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Hej på er alla!
INNEHÅLL

Sidan

 I markerna ...................................... 7

Sommaren börjar lida mot sitt slut och skolan har börjat
för barnen.
Nyligen har vi genomfört Hasselforskalaset i byn, det 21:a
i ordningen. I år hade vi för första gången inte riktigt
vädrets makter med oss på kalasdagen, men det blev ändå
ett välbesökt kalas.
Vi vill rikta ett stort TACK till alla som ställer upp och
jobbar på och runt våra evenemang. Utan alla ideella
krafter är det inte genomförbart.
Hoppas alla får en fin höst med mycket svamp i korgarna.

 Begravningsgudtjänst i Skagershult 8
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Bidrag till tidningen eller åsikter bra/
dåligt, vänligen kontakta ansvarig utgivare och ordf. Andreas Gustafsson,
på mail: info@hasselforsbyalag.com
Hasselfors Byalag
Hasselgården, Edevägen 10
695 60 HASSELFORS

Hasselfors Byalags program 2019
19 jan
2 feb
16 feb
23 mar
30 apr
4 maj
18 maj
6 jun
21 jun
10 aug

Det stora Kafferepet. Hasselgården
Naturfoto- och filmfestival. Hasselgården
Hasselfors Byalags årsmöte. Hasselgården
Pär Sörman, Hasselgården.
Valborgsmässofirande vid Hasselvallen
Utflykt i våra förfäders spår. Hemligt mål
Mopedens dag. Bruksparken
Nationaldagsfirande. Bruksparken
Midsommarfirande. Bruksparken
Hasselforskalaset. Torget och Hasselgården

7 sep
22 sep
okt
nov
dec

Utflykt på bygda
Tranfestival. Transtugan
Familjeaktivitet. Kvarnen, Lillängen

Expeditionstider:
Telefon: 0585-44113
E-post: info@hasselforsbyalag.com Tis– och torsdag, kl. 10.00-12.00
Internet: www.hasselforsbyalag.com
123 147 56 72
Bankgiro: 5517-5491

Ansvarig utgivare: Andreas Gustafsson
HASSELBLADET

Glöggbjudning. Hasselgården

OBS! Programmet kan komma att ändras.

 Ut i bygda ....................................... 16

Andreas Gustafsson

Redaktör: Terttu Bohlin
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Björn Sundström, Finnerödja
visar upp sin raritet

.

Terttu B
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med Willy,Tomas, Dennis, Nulle och
Kenta släppte loss med 60-tals rock till
åhörarnas förtjusning.
Hans Wiberg höll i programpunkterna på
ett suveränt sätt.
Loppisförsäljare och övriga utställare bidrog till ett varierat utbud och det fanns
mycket att välja på; godis, grönsaker, bär,
svamp och hembakat för att nämna några.
De allra flesta sålde bra och var nöjda efter
dagen, trots regn.
De yngre besökarna kunde roa sig med att
åka slide, få en cool ansiktsmålning eller se
Kicki knyta ballonger till allehanda färgglada djur. Att få en tur i brandbilen var
lycka för många av de små kalasgästerna.
Där utöver kunde man prova lyckan i
chokladhjulet eller köpa lotter.
Andra nöjde sig med att bara träffas och få
en liten pratstund med nära och bekanta.

,

Menyn kan tyckas enahanda men raggvåfflor är synonymt med kalaset. Stora
och små lät sig väl smaka och personalen
kunde nu testköra det nya köket fullt ut
med gott resultat.
Årets kalas var det blötaste i kalasets 21åriga historia men aptiten hos kalasbesökarna var det inget fel på, eller vad sägs
om nedanstående?
Ca 350 matgäster serverades raggmunk med fläsk, lingon och morötter i Hasselgården och ca 245 kaffegäster och ca 250 korvar vid torget.
Ett 30-tal veteranbilar fanns att beskåda och Mikael Halvarsson från Fjugesta
blev lycklig vinnare för andra året i rad, se bilen på sista sidan.

Astrid och Olle

Ett stort tack till våra sponsorer Setra, Hasselfors Garden,
Lekebergs Sparbank, Laxå Special Vehicles och
Svenska Kyrkan i Skagershult.
/Terttu B

HASSELBLADET
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Willy Björkman, född och uppväxt i Aspudden i Stockholm

– Utbildade mig till bilmekaniker, men det blev TV för
mig sedan. Jag började med Robban Aschberg som
dekorsnickare, jag var inte snickare när jag började, men
gick den långa vägen och var mest baserad i Stocksund
på UR.
Mitt musikaliska intresse började
med att jag byggde en elgitarr,
tyckte det verkade coolt. Man
hade ju inte råd att köpa någon,
spelade i lite popband och sedermera lite dansmusik också, men
det är nog inte min grej. Kenta
och jag träffades nog via TV. Han
jobbade på kanal 4 där jag också
hamnade med Bygglov. Men när Kenta och jag började
göra saker tillsammans var det i Strängnäs, där det fanns
en lokal Tv-station och så började vi lira lite och göra
TV och en hel del annat.
Kenta och jag funkar så bra för vi har nog lite samma
bakgrund. Men det är först nu som vi har tid att lira på
riktigt. Kenta är ju en värsting på gitarr, ett proffs och jag
får nog vara glad att man kan vara med. Jag lirade in en
CD 2015 som jag satt och skrev med Tony Malm i Baggpipe studion, men snart kommer det mer musik. Nu när
man är fri från Bygglov, he he.
Mitt mål i livet är att göra det som inte blev av när man
var 16 bast, så nu – Se upp folk. Nu kommer vi!

Fotografen och filmaren Roland Schröder som även hade
kontakter inom SVT uppmanade mig att utbilda mig till
fotograf och filmare och det gjorde jag också. Efter en
kort tid på SVT övergick jag till TV4 som filmare för
Jakt o Fiske och andra roliga Tv-program. Det var på
TV4 som jag träffade Willy Björkman. Björkman och
jag var med under Dansbandsveckan 2009/2010 som
filmare och reporter och hade mycket roligt tillsammans.
Vi har också spelat för Mästerkockarna när de vann guld
i Luxemburg, plus att vi var där och filmade.
Under fyra år arbetade jag som Tv-producent vid
Häradsvision Tv-bolag. Min grej var naturfilm, jag har
gjort en massa filmer under åren.
Jag har nu spelat sologitarr i 55 år och varit med olika
band, både kända och okända. Har även varit ”ghost
player” där jag har spelat gitarrsolo på bl.a. Danne,
Harpo, Ledin, Glenmark, Strömstedt och Specmans
CD-skivor.
Willy och jag bildade
bandet ”Willy and the
Band” 2010 och spelade runt om i landet.
Jag har spelat både i
Europa och USA och
spelat in CD-skivor,
men nu är det ”Willy´s
dream team with
Kenta” som gäller.

Kent ”Kenta” Pettersson och numera Hasselforsbo

- Jag utbildade mig som byggnadselektriker i Stockholm, där
jag är född. Samtidigt gick jag
i musikskola på kvällarna och
spelade gitarr, min lärare hette
Jose Gomes från Spanien, en
otroligt duktig man på gitarr.
Så bra ville jag också bli.
Arbetade som elektriker samtidigt som jag spelade med
olika band på kvällarna. En
gång när vi spelade i Kungsträdgården kom en fotograf
från en kvällstidning och bad
mig att ta några bilder uppe på scenen. Tydligen gjorde
jag det så bra att de tog kontakt med mig efteråt och sa
”kolla i tidningen, där finns några bilder”.

Text och foto: Cristina

KVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖ

Tor-Fred: 14-18

Lö-Sö: 12-16

0585-44024
Bålby Hasselfors www.bpl.se/balby

MULLHYTTAN * 0585-40042
Vardagar 9-19, lördag 9-15, söndag 10-15
HASSELBLADET
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Den som passerar Setras anläggning i Hasselfors kan knappats undgå skylinen, som
majestätiskt reser sig över trädtopparna och är synlig vida omkring.
Investeringen i ett integrerat justerverk och hyvleri på 320 Mkr säkrar Setras
konkurrenskraft på marknaden. Totalt 600 000 m3 per år har Setra tillstånd till och
från dagens 326 000 m3 är målsättningen att inom 3 år nå 450 000 m3.
Ytterligare 35 Mkr har beviljats för investeringar i virkestorkar för att klara
de ökande volymerna i framtiden.
Samtal med produktionschef Tomas Alexandersson
Alla limträstolpar i konstruktionen i den 30 meter
höga byggnaden, där de längsta är 28,5 m, kommer från Hasselfors. D v s materialet har sågats,
torkats och paketerats i Hasselfors för att sedan
transporteras till Långshyttan (Setras anläggning i
Dalarna för tillverkning av limträbalkar) och
sedan fraktats tillbaka till Hasselfors som limträbalkar.

Hur stor del av volymen utgörs av hyvlat material?
Investeringen på 320 Mkr till ett helintegrerat
justerverk och hyvleri möjliggör konkurrenskraftiga produktionsvolymer med jämnare kvalitet.
Av den totala årsvolymen förväntas 70-80%
utgöras av hyvlat material.
Hur har man tagit hänsyn till miljön?
Visionen är att minska belastningen på miljön
samt att uppfylla miljökraven från kommun och
länsstyrelsen. Därför är alla energiintensiva elmotorer placerade mot industrin och byggnaden
blir därmed ett ”bullerplank” mot Edevägen.
När är produktionen av hyvlat virke igång fullt ut?
Provkörning i mars 2020, men hela anläggningen
beräknas vara i full drift i september 2020.
Den 11 meter långa hyveln matar 1000 m/min
och 200 plank matas fram per minut. Materialet
scannas under hela dess väg genom justerverk
och hyvleri, vilket garanterar en jämnare kvalitet
i jämförelse med dagens manuella justerverk.
Setra i Hasselfors utvecklas till att bli än mer
kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga.
Totalt kommer det att finnas 35 liggande fack,
som eliminerar skador på det hyvlade materialet
genom att plankorna skjuts in horisontellt i facken.

HASSELBLADET

Fler lastbilstransporter till och från Hasselfors?
Fler bilar kommer att belasta Hasselforsvägen
mellan Dormen och Stavåna från dagens ca 75
bilar. Dessutom tillkommer alla transporter av
Setras s k restprodukter, såsom flis från sågverket
till värmeverk och spån som används för tillverkning av pellets i Röfors.
Ett önske-scenario vore att inkommande timmer
kunde tas in med tåg hela vägen. Idag lastas timret från järnvägsvagnar till lastbilar för att tas in
den sista sträckan från järnvägen.
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D

et blir spännande och intressant att följa uppbyggnaden av det jättelika bygget
vid Setra som verkligen förändrar vyn över sågverket och Hasselfors.
Ett stort tack till Tomas för att han tog sig tid att berätta och svara på frågorna.
Ser fram emot att få göra ett nytt studiebesök när anläggning är i drift nästa höst.
Tomas Alexandersson återvände till Setra i mars i år efter 10 år som underhållschef
på Suzuki Wire i Garphyttan för att ta sig an produktionsansvaret för ”den torra
sidan” på Setra. Med ”torra sidan” avses virkestorkar, justerverk och inom en snar
framtid det nya integrerade justerverket/hyvleriet.

Terttu Bohlin

Forsärlorna tycks gilla den nyrenoverade nedre
dammen på bruket. Vattenspegeln är återställd,
flödborden har återfått sin funktion och vattnet
rinner inte längre under dammen.
Kan det bero på renoveringen att häckningen lyckats och minst tre ungar har kläckts? Det är i alla
fall glädjande att ärlorna tycks ha etablerat sig vid
Hasselforsen och lyckats med sin häckning.
Att alarna runt dammarna på bruket drabbats av
sjukdom och dör har väl de flesta lagt märke till,
från Hässelbäcken ned mot sjön är det mängder
med döda alar. Men nu visar även almarna i
Lillängen tecken på att de inte mår så bra, och
även lindarna visar liknande tendenser. Tänk er
Lillängen med bara döda lövträd. Hoppas att det
inte är de fruktade trädsjukdomarna som nått oss.
HASSELBLADET

Det är inte bara ädellövskogen som drabbas av
skador, nästan överallt utefter vägarna syns bruna
lövträd, främst sälg. Det är bladbaggar som angripit träden, de kommer att repa sig med nya blad
till kommande år. Förhoppningsvis kan det vara
baggar även på träden i Lillängen.
För några dagar sedan hade jag turen att åter få se
Tita grå (Lappugglan) på exakt samma plats som
jag såg den för två år sedan. Jag kan inte säga var,
det är nämligen vid ett av mina bästa svampställen.
Kantareller finns i dag i överflöd i skogarna i hela
Skarshult, så ge er ut och plocka av skogens gula
guld.
Per Bergström
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SKAGERSHULTS FÖRSAMLING

Begravningsgudstjänst i Skagershult
Vår erkänt vackra kyrka, ritad av Ferdinand Boberg, med
tillhörande kyrkogård mitt i Hasselfors, byggdes en gång
på initiativ av Hasselfors bruks intressenter och skagerhultsborna själva, bland annat för att det ska finnas ett
vackert kyrkorum att hålla livets stora högtider i.
I detta nummer fördjupar vi oss i begravningsgudstjänsten.
Varför vill de flesta människor ha en begravningsgudstjänst?
När sorgen kommer är det naturligt att man vill samlas till begravningsgudstjänst för att säga farväl,
överlämna en människa till Gud och säga tack. Men
begravningsgudstjänsten innebär också något fint
som kan bli till ett ljust minne i sorgens tid. Det kan
kännas bra att få säga farväl utifrån en vacker och
stämningsfull begravningsgudstjänst
Vem har rätt att begravas i Svenska kyrkan?
Den som är medlem i någon av Svenska kyrkans församlingar har rätt till begravningsgudstjänst och den
är kostnadsfri. Alla som är bosatta i Sverige betalar
en begravningsavgift vilket innebär att alla har rätt
till en gravplats på en kyrkogård, men är man inte
medlem i Svenska kyrkan är man inte heller berättigad till begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans
ordning. När det gäller begravning av någon som
inte är medlem i Svenska kyrkan eller i något annat
trossamfund kan man som anhörig själv ordna begravningsceremonin eller be någon utomstående om
hjälp. Skagershults församling/Bodarne pastorat tillhandahåller huskapellet i Casselgården för sådana
begravningsceremonier som brukar kallas borgerliga.
Prästen tar kontakt
När någon som är medlem i Svenska kyrkan avlider
tar prästen kontakt med anhöriga efter att prästen fått
kännedom om dödsfallet. Det kan vara bra att när
dödsfallet inträffat att anhöriga själv tar kontakt,
först med sin församling och eventuellt sedan med
någon av pastoratets präster och berättar om dödsfallet och boka tid för begravning. Man kan också
först ta kontakt med en begravningsbyrå som hjälper
till med bokning av kyrka och präst.

Musik och psalmer
I mötet med de anhöriga berättar prästen hur en begravningsgudstjänst brukar gå till. Prästen tillsammans med de anhöriga väljer psalmer och musik och
ett samråd sker även efteråt med kyrkomusikern den
musik som önskas i begravningsgudstjänsten. Prästen är ytterst ansvarig för alla moment i gudstjänsten.
Personal vid begravningen
Det är vanligt flera medarbetare blir delaktiga vid en
begravnings genomförande, och som ofta involveras
efteråt. Det kan vara kyrkogårdspersonal, vaktmästare, diakon, husmor och administrativ personal. I
uppgifterna för personalen som tjänstgör vid en begravningsgudstjänst ingår även att finnas till hands
för anhöriga och besökare.
Minnesstund
Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en
s.k. minnesstund där anhöriga och vänner minns den
avlidne i en stunds samvaro. Ofta deltar prästen och
medverkar efter de anhörigas önskan.
Vill du veta mera?
För mer frågor kring begravningsgudstjänst och
andra frågor gällande Svenska kyrkans verksamhet i
vårt pastorat, ring oss på 0584-100 20 eller vänd dig
direkt till ansvarig präst för Skagershult:
Jan Wallgren, telefon 0584-44 46 30.

Janne Wallgren
Församlingspräst Skagershults församling
Kyrkoherde för Bodarne pastorat
HASSELBLADET
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Vi reserverar oss för att ändringar från denna planering kan komma att ske. Om ändringar sker från planeringen meddelas 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 0703590143, 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

Det händer i kyrkan
8 september
kl.17.00

Tolfte söndagen efter trefaldighet.

Gudstjänst i Porla kapell. Medtag fikakorg.
Hampe gospel under ledning av Håkan Isacsson medverkar. Jan Wallgren präst.

15 september
kl.18.00

Trettonde söndagen efter trefaldighet.

Kyrkparkens dag i Ramundeboda.
Diakon Veronica Hagberg.

22 september
kl. 15.00

Fjortonde söndagen efter trefaldighet.

Mässa i Skagershults kyrka.
Jan Wallgren präst.

29 september
kl.10.00

Den helige Mikaels dag.

Mässa i Ramundeboda kyrka.

6 oktober
kl.15.00

Sextonde söndagen efter trefaldighet.

Gudstjänst i Skagershults kyrka.
Laxå-kören medverkar. Jan Wallgren präst.

13 oktober
kl.10.00

Tacksägelsedagen.

Mässa i Ramundeboda kyrka.
Anna Eriksson präst.

20 oktober
kl.15.00

Artonde söndagen efter trefaldighet.

Mässa i Skagershults kyrka.
Jan Wallgren präst.

27 oktober
kl.10.00

Nittonde söndagen efter trefaldighet.

Mässa i Ramundeboda kyrka.

2 november

Alla Helgons dag.

Kyrkan öppen kl. 11.00 – 15.00
Musik 11.00 – 13.00
Varm korv och kaffe serveras vid vaktmästarexpeditionen.
Kl.15.00 Musikgudstjänst med ljuständning för de
under året bortgångna.
Laxå-kören medverkar. Jan Wallgren präst.

3 november
kl.18.00

Söndag efter alla helgons dag.

Taizé mässa i Ramundeboda kyrka.
Jan Wallgren präst.

10 november
kl.10.00

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet.

Mässa i Ramundeboda kyrka.
Simon Joelsson präst.

17 november
kl.15.00

Söndagen före domsöndagen.

Gudstjänst i Skagershults kyrka.

24 november
kl.10.00

Domsöndagen.

Mässa i Ramundeboda kyrka.

1 december
kl.15.00

1:a advent.

Adventsgudstjänst i Skagershults kyrka. PRO bjuder på
kaffe i församlingshemmet. Sång o musik. Se senare predikoturer.
Jan Wallgren präst.

8 december
kl.15.00

2:a advent.

Mässa i Skagershults kyrka. Simon Joelsson präst.

Nästa planeringsmöte torsdag 26 september kl. 15.00 i församlingshemmet.
Just DU är välkommen att komma med förslag och att påverka!
HASSELBLADET
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Församlingsresa till Alingsås 21 september
Avgår från kyrkans parkering i Hasselfors kl. 07.30 lördag
21 september. Åter i Hasselfors ca kl. 21.00.
Länsmuséet i Västra Götaland har konstaterat att vi har en enastående vacker silverkanna i vår kyrka här i Hasselfors.
En kanna av silver som vi använt vid varje
dop i nästan 400 år i vår församling.
Den är också det äldsta tillverkade föremålet i Alingsås som firar 400 år i år.
Därför ska vi åka och se vår vackra kanna utställd i
Alingsås lördagen den 21 september.
Kannan är ett arbetsprov i syfte att få titulera sig mästare;
ett s.k ”mästerstycke”.
Som medlem i Skagershults församling har du ”första
tjing” på resan och du betalar du 150 kr. för resan.
I priset ingår bussresan och lunch.
Ta med eget förmiddagskaffe.

Startdatum 21 augusti, 4 och 18 september.
2 och 16 oktober, 6 och 20 november och
avslut den 4 december.

Torsdag 19 september kl. 13.00
i församlingshemmet.

Musikunderhållning av Claes Mård och
Nayana Gulstad. Födelsekalas för speciellt
inbjudna. Alla är dock välkomna. Kaffe med
smörgåstårta och/eller vanlig tårta serveras.
Anmälan senast 13 september. 0584-10020.

Soppluncher under hösten-vintern

Torsdag 10 oktober och 14 november
kl. 14.00 – 16.00 i församlingshemmet.

Anmäl ditt deltagande till expeditionen 0584-100 20
eller bodarne.pastorat@svenskakyrkan.se.
senast den 10 september.

I samverkan med Hasselfors Röda kors.
Vid båda tillfällen är det tänkt att en gäst skall
medverka.

Efter det erbjuds eventuellt lediga
platser till övriga intresserade i
pastoratets församlingar.

Andakter på Edegården: Kl.14.00
Den 26 sept. 17 okt. 14 nov. och 12 dec.

Reseledare är Janne Wallgren.
Här kan Du skänka gåva till
Skagershults församlings ”blomsterfond”.
När vi stod och sålde lotter på Hasselfors-kalaset fick vi frågan.

Vad gör Röda Korset i Hasselfors?

Den frågan kräver ett svar. Vi vill nu till alla läsare berätta
lite vad vi gjort och vad vi gör.
 Vid våra träffar har vi bl.a.

tagit upp krishantering och
några medlemmar har också
fått undervisning i den nya
HLR (hjärt-och lungräddning).
 Under våren har Röda Korset tillsammans med kyrkan
haft våffelkafé i församlingshemmet, och till hösten
kommer vi att ordna soppluncher.
 Vi fanns med på Mopedens
Dag och nu sist på Hasselforskalaset då vi hade lottförsäljning.
 Vi tar gärna emot vinster till
kommande lotterier.
HASSELBLADET

 Vill någon sticka, virka eller

handarbeta så har vi gott om
garner.
 Du är välkommen till oss
och vill Du dessutom bli
medlem i "vårat gäng" så
välkomnar vi Dig.
 Som vanligt håller vi på traditionen med vår sommarkaffebjudning i Kvarngården.
 Vi kommer att medverka vid
Världens Barn den 4:e okt.
 Vi planerar för Glöggbjudningen och julbesök.
//Bissen (Britt Johansson)

Swedbank 8452 – 5 934.239.411 – 2
Kontakta Exp. 0584-10020
eller Carina Rosengren 0584-444641

Holmbergs
Begravningsbyrå
Fd, Fondkistan

Reidun Eklind Holmberg
I
Karlskoga
Degerfors och Laxå

EN VÄRDIG BEGRAVNING TILL
EN RIMLIG KOSTNAD
Fast pris, Din Trygghet.
Telefon 0586-585 01, 0585-501 01
0584-122 00
Jour dygnet runt
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Hasselfors
Hej på er igen!
Välkommen tillbaka efter sommaruppehållet
som vi hoppas varit bra. Det växlande vädret
har nog passat de flesta. Höstsäsongen startar
den 25 september, kl 14.00 i Hasselgården
med den obligatoriska sillsexan och som vi
hoppas att många kommer till.
Rapporter
På Mopedens dag 18 maj såldes lotter med gott
resultat.

Den 22 maj avslutades vårens program med den
tradionella medlemsresan som gick till
Degernäs Herrgård. Totalt var vi 28 medlemmar
som åt en god buffé i trevlig samvaro.

gården, kl 14.00-16.00 för att prova på line-dance
och lite lättgympa under ledning av Gullvi Taaler.
Vi bjuder på fika!
Efter ett kort sommaruppehåll pågår nu vårt boulespel på torget för fullt på måndagar mellan kl 09.3011.30 fram till början av oktober då vi fortsätter inomhus i Idrottshallen.
Vi hälsar en ny medlem välkommen till föreningen.
Sedan vänder jag mig till både medlemmar och övriga med vädjan om bidrag till föreningen med vinster av sådant ni har hemma eller på annat sätt vill
sponsra vårt populära ÅR-lotteri på våra medlemsmöten. Tack på förhand och vänligen kontakta undertecknad. Jag hoppas att vi ses under hösten på
några givande och trevliga möten.
PS! Vi hoppas att den populära julbordskryssningen
blir av i år också och som vanligt på ett stort intresse. Vi återkommer med mer information så fort
vi får uppgifter från reseledningen i Laxå PRO.

Höstens mötesprogram

Vid Må-Bra-Dagen den 23 maj i Sannahed
gjorde vår förening PR för sig andra året i rad. I år
ställde vi upp med två lag av totalt av 70 lag. Lag 1
med Ingmar, Lasse, Bert och Jaakko kom på delad
1:a plats med rekordhöga poäng. Stort grattis! Lag
2 hamnade lite längre ned på resultatlistan.
På återseende
Två av våra lag i boule deltog även i år i kvalspel till Kjell Wiberg
DM i Laxå och Askersund. Lag 1 med Kjell, Maj och
Ordförande
Bert kom på 2:a plats och får åka till distriktsfinalen
den 20 augusti i Karlslunds motionscenter i Örebro.
Under Hasselforskalaset den 10 augusti var inte
vädrets makter med oss, men trots det såldes våra
lotter med mycket bra. Vi riktar ett stort tack till alla
som besökte oss och köpte lotter och bidrog till det
goda resultatet.
Vi har fått en inbjudan till årets PRO-dag i Laxå den
15 augusti.
Välkommen den 8 oktober till Öppet Hus i HasselHASSELBLADET

- 11 -

Nr 4. Sept. 2019

Årgång 23

VÄLKLÄDD. Mauritz Magnusson tillsammans med naturvänner. Mauritz är mannen med ljus väst och hatt.

Möten med Mauritz, legendarisk ring-

Mauritz Magnusson vilar med kompisen Karl-Axel Bohlin.

D

EN 1 JULI 1960 bör jade jag ett ar bete som
skogspraktikant på Hasselfors Bruk AB.
I Hasselfors bodde också Mauritz Magnusson, bokhållare på bruket och känd storringmärkare och naturvårdare. Redan den 12 juli har jag antecknat att
jag och Benny Fredriksson, som också praktiserade i
Hasselfors, ringmärkte tornsvalor med Mauritz.
Jag hade aldrig träffat Mauritz tidigare, men kände
till hans storskaliga ringmärkningsverksamhet.
Mauritz var vid vårt möte, som jag uppfattade
honom, en spänstig ”gubbe” på cirka 60 år, jag själv
var 22.
HASSELBLADET

Karl-Axel Bohlin när de ringmärker en lärkfalk.

Han var alltid korrekt klädd med kavaj och slips. Vi
hade lovat honom att kontrollera ”hans” tornsvalor i
Hasselforsbygden. De fanns utspridda på flera tiotals
hustak.
Taken hade från början varit spåntak, men senare
kompletterats med enkupigt tegel. Under pannorna
hade olika småfåglar dragit in strån, så utrymmena
under pannorna utgjorde nu ett utmärkt underlag för
tornsvalebon.
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M

AURITZ STARTADE att mär ka tor nsvalor på de aktuella husen cirka år 1930, men
då i första hand ungarna. Det blev uppskattningsvis
cirka 100 per år under mer än 30 år, alltså storleksordningen 3 000 fåglar. De gamla svalorna var lite
svårare att få tag i och bara en del av dessa blev
märkta. Vi medförde en nymodighet till Mauritz –
småfågelnät. Genom att på kvällen hålla upp ett
sådant framför de bon som skulle kontrolleras, så
fångade vi nästan alla tornsvalor som fanns på det
aktuella taket. Vi kunde konstatera att svalorna var
hemortstrogna. Många av de gamla fåglarna hade
redan ringar. Den äldsta svalan som vi fångade
hade burit ring i 15 år efter det den märkts som
gammal – vi behandlade den med stor respekt. I
övrigt fanns svalor i olika åldrar enligt ringarna.
Tittar man i Ringmärkningscentralens återfyndsdatabas på nätet, så är fortfarande Mauritz den märkare som fått flest återfynd av tornsvala. Mauritz
Magnusson var en ringmärkare av stora mått. Han
var aktiv perioden 1927–1960, alltså i över 30 år.
Genom stort tillmötesgående från Ringmärknings-

tänk. På nervägen blev det problem utan skor. När
han kom till platsen där stammen delade sig, cirka
åtta-tio meter upp i trädet, blev den för grov att
hålla om. Att hoppa ner till marken var inte att
tänka på. Enda möjligheten var att en person på
marken klättrade upp i en smal gran som hörde till
underbeståndet och satte detta träd i gungning. När
toppen svepte in mot tallstammen hoppade Benny
som vilken orangutang som helst. Mauritz övervakade det hela med upphöjt lugn. Mauritz utnyttjade
ibland ringmärkningsmetoder som han var ganska
ensam om. Att märka lomungar var något som skett
i mycket begränsad utsträckning i Sverige och man
visste inte var lommarna höll till vintertid. Smålom
häckade i tjärnar i mossarna omkring Hasselfors
och där drog Mauritz not efter ungarna. Den metoden gick dock inte att tillämpa på storlommen i
Toften, utan Mauritz fick trötta ut ungen genom att
ro till platsen där den dykt ner. Detta upprepades så
många gånger som behövdes för att ungen skulle
bli uttröttad och låta sig håvas in, föga etiskt korrekt men troligen ganska effektivt.

märkare i Hasselfors N
centralen vid Riksmuseet har hans ringmärkningsprotokoll nu summerats. Totalt märkte Mauritz 46
419 fåglar – ett imponerande antal. Toppåren var
1948 och 1949 med 3 619 respektive 3 746 fåglar.
Det betydde att han också hade några personer till
hjälp. När vi skulle ut på kvällsexpedition med
tornsvalorna, så plockade Mauritz fram en skokartong med oanvända ringar. Jag häpnade: i lådan
fanns kanske hundra stumpar med ringar. Det fungerade så att om en hjälpare ville ha ringar för ett
visst funnet bo eller holk, så fick han en lämplig
stump eller kringla. Sedan gällde det att anteckna
numren korrekt. Detta skedde inte alltid, på 1960talet gick en notis genom pressen om att en av
Mauritz ringar påträffats i Israel – på en blåmes.
Troligen handlade det om en tropikflyttare som förväxlats med en blåmes.

V

ÅRA RINGMÄRKNINGAR 1960 blev
Mauritz sista. År 1961 omorganiserades ringmärkningen i Sverige till den nuvarande centralen
och i samband med detta slutade många äldre märkare. Jag misstänker att den då nytillsatta chefen
Sten Österlöf inte var så glad i Mauritz skokartong!
Vi besökte också ett fiskgjusebo, som vi gick till
genom skogen med Mauritz som vägvisare. Det låg
i kanten av Skagershultamossen i en väldig trestammig tall. Den vige Benny klättrade upp med
hjälp av mina klätterskor, som han väl uppe kastade
ner. Det gick blixtsnabbt och utan något säkerhetsHASSELBLADET

ÄR MAURITZ MÄRKTE som mest
på 1940-talet fanns inga båtmotorer att
tillgå. Det var rodd som gällde med en snipa
som klöv vattnet väl. Mauritz mätte avstånd
på sjöarna Toften och Teen genom att ange hur
många årtag det var till respektive udde eller skär.
Mauritz hade många strängar på sin lyra. Något
som imponerade på mig var ålfisket. Han satte ut
ålyngel i Toften under många decennier. När de
sedan var stora nog att vandra ut, kunde han fånga
en del av dem i en ålkista vid kraftstationen i Hasselfors. Det var lite högtidligt när han låste upp så
vi kunde kika ner i lådan med kryllande ålar. Mauritz var också jägare och naturvårdare. Han var tillsammans med Erik Rosenberg i slutet av 1950-talet
en av de drivande när det gällde att starta Sveriges
första uppfödning av berguv vid Mälasjön i
Kilsbergen. I Lillängen i Hasselfors bedrev han
slåtterbruk. Där kunde man se honom ensam gå och
knoga på med lie och räfsa när man passerade på
vägen intill. Det finns nu också en minnesplatta
över honom där. Han dog 1977 och blev 77 år.
:
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Hasselforsprofilen Sten-Ove Pettersson var en lysande personlighet
och fantastisk förmedlare av kunskap om natur och kultur,
både i tal och skrift.

Sten-Ove avled för drygt ett år sedan, men fortfarande kan vi glädjas åt
hans berättartalang genom ett stort antal nedskrivna berättelser.

Därför september
Med ett par sista kraftiga årtag styr jag in båten
mot bryggan. Vågorna klattrar lekfullt mot båtens
bord. Mot Harsboviken ropar en storlom.
Aspen till höger om bryggan har i den del som
vetter mot norr, antagit en varmt, bedövande
vacker karmosinröd färg, medan skogslindarna till
vänster nöjer sig med att bara delvis visa en gul
färgton. Det är tidig september och högtryck. En
förutsättning för ännu en vacker dag med klar och
syrerik luft.
– Enligt min mening årets bästa tid.
Jag ställer upp hinken, till hälften fylld med storbukade, vackert rödfenade abborrar, på bryggan.
De är nyss tagna, bara ett par hundra meter bort i
Notkastet. På små Rapalawobblers har de huggit.
Glatt och villigt, åtminstone som jag upplevt det.
Jag sätter mig ned på bryggans sittbräda, tänder
pipan och njuter av lövträdens plötsliga färgförändring. Det känns som årets första möte med
hösten. Den kan, beroende på när frosten sätter in,
variera år från år.
Däremot har jag en mera distinkt tidpunkt för när
sommaren slutar. Det är när tornsvalorna, dessa
luftens skriande fartdårar helt plötsligt bara är
borta. Det sker runt den 20:e augusti här i Hasselfors.
Jag tycker om tornsvalan. Hon är lite mystisk och
fjär med sitt liv nästan enbart i luften. Ibland kan
jag under ljumma sommarkvällar studera och beundra deras jakt och hiskeliga uppvisningar runt
lindarnas toppar i Lillängen. Med lite fantasi liknar de ett heat trikåklädda skridskoåkare i ett kortbanelopp!
Om sommaren för min del har ett plötsligt slut, så
är höstens inträde mera glidande. Det börjar med
förhoppningsvis välfyllda svampkorgar, kanske
lite blåbär, kräftfiske och så bockajakten. Själv är
jag inte, och har aldrig varit, särskilt intresserad av
vak- och pyrschjakt på råbock. Jag tycker det är
HASSELBLADET

svårt att kombinera jakt med den värme som ofta
råder i augusti. Nej, det får sonen i huset svara för.
I lördags morse var han förresten ute i markerna
väster om Toften. Jag fick också delta i hans
skogsvistelse genom att telefonen ringer kl. 05.30
på morgonen. Jag far omtumlad ur sängen för att
nå telefonen. Telefonsamtal den här tiden på dygnet brukar betyda ofärd och elände. Men nu är det
inte så. Det är Pär som viskande rapporterar, att
han 150-200 m bort har ett vuxet lodjur framför
sig. Han sitter på det relativt färska hygget söder
om Bäckelid i ett nyuppfört jakttorn. Loet tar sig
sökande efter byte över hela det stora hygget. Där
det finns en utvecklad grässvåle söker den smågnagare, för att på kullarna dra i vind för att ev.
finna vittring av större djur som hare, räv och rådjur. Det tycks inte bli något byte den här gången.
Loet försvinner så småningom i skogsridån i norra
delen av hygget.
Den från början skrämmande telefonsignalen blir
till ett spännande direktreferat från vårt innehållsrika och spännande skogsland där västerut.
Pär hinner se att loet troligen bär halsband
(sändare). Och det stämmer nog, för vid kontroll
med lospårarna visar det sig att den 6 år gamla
lohonan från Kilsbergskanten, gjort en av sina turer i våra marker vid just den här tidpunkten.
En av höstens begivenheter är att lyssna till tystnaden. Den kan med fördel sökas mitt på dagen.
På mornar och kvällar går det inte här utefter Teens västra strand, för då är kören av rastande och
trumpetande tranor och kacklande grå- och kanadagäss från Bålbysidans rika och numera betade
strandängar, nära nog bedövande.

- 14 -

Nr 4. Sept. 2019

Årgång 23

I förra veckan bestämde jag mig att söka tystnaden.
Klockan var väl 11.00 på fm då jag tog taxen Tyffy i
sitt koppel och tog stigen tillika elljusspåret i
Lillängen upp mot den bergklack som stupar dramatiskt ner i Teen. Det är förvisso inte ofta jag gör
sådana här promenader och i synnerhet inte med
hunden som sällskap. Enligt övriga familjen alltför
sällan. Jag valde berget som mål, därför där satt jag
en junidag och lyssnade till alla de mängder av ljud
som då strömmade fram genom Lillängen. Det var
då sångarnas tid. Det var lövsångare, trädgårdssångare, grön- och härmsångare, samt svarthätta som
denna försommardag inte lämnade en enda minut fri
från tystnad. – Nu skulle det bli annorlunda.
Promenaden upp till berget blev inte problemfri.
Tyffys känsliga nos noterade många spännande möten. Kanske var det någon av Lillängens grävlingar
som rultat hem till grytet efter sitt nattliga födosök
eller kanske hade något av ängens rådjur passerat
stigen. Det blev många stopp utefter stigen. I var sin
ände av kopplet stretar vi, den strävhårige och likaledes envisa taxen och jag. Jag är inte alldeles säker
på vem som egentligen är den kopplade. Definitivt
en fråga för filosofer. Efter hand och efter vissa förhandlingar löser vi ändå frågan om vem av oss som
bestämmer.
Vinden är svagt nordostlig när vi kommer upp på
berget. Det innebär att evemtuella ljud från industrin
är effektivt borta. Det är just så tyst som jag önskat.

Varför cyklar många på fel
sida i Hasselfors?
Cyklar gör man på höger sida om ingen
gång- och cykelbana finns. Går gör man
på vänster sida, dvs man möter bilarna,
vilket känns tryggt om det skulle bli
trångt vid ett eventuellt möte med annat
fordon.
Genomfartsled utan separat gång- och
cykelbana kräver vaksamhet av alla trafikanter. Att både vuxna och barn envisas
med att cykla på fel sida är obegripligt.
Att cykla på fel sida orsakar förvirring vid
möten med andra fordon, dvs risken för
en olycka ökar markant, vilket jag sett
vid ett flertal gånger.

Jag lyssnar…
Man tänker annorlunda under
total tystnad. Tankarna söker
andra mål och går djupare. En
ny upplevelse som kan rekommenderas för den som inte
provat på.
En annan höstlig företeelse är
morgondimmorna och deras
spel och lek. Jag har fördelen
att från köksfönstret och då
oftast vid morgonkaffet få ta
del av skådespelet. För ett
skådespel är det, när den stigande solen med all kraft försöker bryta ned nattdimmorna som i bankar och stora sjok rullar eller
kanske rent av dansar ut över sjön. Då och då skymtar en stor och röd sol igenom dimslöjorna. Det blir
till en svårbeskriven, färgsprakande upplevelse. Allt
sker i motljus. Sådana här mornar är det lätt att förstå den poesi, som under tider som gått är skriven
om älvors lek och dans över dimbeslöjade ängar.
– I mitt fall är det Bålbyängar som gäller.
Vid det här laget anar Du säkert att det är hösten
som är ”min” årstid och då den tidiga delen eller
med klarspråk september.
Sten-Ove Pettersson, 2003

Hasselfors har en hel del tung trafik och
då ökar också riskerna om man struntar i
trafikreglerma. Det förvånar mig att föräldrar med barn inte bryr sig utan kanske
oavsiktligt åker på fel sida. Barnen gör
inte som vi säger, utan som vi gör!

Hoppas detta blir en varningsklocka för
dig/er som känner igen sig.
Det finns uppenbarligen många galningar
på vägarna. Var rädd om varandra men
också rädd för andra på vägarna.

Sist men inte minst, RÖR INTE MOBILEN
I förra veckan överraskades jag av ett
oväntat möte med en cyklist, dessutom OM DU SITTER BAKOM RATTEN!
mitt i en kurva, i samma körfält.
”Vaksam trafikant”
Du har inte många sekunder på dig för
att hinna väja undan. Tur var att inget
annat fordon var på väg mot Hasselfors,
t ex en tungt lastad lastbil. Hur den
Läs om trafikregler på webben.
cyklisten tänkte skulle vara intressant att
www.transportstyrelsen.se
veta? Med ”hjärtat i halsgropen” och
www.korkortonline.se
riktigt skärrad körde jag vidare.

Rätt svar - Hasselbladet Nr 3 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kakadua
Duva
Skata
Sidensvans
Örn
Svan
Domherre

HASSELBLADET

A Viola riviniana
B Oxalis acetosella
C Convallaria majalis
D Prunus padus
E Anemone nemorosa
F Caltha palustris
G Anthriscus sylvestri

5 skogsviol
2 harsyra
7 liljekonvalj
6 hägg
4 vitsippa
1 kabbleka
3 hundkäx
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Vinnarbilen 2018 och 2019 - Mikael Halvarsson, Fjugesta

Söndagar fr o m 1 september t o m 15 december med
start kl 17.30. I samverkan med Hasselfors byalag och
Studieförbundet Vuxenskolan.
Kontaktperson: Lars-Gunnar Strömberg, 070 963 49 90
Välkomna!

Tryck:

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.
HASSELBLADET

OBS! Nästa manusstopp - 10 november 2019
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