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25 år med Hasselbladet 

Ni som har varit uppmärksamma har ju sett att det 

var Hasselbladets 25:te årgång år 2021, vilket in-

nebär att nu, år 2022, är det 25 år sen det första 

Hasselbladet låg i brevlådan.  

Tanken för Hasselbladet var, och fortfarande är, 

som det står på första sidan på det allra första   

bladet, ”här skall föreningar och andra ha möjlig-

het att berätta om sådant som är av intresse för 

ortens befolkning”.  

Trots att tanken är den samma har det givetvis 

skett en synlig utveckling. Vad framtiden ger får 

vi se, men efterfrågas tidningen och om vi fortsät-

ter att hjälpas åt så är inte ytterligare 25 år en 

omöjlighet.  

Vi vill säga TACK till alla, som under dessa år, 

hjälpt till att göra 25 årgångar möjliga!                    

Alla som bidragit med information och berättel-

ser, redaktörer och korrekturläsare och inte minst 

annonsörerna. Och en extra ros till Hårlyan som 

var med från början, i det allra första Hasselbladet 

för 25 år sedan. 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
Äntligen! Restriktionerna är lyfta. 
Det firar vi genom ett program 2022 med både 
nya och traditionella arrangemang. 
Men vi behöver er hjälp på många olika sätt.  
Covid-19 har dock inte försvunnit så först och 
främst ber vi om respekt och sunt förnuft.   
 
Tyvärr blev vi tvungna att ställa in Naturfoto & 
filmfestivalen. I alla fall på befintligt datum. Vi får 
se om årets upplaga dyker upp senare, eller om vi 
får vänta till nästa år.  

Det framskjutna årsmötet 
hålls den 26 mars. Är det så 
att ni känner att ni vill vara 
mer aktiva så är ni mer än 
välkomna, både nya och 
gamla medlemmar.  
Vill ni bara vara stödmed-
lemmar går det också bra! 
                                        

Medlemsavgiften är oförändrad, 125:- för enskild 
medlem och 200:- familj. 
 
Inför Valborg behöver vi hjälp med att fylla brasan 
med brännbart ris. Så ha det i tankarna när ni vår 
rensar i trädgården. 
 
När vi kommer in i maj så är det äntligen dags för  
mopedensdag igen. Vill ni som företag eller privat-
personer vara med och skänka priser till prisbordet 
så hör av er. Vill ni köpa lotter till mopedlotteriet så 
kommer det att finnas! 
 
                                                                                               

Till sist så önskar vi, med  hela våra hjärtan, att alla 
kan hitta något som passar. Att vi kan vara en del av 
livet nu när det återgår till det lite mer normala.  
Varmt välkomna! 
 

                                                                                         
PROGRAM 2022 

  5 feb         Hasselfors Naturfoto & filmfestival 

14 feb          Alla hjärtans dags-firande på förskolan 

20 feb          Tipspromenad med Våffelcafé 

13 mars      Bildspel ”Porla Brunns glansdagar” 

26 mars      Årsmöte     

23 april       Teater ”Nils Ferlin och Klarabohemerna” 

30 apr         Valborgsmässofirande vid Hasselvallen 

  7 maj         Byavandring 

15 maj         Invigning av Hasselhoppan 

21 maj         Mopedensdag 

  6 jun          Nationaldagsfirande, Bruksparken 

25 jun          Midsommarfirande, Bruksparken 

20 aug        Hasselforsdagen        

11 sep         Tranfestival, Transtugan 

  4 nov        Trollvandring 

  3 dec         Adventsmys 

Välkomna! 

Följ med oss till  
Porla Brunns  

glansdagar  
Söndag 13 mars  
kl. 16 i Hasselgården 

 
60 kr  - inkl. kaffe och  
Porla-kringlor 
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/Andreas Gustafsson                                         
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Styrelsen i Hasselfors byalag  
Ordinarie ledamöter i styrelsen: Andreas Gustafs-
son, ordf., Caroline Selvin, vice ordf., Annika Sö-
derberg, sekr., Cristina Söderberg, kassör, Lilian 
Bohlin, Michael Gustafson, Jonas Forsberg, Robin 
Eriksson och David Tverling.  
Ersättare i styrelsen: Mattias Schön, 
Pernilla Ljungstedt och Ingvar Åberg. 
Valberedning är Göran Parmling i 
samråd med styrelsen.  
Revisorer är Lars Göran Edberger och Rebecka 
Schön, ersättare Alf Larsson och Ivan  Persson.  

Styrelsemöten  

Styrelsen har haft tolv protokollförda månadsmö-
ten under året.  

Medlemmar i Hasselfors byalag  

Antalet medlemmar har minskat något detta 
år, 112 familjer och 82 enskilda har  betalat 
årsavgiften, 200 kr för familj och 125 för en-
skild medlem.  

                                                                    
Ekonomi  
Grunden för Byalagets ekonomi är medlemsavgif-
ter, lokalhyror och intäkter vid  byalagets arrange-
mang. Kommunala och statliga bidrag finansierar 
delvis  lönekostnaden för vaktmästaren. Förenings-
bidrag från Laxå kommun, sponsring från  företag 
och privatpersoner är också viktiga intäkter för att 
få verksamheten att gå  runt. Hasselfors byalag har 
sponsoravtal med Lekebergs Sparbank och sam-
verkans avtal med Studieförbundet Vuxenskolan. 
Sparbanken gav också ett extra  föreningsbidrag 
till byalaget för att stödja verksamheten under på-
gående pandemi.  
 
Hasselbladet och Hemsidan  
Byalagets tidning Hasselbladet ges ut fyra gånger 
per år och delas ut till alla hushåll i  Skagershults 
socken samt till medlemmar som bor på annan ort.   
I tidningen ingår  även Skagershults kyrkoblad.    
Ansvarig utgivare är Andreas Gustafsson och redak-
tör är  Caroline Selvin. Hasselbladet publiceras även 
på byalagets hemsida,  www.hasselforsbyalag.com. 

För hemsidan ansvarar Mariann Sjöberg.  

Foto: Robin Eriksson 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021   

HASSELFORS BYALAG  
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Genomförda arrangemang och aktiviteter  

 Naturfoto- och filmfestival.  

Årets Naturfoto- och filmfotofestival genomfördes 
digitalt den 6 februari. Vi vill tacka  alla inblandade 
för ett enormt engagemang och tålamod med tekni-
ken och för  bidragen som kom in. Festivalen kom-
pletterades med ett ”specialnummer” av  Hasselbla-
det där halva tidningen fylldes med fina naturbil-
der. 
 
Alla hjärtans dag  

Byalaget bjöd förskolan i Hasselfors på bakelser 
och 1000 kr att använda till någon  aktivitet.  

Vårutflykt  
En ”corona-anpassad” utflykt längs med Toften 
anordnades den 8 maj, guider var  som vanligt 
Per Bergström och Rune Söderberg.  

Årsmöte  
Den 10 juli genomfördes till slut årsmötet, ett 
halvt år försenat, i kvarnmagasinet.  Kent Pet-
tersson underhöll med musik, och Lilian Bohlin 
hade bakat goda jordgubbstårtor som avnjöts av 
deltagarna.  
 
Hasselforsdagen  
Den 28 augusti bjöd byalaget in till en enklare vari-
ant av ”Kalaset” i bruksparken, med  loppis och  
öppet museum. Varmkorv och kaffe med hembakat  

bröd uppskattades då  vädret inte var det bästa. Man 
kunde även titta på gamla vagnar från Porla 
Brunns  glansdagar.  

Höstutflykt  
Söndagen den 5 september var det dags för en 
utflykt till väster om Toften. Som  vanligt en 
intressant rundtur med över tjugo deltagare.  

Tranfestival  

Den 12 september samlades intresserade vid 
Olstorp inför kvällens inflygning av  tranor 
till natthärbärget vid sjön Teen. Jonas Fors-
berg guidade.  

Trollvandring  
Fredagen den 5 november anordnades en trollvand-
ring i Lillängen. Kvällen blev  otroligt lyckad med 
många nöjda deltagare, och vädrets makter var med 
oss. Omkring  350 deltagande.  

Adventsmys  

I år blev det Adventsmys den 4 december i stället 
för Glöggbjudning, och det blev  också en lyckad 
tillställning. Förskolan Junibackens luciatåg var 
mycket uppskattat,  och ett bra utbud av försäljare 
lockade besökare. Även byalagets hembakade fika 
och  skinksmörgåsar sålde bra. 

Inställda arrangemang  

Inför 2021 planerades följande arrangemang som 
fick ställas in på grund av Covid19- pandemin: Val-
borgsmässofirande, Mopedens dag, Nationaldagsfi-
rande, Midsommar firande och Hasselforskalaset. 

Uteblivna intäkter från inställda arrangemang 
och  minskad uthyrning av byalagets lokaler har 
kraftigt påverkat ekonomin.  
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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 

Bruksmuseum  
Hasselfors Bruksmuseum har hållits öppet under 
fyra veckor med en feriepraktikant från Hassel-
fors.  

Bollek i sporthallen  

Byalaget hyr idrottshallen i Hasselfors för 
bollek på måndagar under vår-och  höst-
termin. Målgruppen är barn i sällskap 
med förälder.  

Konstprogram Nygatan  
Arbetet med att ta fram ett förslag pågick under 
2020 i dialog med deltagare från  styrelsen samt 
ortsbor, och det mynnade ut i skulpturen 
”Hasselhoppan”. Delaktighet och lokalt engage-
mang är en viktig del i detta projekt och glädjande 
nog  har företaget Stand out XPO AB fått uppdra-
get att bygga skulpturen. Hasselforsborna  Martin 
och Jerker Reinholdsson ingår i företaget och till-
sammans med pappa Sune  ansvarar de för bygget. 
Invigning av skulpturen beräknas ske våren 2022.  

                                                                             
Kärleksberget och bänkar i Lillängen  

Ett antal frivilliga har rustat upp kring grillplat-
sen, byggt nya bänkar, och även  placerat ut tre 
fina bänkar längs elljusspåret. Projektet har 
skett i samarbete med  Kultur-och Fritidsenhet-
en i Laxå kommun som stått för materialkost-
naden.  

Grillplats vid Sundet  

Det har byggts en grillplats vid Sundet, efter 
ett medborgarförslag, även detta ett  samarbete 
med Laxå kommun som stått för virkeskostna-
den.  

Parkvård  
Gräsklippning ingår i byalagets åtaganden 
och utförs vid Torget, Bruksparken, 
Lillängsbadet och Hasselvallen. 

Övriga Aktiviteter  

Fastighetsunderhåll  

Byalaget har fått extrapengar från ”ortspengen” 
och har därmed kunnat sätta upp  lampor vid 
sidoingången och skyddsskåp till hjärtstartaren.  
Låsen till samtliga dörrar på Hasselgården har bytts 

ut och nu är det samma nyckel till  alla lås. En or-
dentlig nyckellista har gjorts och vi har koll på var 
alla nycklar finns. El har dragits in i Brygghuset vid 
Kvarnvägen. 

Även verksamhetsåret 2021 blev ett annorlunda år i 
skuggan av Covid19-pandemin. Restriktioner har 
gjort det svårt att genomföra våra vanliga arrange-
mang, men trots  det har byalaget kunnat anordna 
en hel del aktiviteter. Verksamheten har tvingats 
gå  på sparlåga, men har trots allt överlevt.  

Vi ser nu fram emot ett nytt år och att så små-
ningom kunna leva som vanligt med nya  möjlighet-
er att skapa aktiviteter och gemenskap. Vi hoppas 
att många medlemmar  vill vara med och aktivt 
jobba för ett Hasselfors som är attraktivt för både 
ortsbor och  besökande. 
 

Sammanfattning  
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Martin och Sune Reinholdsson, Stand Out  XPO,       
finputsar ”Hasselhoppan” efter hemkomsten från        
ytbehandlingen i Molkom.  

Micke Jakobsson bygger Hoppans ben i  snickeriet i 
Svartå. Konstnärsparet Lars Jonnson och Giovanna 
Aguirre och Pontus  Pedersen från Stand Out XPO       
inspekterar.  

Mera är på gång vid Nygatan. Lekredskap  från Laxå har 
levererats och cykelslingan i  skogsområdet är upprustad. 
Röjningsarbeten är gjorda och den 14 januari tändes den 
nya  belysningen i parkområdet.  

INVIGNING AV HASSELHOPPAN 

SÖNDAG DEN 15 MAJ, kl 15.00 

Nygatan, Hasselfors 

På alla hjärtans dag,   

14 februari, brukar 

Hasselfors byalag bjuda     

alla förskolebarn på 

Junibacken på bakelser. 

Dessutom får dom en 

peng som dom kan göra 

något roligt för. Det har 

blivit en tradition som 

verkar vara lika uppskat-

tad för förskolan som för                               

byalaget! 

            Alla hjärtans dag på Junibacken!  
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SKAGERSHULTS FÖRSAMLING 

Om ”Life hacks” och kyrkans fasteperiod 

När nu detta rykande Hasselblad hamnat i din brev-
låda, har vi sedan länge slutat sjunga ”och julen   
varar ända till påska … för däremellan kommer   
fastan”.  
Ordet fasta betyder att avstå, och vad det innebär har 
vi verkligen fått erfarenhet av under den pandemi 
som kom för precis två år sedan. Vi har fått avstå att 
träffa varandra fullt ut på de sätt vi hade önskat.  
Men detta med att avstå, kan det vara något bra? 
Många människor ägnar sig åt s.k. ”lifehacks”. Det 
handlar om metoder och strategier för att helt enkelt 
må bättre på alla plan och få förbättrad livskvalitet.  
 
Fastan förr var något som de flesta människor äg-
nade sig åt. Det var inte bara en andlig förberedelse 
för påsken. Det handlade även om god hushållning 
av det som förra årets skörd gav. Chark, ost och an-
nat mer förädlat avstods för att dryga ut matförrådet 
under vintern och våren, och tillgången till mat var 
begränsad. Rovor, senare potatis och torkad fisk var 
vanlig mat under fastetiden. Det byggdes upp en för-
väntan att få komma till det dignande påskbordets 
överflöd för att fira påsken.  
 
Fasta är annars något människor alltid och överallt 
har ägnat sig åt på olika sätt. Ibland var den ofrivil-
lig.  Men i välfärdssamhället ägnar sig många åt 
olika fastemetoder.  
 
Kyrkans fasteperiod behöver inte handla om avstå 
viss mat. Själva definitionen av fasta är att avstå 
från något för att vinna något annat. Fastan ger oss 
tid för eftertanke och bön, och tid att växa i tron. 
Årets största fasta i kristendomen börjar på askons-
dagen, knappt sju veckor före påsk, i år den 2 mars.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisdagen som föregår fastestarten kallas för fettis-
dagen, alltså den dagen det gällde att äta något rik-
tigt gott innan avståendets tid börja. Därför kom 
traditionen med semlan (fettisdagsbulle).              
 
 

Fastan avslutas på påskafton och det är den rätta 
dagen att börja äta påskmat. Fastan är 40 dagar 
och den bryts varje söndag. Det är fortfarande faste-
tid, men söndagarna får innehålla det man väljer 
bort under övriga fastan. Att fasta behöver inte be-
tyda att du avstår från att äta. En kristen fasta kan 
lika gärna vara att avstå från sociala medier, tv-
tittande, godis, alkohol, kött, eller något annat. 
 
Under fastetiden före påsk tänker vi i kyrkans liv 
särskilt på Jesus sista tid som innebar att för alla 
människors skull gå genom lidandet och döden mot 
uppståndelse och ett nytt liv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Bibeln beskrivs den djupaste andliga meningen 
med fastan, att få syn på  sin medmänniska: ”Nej, 
detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfär-
diga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de för-
tryckta, krossar alla ok.  Dela ditt bröd med den 
hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en 
naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! Då 
bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall 
genast läkas 
(Ur Bibeln, Jesaja 58: 6 – 8)  
En kristen fasta kan också handla om att avstå från 
något för att spara pengar. Pengarna kan sedan gå till 
någon som behöver dem bättre än du gör.  
 
Så är du välkommen att fira gudstjänster i Skagers-
hult och i Ramundeboda kyrkor. Våra gudstjänster 
syns i programmet.  
Vi välkomnar också till våffelcaféerna som vi arran-
gerar tillsammans med Röda korset i Hasselfors. 
Miniorerna samlas på onsdagar                                
mellan kl. 17 – 18.  
 
Med önskan om en fin  
vårvinter och en fin påsk! 

 

                        Janne Wallgren 

           Församlingspräst Skagershults församling 

                           Kyrkoherde för Bodarne pastorat 
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6 mars 
kl.15.00 

Först söndagen i fastan. Gudstjänst i Skagershults kyrka                                      
Jan Wallgren präst. 

13 mars 
kl.10.00 

Andra söndagen i fastan. Mässa i Ramundeboda kyrka. 
Simon Joelsson präst. 

20 mars 
kl.15.00 

Tredje söndagen i fastan. Mässa i Skagershults kyrka. 
Jan Wallgren präst. 

27 mars 
kl.15.00 

 Jungfru Marie bebådelsedag. 

 
Mässa i Ramundeboda kyrka. 
Simon Joelsson präst. 

3 april 
kl. 15.00 

Femte söndagen i fastan. Gudstjänst i Skagershults kyrka. 
Jan Wallgren präst. 

10 april                              
kl. 10.00 

Palmsöndagen. Mässa i Ramundeboda kyrka. 
Simon Joelsson präst. 

14 april                                  
kl. 15.00 

Skärtorsdagen. Getsemanemässa i Skagershults församlingshem.               
Jan Wallgren präst. 

15 april 
kl. 15.00 

Långfredagen. Långfredagsgudstjänst i Ramundeboda kyrka.                       
Simon Joelsson präst.        

16 april                               
kl. 23.00 

Påskafton. Påsknattsmässa i Ramundeboda kyrka. 
Simon Joelsson präst. 

17 april 
kl. 16.00 

Påskdagen. Mässa i Tiveds kyrka. Jan Wallgren präst. 

18 april 
kl. 15.00 

Annandag påsk. Musikgudstjänst i Skagershults kyrka. Sång och gitarr av 
Bengt Johansson.   
Camilla Kristoffersson 

24 april 
kl. 15.00 

Andra söndagen i påsktiden. Mässa i Skagershults kyrka. 
Simon Joelsson präst. 

30 april 
kl. 20.00 

Valborgsmässoafton. Vårkonsert i Skagershults kyrka. Sång och musik med    
Nyana Gulstad och Claes Mård. 
Därefter gemensamt fackeltåg till Valborgsmässofirande. 

1 maj 
kl. 10.00 

Tredje söndagen i påsktiden. Mässa i Ramundeboda kyrka.                                         
Jan Wallgren präst. 

8 maj 
kl. 15.00 

Fjärde söndagen i påsktiden. Gudstjänst i Skagershults kyrka. 
Simon Joelsson präst 

15 maj 
kl. 10.00 

Femte söndagen i påsktiden. Mässa i Ramundeboda kyrka.                                         
Jan Wallgren präst. 

22 maj 
kl. 15.00 

Bönsöndagen. Mässa i Skagershults kyrka.                                            
Simon Joelsson präst. 

26 maj 
kl. 08.00 

Kristi himmelfärdsdag. Gökotta i Underbotten.                                                  
Simon Joelsson präst.                                

29 maj 
kl. 10.00 

Söndagen före pingst. Kyrksöndag i Ramundeboda kyrka.                                         
Jan Wallgren präst. 

5 juni 
kl.12.00 

Pingsdagen. 11.00 samling på kyrkans parkering för färd till firandet av 
stiftets vallfartsmässa i Riseberga klosterruin kl.12.00  
(nära fjugesta) 

Vi reserverar oss för att ändringar i planeringen kan komma att ske.                                                                               
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 0769346731,  Berit Bergqvist 0763073556, Bengt Engman 0721817778, Aina Karlsson-

Andersson 0703525357, Anders Olofsson 0703590143, Kjell Wiberg 0738170852, 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 0702933860, 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 

Nästa planeringsmöte Torsdag 21 april kl. 18.30 i församlingshemmet.                              
  Just DU är välkommen att komma med förslag och att påverka ! 

 

 Våffelcafé 

Välkommen till församlingshemmet, i samverkan 

med Hasselfors Rödakorskrets.  

Vid några tillfällen också med inbjuden gäst.                      

Torsdagar, kl. 14.00-16.00, 10/3, 24/3 och 7/4   

I Hasselfors Sporthall  

Måndagar 17.30-18.30 

Målgrupp: Barn i sällskap av vuxen 
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Hasselfors   

 

                            

       Vardagar 9-19, lördag 9-15, söndag 10-15 

MULLHYTTAN * 0585-40042 

Hej på er! Och god fortsättning på det nya året!  

Våra medlemsmöten den 24 november och 15 dec-

ember var välbesökta med trevlig underhållning av 

Anders Ess i november och Jonny Fagerman vid  

decembermötet. Festkommittén bjöd som vanligt   

på god förtäring.  

Rapporter:  

• Distriktets höstmöte hölls den 9 november i 

Örebro.  

• Trafikträff i Örebro den 11 november, där vår 

studieorganisatör Kristina Wärn deltog.  

• Samverkansråd i Laxå 19 november.  

• Kjell Wiberg och Kent Pettersson har deltagit i 

SLS-möte med Laxå kommun den 2 decem-

ber. 

• Hasselfors PRO deltog med lotteriförsäljning 

vid Byalagets julmarknad den 4 december.  

• Kristina Wärn informerar om studiecirkeln 

”Passion för hela livet” genom ABF som star-

tar under våren, plats Hasselgården, tid med-

delas senare.  

• En ny medlem i Hasselfors PRO hälsas väl-

kommen.  

 

 

 

• Boccia spelets höstsäsong avslutades i idrotts-

hallen den 13 december.  

• Vårens mötesprogram 2022 delades ut.  

Medlemsmötet den 26 januari ställdes in p.g.a. på-

gående pandemi.  

• Mötet med samrådsgruppen den 28 januari 

flyttas fram, ny tid meddelas senare.  

• Distriktets årsmöte 2022 kommer att hållas i 

Lindesberg den 29 mars.  

Vårsäsongens boccia kör igång måndagar 14.00-

16.00 i sporthallen. Välkomna!  

Hasselfors PRO:s ÅRSMÖTE är onsdagen den 23 

mars, kl. 14.00 i Hasselgården  

Medlemsmöte den 27 april, kl. 14.00 i Hasselgården 

”Ägg-sexa”. 

Utflyktsresa i maj, datum meddelas senare.  

Var rädda om er och på återseende!                                 

/Kjell Wiberg   Ordförande 
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Kaffe och praliner  
”Alldeles i början av 40-talet, då vi gick i folk-
skolan, inträffade en händelse som jag minns.      

På förmiddagen fick vi reda på att två tåg hade 
kolliderat uppe i skogen ett stycke från stationen. 
På matrasten struntade vi i smörgåsarna och 

sprang fabriksspåret fram till stationen, fortsatte på 
banvallen upp till skogen, där godsvagnarna  låg 
omkullvräkta efter spåret. En av godsvagnarna 

hade innehållit praliner, som nu låg utspridda i na-
turen. Med iver plockade vi fickorna fulla, utan att 
tänka på att de skulle smälta och smeta ned våra 

byxor. Vi glömde tid och rum.                                                                                                
När vi kom tillbaka till skolan, fick vi en ordentlig 
”skrapa” av magister Leckenstedt.                                                                     

Nyfiken som Leckenstedt var, såg vi honom så fort 
skolan var slut, skyndsamt hoppa upp på sin cykel 
och bege sig till olycksplatsen.                                                                              
En av vagnarna innehöll kaffebönor. Ryktet gick, 

och kvinnor-na på Bruket drog iväg, som ett läm-
meltåg för att dryga ut den kvot av kaffe, som man 
fick på ransoneringskorten.” 

Tågkollision norr om Hasselfors station  

En kväll i bagagen  
Ett par tre år mellan 1920 och 1930 hade vi som   
arbeta i Porla vattenfabrik, under detta decen-
nium  en arbetskamrat som hette Uno Jonsson. 
Han var son till den dåvarande stinsen vid Porla 
station. På så sätt blev vi hans kamrater, genom 
Uno mycket bekanta med hans far, ”stinsen” som 
var en språksam och trevlig person.  

Nöjena var få vid Porla vintertid, så minst ett par 
kvällar i veckan gick vi till järnvägsstationen, för att 
studera kvällstågen som stanna till där  någon minut. 

För det mesta var det kallt ute. Då fick vi gå in i en 
mindre lokal, som låg i anslutning till expedition och 
kallades för bagagen, och sitta där och prata. Där var 

det varmt och trivsamt. En kamin eldades med koks.  

Det jag nu skall förtälja timade under den epok när 
kassaskåpen på järnvägsstationen sprängdes på lö-
pande band. En kväll när vi satt där i bagagen och 

samspråkade, och sista tåget gått och det blivit lugnt, 
kom samtalet in på kassaskåpssprängning. Någon 
undrade, ”Hur går det till”? Då beskrev stinsen i  

detalj för oss hur dynamiten bär sig åt. Efter denna 
intressanta pratstund och station skulle stängas för 
natten, går vi upp till Porla brunn vi som hör hemma 

där. Jag går upp på mitt rum under takåsarna på   
lasarettsbyggnaden. De övriga går var och en till sitt.  

Dagen därpå när vi är i arbete i fabriken får vi höra 
från en person som varit i ärende till station på mor-

gonen att kassaskåpet på expedition sprängts under 
natten. Det kom väl aldrig till ordningsmaktens öron, 
att ett sällskap obehöriga varit bänkade i bagagen 
kvällen före och pratat sprängteknik. I så fall hade  

vi nog blivit kallade till förhör. Men det togs väl för 
givet på förhand, att det var samma bovar som     
opererade på alla stationer.  

Frampå vårkanten kommer en person in på station 

med några insatsdetaljer till det sprängda kassa-
skåpet. Dessa komponenter, hade han hittat ut-
strödda i skogen. Det kan nämnas att upphittaren    

av fynden var med på instruktionen om hur man 
spränger ett kassaskåp, som stinsen hade i bagagen 
den omskrivna kvällen. Men ingen av oss, som gäs-

tade bagagen hade någon del i brottet. De rätta bo-
varna blev så småningom fast. Och erkände flera 
stötar, även den i Porla. 

Här bjuder vi på två berättelser som binds ihop av      
järnvägen. 

Den första berättelsen, till vänster, är hämtad ur           
Sune Arvidssons bok ”Ett liv i klassmiljö”.                                   
I boken berättar Sune om sin uppväxt i brukssamhället 
Hasselfors på 1940-talet. 

Den andra, till höger är saxad ur ett dokument som             
Oskar Gustavsson lämnade efter sig. Han kallar det     
”STYCKEGODS: kalla det gärna Pekoral”.   

Hasselfors järnvägsstation Porla järnvägsstation 
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Mitt i Prick        ...i Hasselfors idrottshall   

(...och Eurosport sänder från i en skrubb i Hasselgården!) 

Vi är många som hört talas om  Skidskytte och 

Orientering, men handen på hjärtat, hur många 

har hört talas om Orienteringsskytte?               

Inte hade jag det i alla fall... 

Det är en grå och regnig lördag i januari. Det är inte 

många som vågar sig ut, men i Hasselfors idrottshall 

är det verksamhet. Det är läger. Man tränar skytte för 

tävlan i orienteringsskytte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orienteringsskytte ingår i Mångkampsförbundet till-

sammans med Modern Femkamp och Militär Fem-

kamp. Och som det låter är det en sammansatt      

tävlingsform av orientering och skytte.                  

För att lyckas krävs det fysisk uthållighet, koncent-

ration och mental styrka vid skyttet. 

På lägret i Hasselfors hade det samlats 23 stycken, 

från nybörjare till världsmästare, från Hedenäset vid 

Torne älv i norr till Linköping i söder.  

Ivar är 11 år och från Linköping. Det är första 

gången han är på läger för orienteringsskytte. Han 

har tränat skidskytte förut och provat orientering så 

den här tävlingsformen kändes riktigt spännande.  

 

 

 

 

 

Lite längre bort står 

Sigrid och tränar på 

stående skytte. Hon är 

16 år och också från 

Linköping. Och hon 

kan, sen i oktober och 

VM i Tjeckien, titulera 

sig juniorvärldsmäs-

tare.  

 

Håller i kursen gör Frans 

Wickbom, sektions ordfö-

rande och Hans Mandal, som 

är förbundskonsulent, tillsam-

mans med Tord Wiksten.  

 

 

 

 

Tord Wiksten  

...är en före detta skidskytte på elitnivå med ett 

JVM guld och ett OS brons på meritlistan.        

Nu driver han det eventföretag som levererade 

skytteutrustningen till träningslägret. Han är 

även med och undervisar i skjutteknik.   

Dessutom kommenterar han skidskytte på 

Eurosport, och har gjort de senaste 15 åren.  

Och eftersom lägret krockade med Skidskytte 

EM i tyska Arber kom-

menterades dessa på 

Eurosport från en  

skrubb i Hasselgården!  

/Caroline 
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1. Bergfink  (27) 

2. Domherre  (16) 

3. Blåmes    (7) 

4. Talgoxe  (6) 

5. Entita   (2) 

6. Nötväcka   (2) 

7. Svartmes   (2) 

8. Stjärtmes   (9) 

9. Pilfink  (4) 

10. Koltrast  (2) 

11. Större hackspett  (1) 

12. Trädkrypare  (1) 

13. Grönsiska  (17) 

14. Steglits  (1) 

15. Skata  (1) 

16. Grönfink  (2) 

17. Kaja  (6) 

18. Rödhake   (1) 

19. Kråka  (1) 

20. Gulsparv   (1) 

Sista helgen i januari räknar vi hur många fåglar vi ser vid våra fågelmatningar runt om i landet. 

Tack vare alla rapporter får vi en bra bild över de fåglar som tillbringar vintern hos oss. Talgoxen är den 
talrikaste vinterfågeln följd av blåmes och pilfink, men efter denna trio varierar topplistan från år till år.  
Via denna räkning kan vi också följa hur vinterfåglarna anpassar sig till klimatförändringarna.  

Här är slutresultatet från ett fågelbord på bruket i Hasselfors. Antal är inom parantes. 

Vinterfåglar Inpå Knuten! 

1. Bergfink 

7. Svartmes 

8. Stjärtmes 

Foto samt räkning:  Ari Laine 
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Vi har nu tagit oss igenom den mörkaste perioden 
på året än en gång och nu längtar de flesta av oss 
efter långa och ljusa kvällar. Men inte utan att 
önska oss fler av alla dessa fantastiska solned-
gångar vi sett här i Hasselfors under vintern. 

 

Solens ljus innehåller alla färger. Men när det når 
”våran” luft, som mest består av syre och kväve, 
sprids det blå ljuset allra bäst. Därför ser vi himlen 
blå. 

Men när det sen blir kväll och solen är på väg ner 
måste ljuset ta sig igenom en större luftmängd, vilket 
innebär fler partiklar, och då sprids det röda ljuset 
bättre. Vilken nyans vi ser beror på hur många och 
hur stora partiklar det är och vilken forn de har. 
Dessutom kan vattenångan, som alltid finns i luften, 
sätta sig på partiklarna och ändra ljusets brytning.  

Ibland när vi tycker att det är den mest fantastiska 
rosa himmel vi sett beror det på föroreningar i luften 
den dagen. 

 

När det stormar på solen kastas en mängd partiklar ut 
mot oss. När de når den översta delen av jordens  
atmosfär, på ca 100-400 km höjd, påverkas dom av 
jordens magnetfält och dras i en oval mot polerna.   
På vår sida jordklotet syns då det vackra dansande    
norrskenet i norra Sverige. 

Vid dom tillfällen då aktiviteten och stormarna till-
fälligt ökar på solen förskjuts ovalen och vi kan se 
detta skådespel även här nere på våra breddgrader, 
och till och med ännu längre söder ut. Precis som 
några av oss lyckades göra natten till den 15 januari.  

 

Katarina Kullenhausen lyckades fånga Norrskenet på 
bild över Bålby som ni ser på framsidan av detta 
nummer av Hasselbladet. En av Hasselfors magiska 
himlar. 

 

Vill ni lära er mer om olika himlafenomen             
rekommenderas SMHIs hemsida: smhi.se  

 

Foto:  Anna Skoog Dabestani 

Foto: Peter Nelson 

Foto: Lennart Andersson 

Foto: Katarina Kullenhausen 

Himlar över Hasselfors 
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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 maj 2022 

T
ry

c
k
: 

 


