförande 

HASSELFORS PRO 

                            
       Vardagar 9-18, lördag 9-15, söndag 10-15 

MULLHYTTAN * 0585-40042 
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Nästa år blir det 20-års jubileum för vårt 
kalas. Vad skall vi hitta på då?  

Årets kalas bjöd på några förändr ingar , kaffe och 

raggvåffelförsäljningen hade bytt plats. Det var flera av 

våra återkommande besökare som såg lite frågande ut då 

de kom till de invanda platserna och märkte att de gått 

fel. Men åtgången på både kaffe och raggvåfflor över-

träffade de senaste åren med stor marginal. Hade inte 

smeten till våfflorna tagit slut hade vi sålt ännu fler. 

Från scenen underhöll Big Beat Express ett 

Rockabilly band från Kumla vars musik uppskattades av 

så väl gammal som ung.  

 

Trollkarlen Jonas från Örebro, som var it hos oss tidi-

gare, förtrollade alla med sina trix och trollkonster.  

 

Hip Hop gruppen Proclaim 

från Fjugesta visade upp sina 

danskonster på planen framför 

scenen till mångas förtjusning. 

 

Vid Hasselgården spelade som 

vanligt Erlandssons orkester, för de 

raggvåffelätande kalasbesökarna.  

 

I Hasselgårdens bottenplan såldes 

böcker där köparen själv fick avgöra priset.  

All behållning gick oavkortat till Barncancerfonden. 
 

För barnen fanns en rutschkana, 

slide, en hoppborg och nere vid bron 

kunde man rida en runda. 
 

 

 

 

 

 

Bland veteran-

bilarna röstades i 

klass 1 en A-Ford 

fram som vinnare, i klass 2 en Volvo P 1800 och i klass 3 

fanns ingen framröstad vinnare kvar vid prisutdelningen. 
 

 
 

Hasselfors byalag 
har samlat in totalt 

14 526 kr till  

Barncancerfonden. 

Trollkarlen Jonas lockar till glada skratt... 

Ooh! 

Intervju på gång.. 

Cabriolet av äldre årgång 
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Stressigt, men roligt! 

Hasselfors Byalag riktar ett varmt tack till alla 
som bidrog till kalaset. Om vi skulle lista alla 
frivilliga blir det en helsida med bara namn. 

 

Ber om överseende att några namn föll bort från 
raggvåffleköket i den tryckta utgåvan. /Terttu B 

Rapport från raggvåffleköket! 

De senaste åren har det serverats 
raggvåfflor under Hasselforskalaset. 
I år så sprangs det ut med ca 300 
portioner gjorda på 7 våffeljärn.12 
kg morötter revs så att två hushålls-
assistenter fick sätta livet till! 
 

I år hade vi raggvåffelkök i Hasselgården. Fantas-
tiskt att kunna visa upp dessa fina lokaler. And-
reas Jinnestrand (NöjesKonsulten) lånade ut köks-
utrustning så vi kunde förbereda ca 50 kg fläsk. 
Ett oräknat antal med handskar gick åt för att vi 
skulle kunna säkerställa hygienen. 
 

Våffeljärn drar otroligt mycket 
el så för att säkerställa strömför-
sörjningen fick vi låna från gran-
nen John samt hyra ett elverk.  
För den intresserade så drar våffel-
järnen nästan 25A dvs all el som 
går in till Hasselgården. 

Pernilla som skulle göra smeten svettades lite när 
hon fick ett recept på 4 portioner. Hon lyckades 
dock att göra av med 50 liter mjölk och förbereda 
smeten i sin KitchenAid. Lingonsylten tog slut så 
Jonas Forsberg fick i ilfart åka till affären för att 
köpa mer. 
 

Gästerna rapporterades tycka om maten och en av 
besökare kom ända från Nederländerna. 
 

Tillsammans hade kökspersonalen lite stressigt, 
men väldigt kul! 
Vi tackar de som ideellt hjälpte till i köket. 
Pernilla 

Rapport från korvståndet! 

Årets omsättning av 
varm korv med bröd 
inkl glassförsäljning 

gick över förväntan, 12 burkar korv 
öppnades och värmdes! Till glädje för 
alla de som inte hade tålamod att stå i 
en lång kö för annan förtäring.  
Många kalasfirare bedömde att korven 
fungerade perfekt som hungerstillare i 
ett akutläge.  // Korvgubben 

  

Grattis vinnare i Kalaslotteriet 2017   

Lott nr 844 Malin Dehlén 3000 kr, 830 Åke 

Zeilon 2000 kr, 777 Gunnar Ohlsson,  

851 Sören Broman, 565 Göran Karlsson 

1000 kr vardera, 181 Tommy Hermansson,  

289 Andreas Jinnestrand 500 kr.  

Loppissäljarnas breda sortiment måste 

göra att de flesta besökarna kan hitta 

något att köpa.  

Konferencier vid kalaset var  

Mats ”Kolis” Pettersson. 
 

Hasselfors byalag tackar, företag, 
organisationer, föreningar, samt 
alla människor som gjort vårt 
Hasselforskalas möjligt. 
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ALICE och ELVIRA LARSSON är  systrar ,  

13 och 16 år gamla. De är födda och uppväxta här i 

Hasselfors. Är ni ute och går och möter någon som 

”svänger runt” och tar några danssteg i farten så kan 

jag med säkerhet säga att du mött någon av systrar-

na. Båda två tävlar nämligen framgångsrikt i dans. 
 

Jag frågade Elvira…   
Hur är det, man säger lite slarvigt att ni tävlar i 
dans, om jag vill vara korrekt vad säger jag då? 
”Att jag tävlar i dans är inte fel sagt, men om man ska gå 

in lite djupare så tävlar jag i disco och hip hop dans inom 

Sveriges Dansorganisation.  

Disco är en dansstil i mycket 

högt tempo som kräver både 

styrka, kondition och vighet. 

Alltså inte den typ av disco 

som man dansade på krogen 

på 70-talet.  

Hip hopen är lite svårare att 

förklara eftersom det finns så 

många olika stilar som hör 

till. Tempot är lugnare och du 

ser oftast den här dansstilen i 

musikvideor.” 
 

När ni genomför er dans där på dansgolvet så 
bedöms ni av ett antal domare. Vad är det de tit-
tar på? 
”I både disco och hip hop så är det tre till sju domare 

som bedömer teknik, takt, musikalitet, variation och 

utstrålning.” 

Det är ju viktigt att man 
syns bland de andra 
dansarna på dansgolvet 
och därför är kläderna viktiga. Har du något an-
nat knep för att synas? 
”Jag försöker alltid se till att jag förflyttar mig ordentligt 

på dansgolvet. Detta innebär att fler domare har tillfälle 

att se mig. Jag brukar också försöka få ögonkontakt med 

domarna.” 
 

Vårens hektiska tävlande resulterade i fina resultat för 

båda systrarna, bl.a. vann Alice sin klass i singeldisco 

under SM helgen. Under samma helg vann Elvira SM 

guld med sin discogrupp ”Just do it”. Samma grupp tog 

sedan hem VM bronset för andra året i rad i tjeckiska 

Prag under midsommarhelgen. Nu, efter en lite lugnare 

period, är hösten här.  
 

Har du, Elvira, några speciella tävlingar som du 
ser extra fram emot under hösten? 
”En stor tävling som jag ser mycket fram emot i höst är 

hip hop SM! Förra året kom jag på en 2a plats i junior-

klass, men i år tävlar jag i vuxenklass och konkurrensen 

är så tuff den kan bli” 
 

Till sist vill jag, och troligtvis hela Hasselfors med mig, 

säga grattis till framgångarna och önskar er båda all 

lycka till i framtiden! 
 

/Caroline 

Nyfiken på...  

Hasselfors a r inte na got stort samha lle, men det finns en rik dokumenterad bruks-
historia som stra cker sig tillbaka a nda till 1600-talet. Men hur a r det i Hasselfors 
idag? Vad a r det fo r ma nniskor som ro r sig ha r, syns och pa verkar va r nutids-
historia? Jag a r lite nyfiken… 

Laxå förknippas med Tiveden, men vilket år 
bildades Tivedens Nationalpark?  
1.   1983             X .  1990            2.   1987 

Laxå:s vattentorn påminner om Svampen i 
Örebro. Hur hög är Svampen?  
1.   53 m              X.   58 m             2.   61 m 

Ramundeboda kyrka i Laxå stod tidigare vid 
Borasjön. Vilket år flyttades den till Laxå?  
1.   1889              X.   1899              2.   1909 

. 

    Bålby Hasselfors    www.bpl.se/balby 

Tor-Fred: 14-18        Lö-Sö: 12-16 

0585-44024 

KVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖ 
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FRÅN MARKERNA 

Plötsligt var den där igen, forsärlan. 

Först visade sig en och efter några 

dagar två. Ytterligare någon vecka 

framåt matades två ungar vid nedre 

dammen. De är otroligt skygga, för-

svinner i buskagen så fort man visar 

sig på bron. Trevligt med en lyckad 

häckning, hoppas vi får se ärlorna 

även nästa år. 

Lappugglan är en annan lite ovanlig 

gäst som vi nog får börja räkna som 

stationär. I år kan vi liksom i fjol 

konstatera en lyckad häckning med 

två utflugna ungar.  

Väster om Toften, i det område där vi 

höll på att få en av Sveriges största 

vindkraftsparker häckar ugglorna. 

Troligtvis finns det fler, rapporter om 

observationer har kommit från  

Trasåsarna, så håll ögonen öppna. 

En annan stor fågel som gör sig på-

mind är havsörnen, den patrullerar 

näst intill varje dag över våra huvu-

den. 

En vitkindad gås har rapporterats, det 

är nog samma gås som syntes bland 

kanadagässen i våras.  

Ovanligt mycket tranor som verkar 

vara stationära har det varit hela som-

maren.  

Om någon är nyfiken på kommunens 

ansvarsart Knärot, en liten oansenliga 

orkidé, är platsen Tjut.  Därute har 

den i år blommat rikligt på ett flertal 

platser, men har du inte varit där 

ännu har nog tiden runnit ut för i år. 
 

Per Bergström 

Om Olstorpen   
fortsättning från Hasselbladet Nr 2  

Bland annat ansågs Olstorpen ha trollat ihjäl en av sina 

hustrur, visserligen i misshugg. Berättelsen går ut på att 

de båda hade varit på marknad och sålt en ko. Mannen 

söp sig full och somnade i ett dike. Hustrun tog hand om 

penningpungen och gick före hem. När han vaknade och 

saknade pengarna, svor han på att han skulle förgöra tju-

ven. ”Han gick och kastade något i en bäck – ja, far hade 

också hört, att han gjorde sitt tarv i bäcken – och så läste 

han väl någon besvärjelse, och gumman, hon vart döds-

sjuk, hon fick en sån förskräcklig diarré. Och när gubben 

kom hem och fick höra, att det var gumman, som tagit 

pungen, då ångrade han sej och gick tillbaks för att ta bort 

det där i bäcken. Men han kom för sent, det hade flutit 

bort. Och gumman dog sen strax efteråt. Det skulle ha 

hänt på 1860-talet.” (Harbe: Folkminnen från Edsbergs 

härad.) 

Om det nu hände, så hände det tidigare. Första hustrun 

dog i april 1840, den andra i november 1845. Den tredje 

överlevde honom. Och inte vet jag om det var några 

marknader i april och november? 
 

En annan berättelse: ”En dag kom bruksförvaltare Ahlén 

på Hasselfors åkande i släde; han var på hemväg, och O. 

kom med ett malmlass och åkte ifatt honom. Ahlén sa till 

skjuts-pojken: ’Kör undan, så jag slipper ha den där troll-

gubben efter mig hela vägen’. Men hur förvaltarns häst 

travade på, så var O. efter hela vägen fram till Hasselfors. 

Vid smedjan i Hasselfors steg förvaltarn ur sin släde och 

gick bort till O. ’Hur i all världen kan du köra lika fort 

med din oxe, som jag med min häst, och ändå har du fullt 

lass?’ Jag ska följa förvaltarn ända in i helvete, om det så 

behövs’, svarte O.” (Harbe: Folkminnen från Edsbergs 

härad.) 
 

Det var inte trevligt att ha Olstorpen så nära Bålby och 

Hasselfors, och så småningom – men tydligen först i bör-

jan på 1860-talet – förflyttades han till Östervik ”väst på 

sockna” och hans son Carl Johan Jansson, född 1828, tog 

över Olstorp för några år. Enligt Harbe blev han snäll och 

beskedlig på gamla dar, och han dog en söndag i oktober 

1864, mitt i en grannes redogörelse för dagens högmässo-

predikan. Hans bouppteckning finns bevarad. Det var 

inget särskilt påvert bo: det fanns ett fickur av silver vär-

derat till 8 Rdr rmt och ett väggur till halva det värdet. 

Därutöver lägger man märke till ovanligt mycket varma 

ytterkläder. En tygbunt, 3 ¾ alnar vadmal, bör väl ha va-

rit tänkt till ett par byxor: 4 Rdr rmt. Någon oxe fanns 

inte längre, men två kor, åtta får och en sugga.  

 

Fortsättning följer i nästa nummer. 

Kerstin Pettersson är en av de utflyttade, med rötter i Skagershult, som håller kontakten med byg-

den 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.  
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Dahlgrens Café 
Signe Askering, född Andersson, arbetade i Dahlgrens Café under 1950-talet. 
Signes barndomshem var Grönsjön väster om Toften och idag är hon bosatt i 
Laxå. Här berättar Signe minnen från tiden i Dahlgrens Café. 

Gulli och Gerhard Dahlgren köpte huset Rosenhill 
vid Stationsvägen i Hasselfors och 1949 öppnades 
Dahlgrens Café.  
Fru Dahlgren förestod verksamheten som pågick fram 
till 1960 Tidigare ägare av fastigheten Rosenhill var 
familjen Sundell. Här fanns då en tapetserarverkstad 
och man sålde även möbler. Makarna Dahlgren köpte 
huset av fru Sundell, som till en början bodde kvar på 
övervåningen. Signe Askering minns de vackra 
väggarna som  fru Sundell målat istället för att 
tapetsera och den fina breda trappan som ledde upp 
till övervåningen. 

 
Fru Gulli Dahlgren var känd för 
att baka gott bröd och caféet 
hade ett mycket gott rykte. Kyrkan 
och missionsförsamlingarna i 
trakten var trogna kunder och 
även många ortsbor beställde 
tårtor och andra bakverk till hög-

tidsdagar. Inför jul samt till Mors och Fars dag var det 
hektiskt i köket berättar Signe. Caféet höll öppet 
dagligen från tidig morgon fram till nio på kvällen, 
med undantag för juldagen och långfredagen då caféet 
var helt stängt. Under dagtid var det mest brödför-
säljning, men på kvällarna kom cafégästerna. 
 

Några av stamgästerna var bröderna Folke, Olle 
och Ragnar Eriksson från Sandhagen som ofta kom på 
besök.  
 

Beställde man en kaffe fick man två koppar kaffe i en 
kanna och priset var 50 öre. En portion bröd bestod 
av bulle, sockerkaka och en kaka och kostade 85 öre. 
En slät kopp kaffe kostade 25 öre och en semla 33 
öre. Under 1950-talet kom även coca-colan och blev 
mycket populär.  

Arbetsdagarna var långa, klockan fyra på morgonen 
steg fru Dahlgren upp och började förbereda för 
dagens bakning. Degar sattes och tårtor garnerades. 
Till en början hade caféet endast en vedeldad spis och 
det var inte lätt att få rätt temperatur i ugnen. Signe 
minns hur jobbigt det var att baka caféets berömda 
drömmar, som krävde exakt ugnstemperatur och 
absolut rätt mängd jäsmedel. Ett annat jobbigt ”kak-
minne” var de stora pepparkaksdegarna, som skulle 
kavlas ut till riktigt tunna kakor. Signe berättar att 
pepparkakorna förvarades i en stor cylinder och såldes 
sedan hektovis för 40 öre per hekto. Arbetskamrater 
till Signe under åren var Inger Lindström (Andersson) 
från Träntorp, Yvonne Eriksson (Lundström) från 
Hasselfors, Gunborg Bäck (Kandell) från Spjutvik och 
Monica Jansson (Ohlsson) från Drättinge.Yvonne 
Lundström berättar att förutom alla sysslorna i 
bageriet och caféet, så ingick även uppgiften att laga 
mat till familjen och anställda. Monica Ohlsson minns 
att länets trafik-poliser var flitiga gäster, som ofta tog 
vägen via Hasselfors för att köpa kaffe och smörgås 
hos Dahlgrens. Gullis nybakade bröd och rikliga 
pålägg var en god anledning att besöka Hasselfors.  

 

Cristina Söderberg 

Varuleverans till Dahlgrens Café. 

Fr v Folke och Olle Eriksson, Börje Larsson, Gösta Odheim, 

NN och Oskar Alexandersson. 
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Hasselfors GoIF  

E fter några års uppehåll tänker vi till hösten 
starta upp bordtennisen i Hasselfors.  

Tanken är att vi samlas en kväll i veckan för lite 

lättare träning och roliga aktiviteter kring pingisen. 

Preliminär start är vecka 41, veckodag och tid är i 

skrivande stund inte bestämda.  

Tänkt åldersgrupp är från 7 år och uppåt. Vi ser 

gärna att föräldrar följer med till hallen och spelar 

tillsammans med barnen. Vi hör av oss senare när 

veckodag och tider är  spikade. Nya och gamla 

spelare är självklart välkomna.  
 

På återseende! 

Hasselfors BTK 
Jonas Wiberg 

VÄRT ATT VETA 

För 50 år sedan, söndagen den 3 sep-

tember 1967 sände Sveriges Melodiradio 

”Högertrafikvaka” med C-G Hammarlund. 

Bisittare var kommunikationsminister Olof 

Palme. Ett generellt trafikförbud rådde i 

hela landet från klockan 01.00. Cyklar, 

taxi, bussar i linjetrafik och spårvagnar 

var undantagna fordon som fick köra fram 

till 04.50 för att sedan köra över till höger 

sida och invänta femslaget då de fick 

återgå i trafik. Andra trafikanter fick vänta 

till klockan 06.00. 
 

Åtta år tidigare genomfördes en folkom-

röstning där åtta av tio väljare röstade 

NEJ till högertrafik. 

 

Övergången till högertrafik resulterade i 

att dödstalen i trafiken gick ner från 1313 

(1966) till 1067 (1967), och risken att dö i 

en bilolycka har från 1966 till 1996 mins-

kat med cirka 5 procent varje år. 

Saxat från tidningen Motor 

 

I Hasselfors var det övergången till  

permanent tvåskift vid träindustrin som 

var under intrimning. En fördubbling av 

produktionsvolymen blev på lite sikt  

resultatet. 
 

För 70 år sedan, 1947 började Volvo 

sälja PV 444. I januari tillverkades de 

första 10 provvagnarna. Den 3 februari  

typbesiktades modellen och fem dagar 

senare, den 8 februari levererades de två 

första bilarna till kunder i Alingsås  

respektive Borås. Volvo planerade en 

total produktion av 12 000 bilar, men in-

nan mars månads utgång var alla kon-

trakterade och Volvo fick införa ett två-

årigt säljstopp. PV 444 och efterföljaren 

544 tillverkades i totalt 440 000 exemplar, 

den sista rullade av bandet 20 oktober 

1965. 

I Hasselfors var det inspektor Karl Olov  

Salmonsson på Träntorp och föreståndarin-

nan vid Liden fröken Alfhild Danielsson som 

var först med varsin PV 444 modell A. 

 

 Agneta Fältskog      Gösta Ekman         Leif GW Persson 

 Jack Nicholson      Mick Jagger     Lill-Babs Svensson 

 Kände du igen leendet? 

Martin satt på sitt hotellrum och skrev på sin laptop när 
det plötsligt knackade på och en ung man med en keps 
nedtryckt över huvudet ryckte upp dörren och förvånat 
stannade i dörröppningen. 
- Oh förlåt, jag har gått fel, jag trodde det var mitt rum, 
mumlade han och försvann lika snabbt som han kommit. 
Martin satt orörlig ett tag och stirrade efter honom, men 
sen ringde han till portieren och sa: Jag tror ni har en tjuv 
här på hotellet! 

Varför trodde han den unge mannen var en tjuv?  
    Se nästa sida. 
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Hasselfors  

Tranfestival 

Söndagen 24 september 

Kl 15.30 Hasselgården  
Foto: Jonas Forsberg 

Fotograf Jonas Forsberg visar bilder. Vi fikar tillsammans (ta med fika). 

I skymningen beger vi oss till tornet vid Olstorp för att beskåda de tusentals 

tranor som flyger in över mossen. 

Arrangör är NATURGUIDE Tiveden i samarbete med Hasselfors byalag och  

Studieförbundet Vuxenskolan. Fri entré. 

Varmt välkomna! 

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 december nr. är den 15 november 2017 

KALENDER HASSELFORS BYALAG  2017 

16 sept. Utflykt i våra fäders spår 09.00 

24 sept. Hasselfors Tranfestival 15.30 

26 nov. 

Teater ”Projekt Mamma” i Hassellgården 

Arr. Örebro Länsteater i samarbete med Hassel-

fors Byalag och Studieförbundet Vuxenskolan 

 

15.00 

9 dec. 
Glöggbjudning och försäljning  

i Hasselgården 
14.00 

 

Svar : Man knackar inte på dörren till sitt eget rum. 


