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Följ oss på sociala medier 
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    Ansvarig utgivare:  Andreas Gustafsson 
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E-post:  info@hasselforsbyalag.com 

Internet: www.hasselforsbyalag.com 

                            
       Vardagar 9-19, lördag 9-17, söndag 10-17 

MULLHYTTAN * 0585-40042 

  Flyglottor i Hasselfors 

 
Efter artikeln i förra Hasselbladet har vi hittat 
Hasselfors ”tornsvalor”. Här har man samlats 
för ett gruppfoto i kurslokalen i Svartå 1960. 
 

Fotot tillhör Birgitta Pedersen, som berättar att del-
tagarna kom från Hasselfors och närliggande orter 
och ledarna från Askersund och Örebro. 
Flyglottornas huvuduppgift var tjänstgöring i           
luftbevakningstornet vid Svenstorp i Hasselfors 
i händelse av krig. Känner du igen någon på  
bilden, hör gärna av dig till Byalaget. 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

 

Sommaren börjar så sakta lämna plats för       
hösten. Skolorna och vardagen börjar bit för bit 
bli det normala igen.  

Vardagen är tyvärr fortfarande fylld av restriktioner 
även om Covid –19 läget just nu verkar vara lite  
lugnare. Vi håller tummarna för att den befarade 
andra vågen inte når oss.  

Vi har hittills fått ställa in det mesta av årets        
program, vilket är synd, men förståeligt. Kommande 
program presenteras med en försiktig förhoppning, 
men med reservation för förändringar.  

Teatern, Selmas samlade vrede, som skulle visas i 
Porla, som blev framskjutet till september är nu   
inställd. 

Däremot har vi för avsikt att ha en höstutflykt och 
tranfestival som planerat. Det kommer också vara 
dragning på mopedlotteriet, senast den 30 sep. Det 
finns lotter kvar och har du tankar på att köpa en lott 
så ring Per Bergström 070 672 80 52, så löser vi det. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1:a vinst är moppen på bilden,  
2:a vinst presentkort 1 000 kr Mullhyttans Cykel &               
      Såg Service AB,     
3:e vinst presentkort 1 000 kr OK/Q8,  
4:e vinst presentkort 500 kr Mullhyttans Cykel &   
      Såg Service AB och  
5:e vinst 500 kr OKQ8.         
Lotterna kostar 50 kr styck. 
 
Ni som gått förbi Hasselgården har sett att det      
händer saker även där. Nu är målningsarbetet        
påbörjat med hjälp av Lekebergs måleri. Det visade 
sig att behovet av målning var mycket större än vi 
trott. Även renoveringen av brygghuset på Bruket är 
i gång. Per, Rune och Benny målar fönster för fullt.    

 
 
 

 

 

 

 

 

Återstående PROGRAM 2020 

      sep      Mopedensdag                                                                                                                  

  5 sep       Höstutflykt med Torpgruppen   

13 sep       Teater, Selmas samlade vrede, i Porla 

20 sep       Tranfestival, Transtugan 

     nov      Trollvandring - höstlovsaktivitet i Lillängen 

  5 dec       Julmarknad, Hasselgården.  

...och till sist så hoppas jag att alla fortsätter lyssna 
på Folkhälsomyndigheten, tvätta/sprita händerna, 
hålla avstånd och hjälpa varandra. 

Ta hand om er!    /Andreas Gustafsson 
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Det var en klar och lite kylig höstmorgon när jag 
kom fram till parkeringen vid Olstorp. Kamera-    
väskan var packad för en fototur vid Skagershults-
mossen. Himlen hade börjat ändra färg till en röd-
lila ton, men det var fortfarande ganska mörkt längs 
stigen ner mot fågeltornet. En av de första saker jag 
la märke till var hur tyst det var. Men tystnaden 
bröts ganska snart av de brölande kronhjortarna som 
jag passerade på väg till parkeringen. Man kunde se 
silhuetterna av dem i dimman på åkrarna kring 
Bålby herrgård. Just denna morgon var det helt vind-
stilla, så de hördes otroligt bra genom skogen.  
 

Lite andfådd gick jag upp för den sista trappan i   
fågeltornet. Högst upp har man en bra överblick över 
mossen, och man kan få en känsla av hur morgonen 
kommer bli rent fotografiskt. Solen hade inte kom-
mit upp över trädtopparna än, men redan då såg det 
ut att bli en magisk morgon. Löven på träden runt 
tornet hade börjat skifta lite i färg, och det kändes i 
luften att hösten hade kommit. Jag skyndade mig ner 
från tornet för att gå ut en bit på mossen, till de 
första gölarna där det alltid brukar finnas fina motiv. 
Kamerautrustningen vägde mycket denna morgon 
och stövlarna sjönk ner lite extra för varje steg som 
jag tog.jag tog.  

Hösten, Skagershultsmossens bästa tid 
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På flera mindre ytor blommade fortfarande ljungen 
med sin rosenvioletta färg. Jag hade hittat ett motiv 

och plockade fram kameran ur ryggsäcken. Stativet 
fälldes ut och jag var redo för att solen skulle komma 
upp över horisonten. När väl solen kommer upp är 

det bra att vara beredd. Tiden som det absolut finaste 
eller bästa ljuset varar är otroligt kort. De första       
10-15 minuterna av ljuset är min personliga favorit 

 

 

 

Dimman låg tät över större delen av mossen och när 
solen bröt igenom dimman blev det ett riktigt fint 

ljus. Flera flockar med tranor passerade precis över 
mig, allt började vakna till liv under Skageshults-
mossens bästa tid. 

  

/Robin Eriksson 
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Har ni en berättelse ni vill berätta, annat bidrag till tidningen eller bara åsikter        

bra/dåligt, vänligen kontakta ansvarig utgivare och ordf.                                                    

Andreas Gustafsson, på mail:  info@hasselforsbyalag.com 

Vad är det som lyser i natten på bruket? 

Det är bara jag som nattetid lockar in nattfjärilar  

mot det speciella och starka ljuset från en 125 watts 

kvicksilverlampa som jag kör i ett sk. ljustorn. 

Andra nätter växlar jag och kör en ren UV-lampa.                          

En del artbestämning kan jag göra på plats, resten 

görs via fotografier vid datorn efteråt. Ofta med 

hjälp av andra likasinnade på nätet. 

Det blir på sätt och vis en inventering av våra     

nattliga flygare. 

På denna hemmalokal på Hammarstigen har jag   

hittills på några timmars lysning bestämt lite drygt 

60 arter och ett tjugotal ligger i skrivande stund  

ännu oartat. 

Några roliga och lite ovanligare arter har redan dykt 
upp, som t.e.x. Större båtspinnare på första bilden. 
Tredje rapporterade observationen i Närke.          
Tidigare rapporterad 1976 samt 2012. 
Jag presenterar för er ett litet urval av mina fynd: 
                                                                                                                    

* Större båtspinnare                                      

(Bena bicolorana). 

* Björkporslinsvinge             

(Pheosia gnoma) 

* Körsbärsrödgump                                                                        

(Euproctis similis) 

* Brun björnspinnare                                                        

(Arctia caja) 

* Gaffelgräsfly                                              

(Cerapteryx graminis) 

* Rosenvinge                                                                 

(Miltochrista miniata) 

* Poppelsvärmare                                                           

(Laothoe populi) 

* Barrskogsnunna                             

(Lymantria monacha) 

* Kamsprötad rotfjäril                   

(Triodia sylviana) 

* Dagfjärilsmätare                       

(Geometra papilionaria)  

* Barrskogsnunna                             

(Lymantria monacha) 

/Ari Laine  

* Grönt hedmarksfly  
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Utdikningen av Stavåns dalgång 

Stenvägen inte att förringa, men redan 20 år tidi-

gare strax efter Hasselfors Bruks bolagsbildning 

1874 påbörjades ett annat för tiden stort vägbygge, 

Nyvägen, mellan Åbylund (Brostugan) och 

Nyängen. Liksom Stenvägen blev detta vägbygge 

till som en följd av den ny- och uppodlingsvåg av 

skogs- och myrmarker som påbörjades under  

1800-talet i Sverige, så ock i Hasselfors. 

Samtidigt som brytningen av marken närmast 

Stavån startade, påbörjades rätning av ån från sjön 

Teen till Gottersbacka bro, en sträcka på ca 3 km. 

Från bron upp till Ålandsvägen muddrades och 

rätades ån bitvis. 

Den sten som bröts användes som grund för Ny-

vägen och massorna från å-rätningen kördes ut på 

nyodlingen. Breda öppna diken grävdes fram till 

ån, och täckdiken med tegelrör från Tegelbruket 

lades fram till dessa. Från slutet 1800-talet till  

början 1900-talet grävdes 1 200 000 tegelrör ner, 

motsvarande ca 400 km, vid brukets nyodling.   

Nyodlingen möjliggjorde att antalet mjölkkor vid 

Träntorp väsentligt ökade på 1900-talet och upp 

gick som mest till över 200 i mitten av 1930-talet. 

På södra sidan om Stenvägen, där det i dag pågår 

ett projekt att lägga igen den grävda raka kanalen 

och låta vattnet återta den gamla fåran, skapades 

efter kompletterande dikning slåtterängar där    

brukets arrendatorer tog ängshö. Ängsslåttern   

pågick till de sista åren på 1940-talet. 

  

På initiativ av Sten-

Ove Pettersson 

skapades här 1966-

67 en av landets 

första anlagda våt-

marker, Hammar-

sjön. 120 småsjöar 

grävdes och av de 

massor som togs 

upp gjordes häcknings-holmar för främst vadare 

och sjöfåglar. Även en damm anlades där man re-

glerade vattennivån i sjön.    Under åren har här 

häckat ett otal kända arter, men även en del 

mindre kända har besökt Hammarsjön. 

 

Det ska bli mycket intressant att få se och följa 
utvecklingen av den nygjorda våtmarken, och   
kanhända vi åter får se Odins svala, den svarta 

storken.                      

MTB-stigar i Hasselforsskogen  

Vi var 20 pers som hade en fin tur på de  nya stigarna 
när vi samlades den 13 juni för att cykla gemensamt.  

Glädjande nog är vi många fler som nyttjar stigarna nu                        
vilket är jättebra.  

Förhoppningsvis kan vi förlänga banan med några nya 
avsnitt under hösten. 

                                            /Lasse 

/Per 
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SKAGERSHULTS FÖRSAMLING 

En hälsning på tröskeln till hösten från din församling 
Det glimmar i guld och klaraste rött, 

det prasslar så sakta i parken, 

ty hösten är kommen, och björkar och lönn 

de fäller nu bladen till marken: 

"Så fall, våra blad, fall mjukt och lätt, 

vi väver ett täcke så varmt och så tätt, 

vi väver ett täcke åt marken. 

 

”Höstvisa” (Elsa Beskow) 

Vi fortsätter att ställa om! 

Efter denna vackra sommar känns hösten               

välkommen för många. 

Men begränsningarna under de rådande omständig-

heterna ligger kvar. Det innebär att vi i pastoratet 

inte kan genomföra allt vad vi vill.  I vår församling 

kommer Promenadgruppen träffas varje torsdag och 

studiegruppen ”DagledigAkademien” mötas i kyrkan 

där det är lättare att hålla avstånd. Miniorerna träffas 

varannan vecka i höst. Avsikten är att det ska bli bli 

varje vecka små småningom. Här i Skagershult  

kommer vi fira gudstjänst varannan söndag som  

vanligt. Tankar finns i skrivande stund om att öppna 

upp kyrkan för fikagemenskap, allsång m.m. Ifall det 

blir aktuellt så kommer informationen finnas i Laxå-

nytt och via vår affischering, samt hemsida och    

Facebook.  

 

Nya ansikten i höst 

Simon Joelsson tar ett sabbatsår och kommer att vara 

på retreatgården ”Berget” i Rättvik fram till nästan 

sommar. Det betyder att vi behöver hjälp.             

Från Degerfors kommer Lars och Katarina Markus-

son till vår undsättning och de kommer att hålla i 

gudstjänsterna i Skagershults kyrka året ut från och 

med september. 

 

Tankar i kring sorg och saknad i Allhelgonatid 

I kyrka och församling vill vi finnas till för varandra, 

söka hopp, ha roligt och hjälpa varandra.  

Att få finnas till för en annan människa är fantas-

tiskt. Att få ta del av någon annan människas tankar 

och funderingar. Under rådande omständigheter   

behöver är det bra ifall vi ringer det där samtalet som 

kanske inte blivit av. Det kan bli ett uppskattat     

avbrott i en ensam vardag.  Allhelgonahelgen är   

annars den tid under kyrkoåret då vi blir påminda 

om livets begränsning. Då minns vi de människor 

som fattas oss.  Sorg kan se väldigt olika ut, men 

följer ofta ett mönster.  Kyrkan har stor erfarenhet av 

att hantera sorg. Präst och diakonassistent finns till-

gängliga för samtal här i Skagershult.  

 

Vi är ett folk på vandring. 

När vägen blir tröttsam och lång vi söker en äng  

och en källa, 

en rastplats för bön och sång.  

Vi är ett folk på vandring. 

I oro, bekymmer och nöd behöver vi styrka och   

stillhet.  

Vi samlas kring vin och bröd.  

 

(Britt G Hallqvist)  

Med önskan om en fin höst!  

 

     Janne Wallgren 

 

Församlingspräst Skagershults församling 

Kyrkoherde för Bodarne pastorat 
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6 september kl.15.00 Trettonde söndagen efter trefaldighet. Mässa i Skagershults kyrka. Katarina Markusson 

13 september kl.10.00 Fjortonde söndagen efter trefaldighet. Mässa i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren  

20 september kl.15.00 Femtonde söndagen efter trefaldighet. Mässa i Skagershults kyrka. Lars Markusson 

27 september kl.10.00 Sextonde söndagen efter trefaldighet. Mässa i Finnerödja kyrka. Simon Joelsson präst 

4 oktober kl.15.00 Den helige Mikaels dag. Gudstjänst i Skagershults kyska.                          
Bibelutdelning till våra sexåringar. Medverkan av 
miniorgruppen. Katarina Markusson 

11 oktober kl.10.00 Tacksägelsedagen. Mässa i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren  

18 oktober kl.15.00 Nittonde söndagen efter trefaldighet. Mässa i Skagershults kyrka. Lars Markusson 

25 oktober kl.10.00 Tjugonde söndagen efter trefaldighet. Mässa i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren 

31 oktober Alla helgons dag. Skagershults kyrka öppen kl.11.00-15.00. Musik 
kl.11.00-13.00. Varm korv och kaffe serveras vid 
vaktmästarexpeditionen.                                                        
Kl.15.00 Musikgudstjänst med ljuständning för de 
under året bortgångna.                                          
Lars Markusson och Kalle Hult medverkar. 

1 november kl.18.00 Söndagen efter Alla helgons dag. Taize i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren  

8 november kl.10.00 Tjugoandra söndagen efter trefaldig-
het. 

Mässa i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren 

15 november kl.15.00 Söndagen före domsöndagen. Mässa/gudstjänst i Skagershults kyrka.             
Katarina Markusson 

22 november kl.10.00 Domsöndagen. Mässa i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren  

29 november kl.15.00 1:a advent Gudstjänst i Skagershults kyrka.                       
Sång och musik med Nayana Gulstad och Claes 
Mård. PRO bjuder på kaffe i kyrkan.                   
Lars Markusson (predikar) och Katarina Liturg           

6 december kl.10.00 2:a advent Mässa i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren  

Nästa planeringsmöte Torsdag 24 September  kl. 18.30 i Kyrkan,                                
  Just DU är välkommen att komma med förslag och att påverka ! 

På grund av rådande omständigheter behöver vi reservera oss för ändringar i denna planering. Om ändringar sker 
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. 

Tel. Elisabeth Backteman 0723959603,  Britt-Marie Edberger 070-5535635, Bengt Engman 072-1817778, Aina 

Karlsson-Andersson 0585-44115, Anders Olofsson 070-3590143, Kjell Wiberg 0585-44344, eller pastorsexpedition  

i Ramundeboda församling  0584-10020 tisdagar kl. 13.00-15.00 och torsdagar kl. 10.00-12.00 

Vår kyrkoherde 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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Holmbergs 

Begravningsbyrå 

EN VÄRDIG BEGRAVNING TILL 

EN RIMLIG KOSTNAD 

Fast pris, Din Trygghet. 

Telefon 0586-585 01, 0585-501 01 

0584-122 00 

Fd, Fondkistan 

 

Reidun Eklind Holmberg 

I  

Karlskoga 

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 

Torsdagspromenadgrupp 

Välkommen till enkel promenad och 

fikagemenskap! 

Vi börjar torsdagen den 3 september 

kl.13.00                            

Från kyrkparkeringen och promenerar 

en lagom sträcka som passar de flesta. 
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Feriearbetarna Benjamin Gajski och William      

Jansson från Laxå tog emot besökarna i museet    

under fyra veckor i sommar. Killarna skötte jobbet 

perfekt och gav Byalaget möjlighet att hålla öppet 

även i sommar.  

 

Raoul Wennström och Siv Unosson från Hasselfors 

kontaktade Byalaget på försommaren och frågade 

om det fanns intresse att ta emot föremål från       

Fagersands missionshus, vilket resulterade i en 

”Fagersands-hörna” i museet. Söndagsskolans spar-

bössa, med pojken som bockar och tackar när man 

lägger i en slant , var ett av föremålen som skänktes 

till museet.  

Fagersands missionshus var en gång i tiden en samlingsplats för många av socken-
borna i västra Skagershult. Bygden var tätbefolkad och verksamheten livlig under 

många år. I drygt 130 år verkade församlingen i Fagersand, ett stycke                 
lokalhistoria, som nu skildras i text och bild av Hasselfors byalag.                                                                                   

”Boken” om Fagersand Missionsförsamling finns i ett mindre antal ex. till            
försäljning, pris 100: -. För mer info kontakta Cristina, tfn  076 829 12 60. 

Hasselfors Bruksmuseum 

Skrift om Fagersands Missionsförsamling 

Upptäck Sverige                         
med kronprinsessan Victoria 

Boken som gavs ut av förlaget Max Ström i juli har 

fotografier tagna av inte mindre än två fotografer 

bosatta i Hasselfors.  

Robin Eriksson har ett helt uppslag, inledningen till   

kapitlet om Närke och baksidan (se även framsida 

och repotage i detta nummer av Hasselbladet). 

Jonas Forsberg inleder kapitlet om Gotland.     

Boken finns att köpa i alla välsorterade bokhandlar. 
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Kärrgruvan, skräddarfamiljen Lundströms stuga                                                                 

Kärrgruvan väster om Toften 

Uhbe Lundström, Laxåbo med 
rötter i Kärrgruvan, har ett 
unikt lokalhistoriskt dokument 
i sin ägo.  Författare är Uhbes 
far, skräddaren Ivar Lund-
ström som i berättelsen      
”Släkt och Gårdshistoria” 
skildrar gruvverksamheten    
och människorna i Kärrgruvan.              
Nio familjer bodde här i början av 1800-talet, 
idag finns ett hus kvar, men ingen fast boende.                                                                      

Gruvdriften                                                                                                                                                                                            
Malmbrytningen började i Kärrgruvan i mitten av 
1600-talet och pågick under ca 200 år. Den äldsta 
gruvan kallades för ”Herrgruvan” och det djupaste 
gruvhålet fick namnet ”Hästvind”.                                                                                      
Här följer ett utdrag ur Ivar Lundströms ”Släkt och 
Gårdshistoria” som berättar om gruvdriften.                                                                           
”Ur den gruva som ligger alldeles invid gränsen, på 
Skagershultssidan, togs all malm och varpsten upp, 
man hade då troligen övergett Herrgruvan. Malmen 
och varpstenen vindades upp med en slags vind,  
dragen av hästar, gruvan kallades därför ”Hästvind”. 
Från denna gruva anlades senare en stånggång, s.k. 
konst, som drev vattenpumparna. Detta var en      
anordning som uppfanns av Kristofer Polhem.     
Han föddes 1661 och dog 1751, varför anläggningen 
torde ha gjorts i början av 1700-talet. Vid Åråsbron 
grävdes en kanal, den s.k. hjulbäcken, från ån ovan-
för bron ned till sjön. Därifrån byggdes gruvkonsten, 
genom skogen, över bergen, fram till gruvan 
”Hästvind”. Konsten var byggd på stolpar, nedsatta  
i uppbyggda stenrösen. Lämningar av dessa rösen 
finns ännu kvar, men äro numera svåra att hitta.        
I kanalen var ett stort vattenhjul inbyggt i ett hus,   
det s.k. hjulhuset. Vattenhjulet drevs med under-
kraft, d.v.s. det var inget vattenfall. 

Vattenhjulet (10,7 mtr högt) drog sedan stänger som 
ledade fram och tillbaka och överförde kraft till    
gruvan. Konsten gick dygnet runt. Utmed konsten 
gick en stig, konstgången. Ibland kunde det hända 
att en ledstång krokade av och pumparna stannade, 

då fick någon springa konstgången utför och leta 
reda på felet och kroka på stången igen. På nätterna 
skulle alltid någon vara vid gruvan och gå vakt för 
att vara till hands om konsten krånglade. För var 
gång den stannade fick mannen som sprang ut och 
rättade till felet en jungfru brännvin (8,2 cl). Det 
påstods att en del av dem som skulle vakta konsten 
ordnade så att någon bekant gick och krokade av en 
ledstång då och då, för att de skulle få lite brännvin. 
I gruvorna tog man sig ner och upp med stegar,   
speciellt gjorda gruvstegar som var fastkrokade i 
varandra. Gruvorna skall enligt gamla påståenden 
vara nio steglängder djupa, varje steglängd var nio 
alnar, alltså c:a 50 mtr. ”Hästvind” däremot lär ha 
nått ett djup på hela 138 mtr. Man arbetade från   
ljuset av bloss som man satte fast i bergväggarna, 
man eldade även vedbrasor här och där i gruv-
gångarna och arbetade vid ljuset av dessa.                                                                  
Man använde svartkrut för sprängningen, längre  
tillbaka i tiden eldade man på sprängningsstället och 
hällde sedan kallt vatten på och sprängde berget på 
så sätt, men denna metod torde aldrig ha använts i 
Kärrgruvan. Det påstods att malmkropparna var att 
likna vid en oxkropp, med huvud och fyra ben.     
Det lär ha varit god kvalité på malmen i Kärrgruvan, 
ett talesätt var att den kunde säga ”du” till dalkarls-
malmen, d.v.s. malmen från Dalkarlsberg. Malmen 
kördes till hyttan nere vid Lill-Björken.  

 Gruvan rasar                                                                                                                             
I slutet av 1840-talet inträffade ett stort ras i en av 
gruvgångarna, det var under en middagsrast, och 
som tur var så var alla arbetare uppe ur gruvan, så 

det var ingen som omkom, men massor av verktyg 
och redskap blev kvar därnere. Eftersom man även 
förut hyst farhågor för ras och nu var rädd för att nya 

ras kunde inträffa, så beslutades att driften nu skulle 
upphöra. Malmbrytningen hade då pågått i ungefär 
200 år. Konstgången monterades ned och hjulhuset 

revs och alltsammans kolades upp.                                                       
En tidsepok var slut, men de vattenfyllda gruvorna 
och de stora varphögarna minner alltjämt om den tid 
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då här varit arbete och verksamhet av rätt stor      
omfattning. Mycket sten av varphögarna har under    

senare år tagits därifrån för att utgöra en del under-
lag vid vägbyggen. Vägen Svartå Herrgård – 
Bäcklunda och vägen Svartå Herrgård-Laxå har till 

stor del underlag av sten från Kärrgruvan och även 
ett väg- och brobygge vid Brostugan öster om     
Hasselfors.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandis Söderholm har tecknat Kärrgruvan som hon minns byn 

från sin barndom. 

Skräddarfamiljen Lundström                                                                                                                               
Stamfadern för familjen Lundström i Kärrgruvan är 

Per från Stavnäs i Värmland.                                        
Per var skräddare och tog sitt gesällbrev i Karlstad i 
slutet av 1700-talet. Familjen flyttade så småningom 

till Kärrgruvan och släkten stannade kvar som arren-
datorer och skräddare fram till mitten av 1900-talet.                                                                            
En av händelserna i Ivars ”Släkt och Gårdshistoria” 

inträffade omkring 1865 och har berättats av Ivars 
far skräddare Albert Lundström. ”En klädeshandlare, 
Nyberg i Örebro, åkte en gång i månaden till Hassel-

fors och sålde tyger till kostymer och överrockar 
jämte alla slags tillbehör. Farfar Anders handlade en 
hel del av honom men bruksherrarna köpte i regel 
sina tyger och tillbehör skälva. Nu hade bruks-

förvaltare Ernst Christiernsson och hans bror,     
Hjalmar, köpt tyg och tillbehör till varsin kostym. 
De skickade bud till Gruvan att Farfar skulle komma 

ner till dom och ta mått. Men det var under slåtter-
tiden så att han hade inte haft tid att gå ner till     
Hasselfors. Så en dag kommer de båda Christiern-

sönerna till Gruvan. Farfar var inte på skräddar-
verkstan så de frågade Farmor om inte Lundström 

var hemma. ”Jo, sa hon, han är hemma men han   
håller på med slåttern, men jag skall skicka en pojke 
efter honom”. Farfar höll just på och slog gräset i 

skogslyckan norr om stugan. När han fick höra att 
Christiernsönerna hade kommit så förstod han att de 
var arga för att han inte hade kommit till Hasselfors 

som de skickat bud om. Han gick hem, när han kom 
in på verkstaden så hade de, innan han kom, plockat 
upp tyg och alla tillbehör och lagt upp det i en rad på 

skräddarbordet. De satt på soffan, men när farfar 
kom in så reste sig bruksförvaltaren och röt till: 
”Vad är det här, Lundström lyder ju inte order”.  

Farfar hade ett sätt att ibland kunde han tåla nästan 
vad som helst, men ibland behövdes endast ett ord 
och det tände ögonblickligen och då var han inte att 
leka med. Så blev det nu.                                         

”Lyder jag inte order, har jag skrivit något kontrakt 
med er, förresten vad är det för skit som ligger här 
på bordet”, han tog inte i det, men vig som han var, 

så med ena foten rakade han ner alltsammans på  
golvet, - ”ställ så ni plockar upp det där och försvinn 
härifrån, men det skall ske fort”. De kröp på golvet 

och rakade ihop alltsammans så gott de kunde, fick 
papperet om och gick genast därifrån.                                              
De kom ner till Hasselfors och talade om att de hade 

varit vid Kärrgruvan men Lundström var full så det 
gick inte att tala med honom”. 

Kalas i Kärrgruvan i början av 1920-talet. Längst t h står Ivar 
Lundström, författare till ”Släkt och Gårdshistoria”, framför 

Ivar sitter pappa Albert med yngsta dottern Sigrid i knät. 
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Vandringsfolk i 

Skagershult 
Det fanns gott om vagabonder i Skagershult och 

Kvistbro socknar på 20- och 30-talen. ”Skutten”  

kallades en självutnämnd lantbrevbärare, en liten 

gubbe med långt patriarkskägg. Han var alltid iklädd 

en långrock av underligt snitt. På fötterna hade han 

vinter och sommar smärtingskor vars framdel alltid 

pekade uppåt. Han hade ett något underligt sinne för 

aritmetik. Lade ihop ett och ett och fördubblade det 

tills han kom upp i miljontal. Sen tog han samma sak 

baklänges tills han var tillbaka på ett igen.                                                               

Ibland övernattade han i mitt föräldrahem. Jag minns 

hur vi som barn hade roligt åt hans skägg när han 

somnat. Det höjde sig som en stor lurvig bubbla som 

plötsligt sprack och föll tillbaka igen. Han slutade 

sina dagar på Lia som fattighuset mellan Hasselfors 

och Porla kallades. Det sa´s att han blev tvångsbadad 

och inte tålde den första kroppskontakten med     

vatten.                                                                   

Andra original var ”Luttra-Per” och ”Tvål-August”. 

Den senare hade fått sitt namn av att han sålde tvålar 

i alla former och med dofter från liljekonvalj till   

pyton. Så hade vi ”Spelar-Aron” och hans Lovisa. 

Han spelade fiol som självaste näcken, även om hans 

musik avbröts ibland genom att han med stråken 

måste mota bort de parasiter som befolkade hans 

rygg. De båda vandrade i ”celibat” mellan gårdarna, 

d.v.s. han gick alltid 500 m före.                                                                                                                                           

Vi Skagershultsbor minns också ”Trå-gubben” – en 

stor och vördnadsbjudande man som hade råttfälle-

makarens hedervärda yrke. Ibland kunde han också 

förfalla till att tillverka vispar och grytunderlägg.                                                  

”Kellberg” var aristokraten bland alla nomaderna. 

Hans ungdomsår hade väl varit en smula solkiga,  

för han vistades ofrivilligt på pensionat i Mariestad 

något år. Men en vacker dag – eller kanske snarare   

 

 

En kulen natt – övergav han denna trygga boning för 

att slå sig ner i ödemarken i Skagershults västra del. 

Denne gentleman blev snart omtyckt av de flesta. 

Han var alltid prydlig och ren med välansat hår och 

d:o mustasch. Ändå låg han året runt alltid i lador 

och på skullar. Snön och bäckarna var för honom 

vad badkaret var för Susanna. Han var kvastmakare 

till yrket. Så länge han hade en kvast gjord av 

vildpörs och kråkris i handen var han immun mot 

landsfiskal och andra myndighetspersoner.           

Det hindrade ju inte att han hade andra och      

odeklarerade inkomster.                                                                                                      

Han hade en humor som Hasse och Tage kunnat  

avundas honom. Själv påstod han att han levde som 

en sybarit. Jag minns särskilt en midsommarnatt när 

jag mötte honom på Norra Guldsmedsbogärdet. Han 

påstod att han blivet utnämnd till svensk bryggeri-

minister. Hans kavaj putade betänkligt på båda sidor, 

varför jag stilla undrade om han plötsligt bytt kön. 

Men så misstänkte jag något ännu värre, eftersom 

jag visste att systemet var stängt denna tid på dygnet. 

Vi gick upp i Högstenshagen och slog oss ner på var 

sin ljungtuva, och där visade han kavajens inälvor. 

Gubbar i Skagershult och Kvistbro … huka er!      

Det var en brygd som kunnat få håret att resa sig på 

en flintskallig. På min naiva fråga var man kunde få 

tag på sådant livselixir svarade han att det kunde jag 

tillhandla mig ur hans ambulerande hälsobutik. Så 

småningom bröt jag granris och överlämnade honom 

med varsamma händer i Morfeii armar.     

Axel E. Lundström från Kärrgruvan var lite av en även-

tyrare. Han jobbade på Skansen i Stockholm, men mönst-

rade ibland på ett fartyg och gick till sjöss. Axel hade    

berättartalang och genom brorsonen Uhbe får vi ta del av 

Axels berättelse om ”Vandringsfolk i Skagershult förr i 

tiden.”  

”Skutten”, även kallad ”Skutt-Emil”, på sin post-runda. 

Axel E. Lundström  
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    Bålby Hasselfors    www.bpl.se/balby 

Tor-Fred: 14-18        Lö-Sö: 12-16 

0585-44024 

  KVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖ 

 

Hasselfors   

 

 

 

 

 

Hej på er igen! 

Välkomna åter efter vår och sommaruppehållet. 
Hoppas sommaren varit sådär lagom varm och 
skön, och att ni fått varit friska.  

Vad jag har hört har vi i Hasselfors klarat oss bra 
från Corona pandemin, och det är skönt. 

Som jag skrev redan i förra numret av Hasselbladet 
så har alla fysiska möten och aktiviteter varit in-
ställda under våren och sommaren. Distriktets års-
möte flyttades fram till den 23 juni, och fick genom-
föras ”per capsulan”, det vill säga via nätet där alla 
anmälda ombud fick genomföra mötet hemifrån. 

Efter ett kortare  sommaruppehåll är boulespelet nu 
igång vid torget, men nu på tisdagar kl.9.30-11.30. 
Gamla som nya spelare hälsas välkomna. 

Vill ni vara med och stödja vår förening ytterligare 
genom att köpa våra trippelskraplotter á 25kr går det 
bra att ta kontakt med undertecknad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Jag tar redan nu upp våran populära julbordskryss-
ning med Cinderella. Just nu ser det lite mörkt ut 
eftersom färjetrafiken, så som busstrafiken, mest 
stått stilla. Vi får ta en dag i taget, så återkommer jag 
så fort något nytt framkommer 

Avslutningsvis när det gäller höstens program, kom-
mer vi i början av september, under höstens första 
styrelsemöte, diskutera hur vi går framåt med vårat 
höstprogram. 

Vi hör av oss så fort vi kan, till dess... 

Var rädda om er! 

                                                                                  

På återseende   /Kjell Wiberg, Ordförande        

Vad händer för oss Rödakorsare?  
Ingenting har blivit som vi har planerat och  
förväntat oss.  
Styrelsen har haft två avståndsmöten utom-
hus. Röda korset har erbjudit handlingshjälp 
och gör så fortfarande vilket flera hasselforsbor 
har hörsammat.  
Det var planerat för en HLR(hjärt-lungräddning) 
och en Förstahjälpen utbildning, vilket skjuts på 
framtiden.  
 
Vi behöver Din hjälp, gammal som ung.  
Du behöver inte vara handarbetskunnig.  
Alla behövs för en levande bygd.  
 
Styrelsen/ 
  Bissen 073-8545946  

Från Boulebanan. Seved, Tomy, Ingmar och Kjell tävlar.  
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Vi hoppas att den tidning du just har läst har varit innehållsrik och intressant. 

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

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

Nästa manusstopp - 10 november 2020 


