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Ordföranden har ordet 

Hej på er alla! 
 

Snart är det jul igen och året som gått ska snart 

summeras. Det har varit ett spännande år för oss 

alla i byalaget, så även för mig.  
 

Vi har en del trevligheter att se fram emot under 

nästa år. 

 Mycket positivt för bygden är att Setra gör stora 

investeringar i Hasselfors sågverk. 
 

 Hasselfors utvecklingsplan är snart klar och 

kommer förhoppningsvis bli bra för vårt sam-

hälle. 
 

 En miljon satsas i Hasselgården för ombyggnad 

av lägenheten som skall få ett nytt kök m,m. 
 

 Bylaget har beviljats pengar för ett Leader-

projekt rörande Porla Brunn som ska utmynna i 

en bok om brunnens historia. 
 

 Vi får hålla alla tummar för att utbyggnationen 

av förskolan kommer igång snarast möjligt.  

 
Vill passa på att önska er alla en God Jul och 
Gott Nytt År! 
 

Andreas G  
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V arje jul 

hände det 

något magiskt i 

vårt vardagrum. 

När jag på julafton 

steg in i vardags-

rummet hängde det ”snöbollar” i taket. Snöbollarna 

var runda bomullstussar uppträdda på en nästan 

osynlig tråd från alla fyra hörnen i taket och dessa 

strålade samman i mitten där två stora röda klockor 

hängde. Hur  de vita bollarna trollades upp i taket 

hade förbryllat mig länge, utan att jag fått något svar 

när jag frågat. Julen 1955 hade jag oturen att dagar-

na före bli sjuk i mässlingen och natten mot julafton 

fick jag svaret då jag mitt i natten hade tassat upp 

för att jag inte kunde sova.  

Vem som trollat fram ”snöbollarna” var inte längre 

något magiskt för mig. Ibland låter man sig bli lurad 

även när man innerst inne vet att det inte förhåller 

sig så, vem vill inte skapa stämning och magi för 

barnen. Det är nog fortfarande många barn som tror 

på tomten, för vad vore väl en julafton utan tomtar? 

Sist sänder jag en tanke till alla barn som inte kom-

mer i närheten av mina magiska julminnen utan upp-

lever svält och nöd under hela sin barndom.  

Jag önskar på ett barns sätt att hela världen kunde 

sluta fred!  

 

 

 Vid bläckhornet      Terttu Bohlin 

 

PS! Ett julbord med morotslåda och kålrotslåda är trad-

ition på många finska julbord. Det kanske inte låter så 

spännade men är otroligt gott till både skinka, köttbullat 

och prinskorvar.  

Vill du prova ett recept, modifierat av min dotter, och 

som blev en succé och har blivit vår tradition.  

Receptet hittar du på sidan 13, låt dig väl smaka! 

Omslagsfoto 

Bilden är tagen på 

Kungshall. 

En av de högsta 

punkterna i Närke 

(mellan Lekhyttan 

och Norra Viss-

boda). 
 

Den är tagen i början på -90 talet med ”gammal  

hederlig film” och stor mellanformatskamera. 

-25 grader kallt och väldigt mycket snö. Jag kän-

ner fortfarande hur fingrarna var smärtsamt stela 

av köld vid filmbytena. Ett riktigt kraftprov att ta 

sig pulsande fram i den djupa skogen. 

Men oj vad nöjd jag var och är av den upplevel-

sen. 

Hälsningar 

Jonas Forberg 

Julaftonsmagi 

Dammreparation 

Varför händer det inget vid dammen? Då jag pra-

tade med Mats för en tid sedan säger han att det är 

Sydnärkes Miljöförvaltning som har bollen, allt 

skall vara klart, men? På miljöförvaltningen bekräf-

tar man detta, men hög arbetsbelastning har gjort 

att man inte hunnit handlägga ärendet fullt ut.  

Nu kommer arbetet i vilket fall som helst inte att 

starta förrän till våren då eventuell vårflod är över.  
 

Per Bergström 

 

Har ni något att bidra med till tidning-

en eller åsikter bra/dåligt, vänligen 

kontakta ansvarig utgivare  

Andreas Gustafsson, på mail:  

info@hasselforsbyalag.com 
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HASSELFORS  

BRANDVÄRN 

Sommaren är över och vintern kryper sakta närmare 
och trots den torra sommaren har vi varit förskonade 
från större skogsbränder i vårt område. Det är annars 
ett av de jobbigaste larmen att få, rent fysiskt. Många 
timmars slangdragande i kombination med svår terräng 
och lite mat gör att man är ganska mör i kroppen efter 
8-10 timmar i skogen.  Kan nämna att fyra personer 
från vårt värn blev inringda att åka till Garphyttan på 
eftersläckning i somras. 
Men nu tänker vi om i vårt arbete och sätt att öva. Med 
mörker och kyla kommer andra faktorer att spela in i 
våra larm. Nu riktar vi in oss på soteld, brand i byggnad 
och inte minst trafikolycka. Vi övar regelbundet och när 
det piper i larmdosan är det vi som är först på plats så i 
den meningen skiljer det inget från de större stationer-
na. 
Vår huvuduppgift på larm är att göra en första insats, 
t.ex. koppla upp slang eller säkra en bil vid trafikolycka 
och påbörja räddningsarbete innan Laxå eller Fjugesta 
brandkår kommer. Då vi är ett värn, är det lite varie-
rande hur många vi blir på larmen, därför larmas alltid 
Laxå eller Fjugesta ut. Vem av dessa två är beroende på 
vilken sida av Hasselfors olyckan sker. 
I skrivande stund är vi 7 aktiva i brandkåren, vilket är i 
minsta laget. Av olika skäl har några slutat och därför 
söker vi ny personal. Känner du att det är något för dig? 
 
 Vi övar ca 1 gång i månaden och varje vecka kör vi 

provlarm och service på stationen. Att vara brand-
man i Hasselfors innebär att du inte har någon jour 
men är man hemma, så åker man ut på larm. 
 

 Kravet är B-körkort och att du inom några minuter 
kan infinna dig på stationen då vi ska vara iväg med 
första bilen på 5 minuter. Tänkvärt är att det tar ca  
20 minuter innan Laxå:s släckbil anländer så brand-
kåren är viktig för Hasselfors. 
 

 Tanken är att du som är intresserad och vill hänga 
med har för avsikt att bo i Hasselfors de kommande 
åren. 
 

Välkommen att höra av dig till kårchef Jonas Wiberg, 
mobilnummer 073-067 88 94. 
 
Hasselfors Brandvärn 
Jonas Wiberg 
Kårchef 

    Bålby Hasselfors    www.bpl.se/balby 

Tor-Fred: 14-18        Lö-Sö: 12-16 

0585-44024 

KVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖ 

UTFLYKT OCH TRANFESTIVAL 
 
Höstens utflykt den 16 september gick i industr i-

alismens tecken. Tegeltillverkningen vid Fagersand, 

ca 1820 till en bit in på 1900 talet, och järnmalms-

brytningen vid Kärrgruvan, från mitten 1600 talet 

eller tidigare till det stora raset andra halvan 1800 

talet, var platserna vi besökte. Närmare 30 deltagare 

hade anammat utflykten, de verkade trivas både med 

det fina vädret samt vårt upplägg av utflykten. 
 

Rune och Per 
 
 

Tranfestivalen den 24 september var  ett nytt  

arrangemang som David 

Tverling hade tagit initiativ 

till.  

Samling i Hasselgården där 

naturfotograf Jonas Forsberg 

visade otroligt fina bilder 

och berättade om tranorna 

och deras levnad. Strax in-

nan det började skymma be-

gav vi oss mot Skagershults-

mossen och fågeltornet vid Olstorp för att få se 

några av de över tusentalet tranor som på kvällen tar 

sin tillflykt till de grunda vikarna på östra sidan 

Teen. Det dimmiga vädret gjorde dock att sikten från 

fågeltornet var så gott som obefintlig över mossen så 

där fick man nöja sig med att höra dem.  

Såg dem gjorde däremot vi som valt att stanna på 

vägen mellan Harsbo och Almby. 
 

Per Bergström  
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Jag frågade Ludvig… 

Speedway är en gren inom 

motorcykelsporten. Kan du 

förklara i stort hur det går 

till?  

”Man kör på en oval speed-

waybana med en speedway-

cykel utan bromsar. Alltid 

vänstervarv. Man är fyra  

förare på banan samtidigt. 

Först i mål efter fyra varv har vunnit heatet. Vin-

ner man får man 3 poäng, kommer man tvåa får 

man 2 poäng, kommer man trea får man 1 poäng 

och är man sist får man inget. Man kan tävla både 

i lag, par och individuellt. Det finns tävlingsserier 

för 85cc, som jag kör, 250cc och 500cc. Stoffe 

kör 500cc ”  
 

Om man ska kolla lite på detaljerna, vad är 

det som gör att just du kommer först i mål?   

”Man måste hålla koll på hur banan ser ut för 

även om banorna ser lika ut är de olika. Banan 

kan också ändras under match. Man måste också 

ha rätt drev och en bra start (släppa kopplingen 

snabbt när startgrinden går).” 
 

Speedwaylag har ju lite roliga namn. Vilket lag 

har du kört för i år?  

”Jag har kört för Vikingarna i Örebro med laget 

och för Örnarna, Mariestad, individuellt.” 

Till skillnad från storebror Christoffer, som bröt 

foten i sin första allsvenska match i år, har det gått 

riktigt bra för dig säsongen 2017. Hur bra? 

”Ja, det har gått bra. Jag vann det internationella VM-

kvalet och lyckades ta mig både till VM och EM-

final.  Jag kom tvåa i Gunnar Lundberg Cup och laget 

slutade trea i serien. Det har varit en rolig säsong.”  
 

Årets säsong är ju slut nu och nästa börjar någon 

gång i mars-april beroende av vädret. Hur kom-

mer nästa säsong se ut för dig och brorsan? 

”Eftersom jag inte har något lag nästa år så kommer 

jag köra för Lejonen i Gislaved. Stoffe har också kon-

trakt med dom, för elitserien. I allsvenskan ska han 

köra för Nässjö.”  

/Caroline 

Eller nja, den här gången kanske det inte stämmer 

helt, men jag tror nog att några av er är lite ny-

fikna. Ni har säkert hört talas om Selvin Racing-

Team eller hur det låter från Nygatan på sommar-

halvåret. Förmodligen är det då  

CHRISTOFFER SELVIN 19 år , eller  lillebror  

LUDVIG SELVIN 13 år , som varmkör sina 

speedwaycyklar efter tvätt. 

Nyfiken på...  

Hasselfors är inte något stort samhälle, men det finns en rikt dokumenterad brukshistoria som 
sträcker sig tillbaka ända till 1600-talet. Men hur är det i Hasselfors idag? Vad är det för människor 
som rör sig här, syns och påverkar vår nutidshistoria? Jag är lite nyfiken… 

 Ficklampsjakten 
Under kvällen 3/11 samla-
des ca 60 stora och små 
med ficklampor utanför  
Kvarnen i Hasselfors.  
Mörket hade lagt sig men 
hela elljusspåret och 
Lillängen lystes vackert upp 
av marschaller. Barnen fick i 
uppdrag att gå en slinga 
längs elljusspåret där man 
skulle leta efter 10 stycken 
djur. Hittades alla djur så 
väntade en överraskning.  
I slutet av promenaden vän-
tade grillning av korv som 

Byalaget bjöd på. Det blev 
en lyckad aktivitet och en 
trevlig stund vid lägerelden i 
Lillängen. Vi hoppas på en 
favorit i repris till nästa år 
och önskar då att fler vuxna 
i Hasselfors gärna bara 
kommer och grillar. Ett stort 
tack till Öysteins Götteri och 
ICA Träffen i Mullhyttan som 
sponsrade med kaffe och 
godis. 
 
/Anna 
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A llting som vi människor känner till i uni-
versum innehåller information. Djupt inne i mate-
rians innersta finns fysikens matematiska ekvation-
er som nedtecknades i universums skapelseögon-
blick, Big Bang. I generna i allt levande på jorden 
finns miljarder ord skrivna som utgör ritningarna 
för livets alla processer i allt levande på vår jord. 
Det är egentligen helt fantastiskt! Alla levande va-
relser bär i varje cell DNA som ju utgör miljarder 
bitar information uttryckta i ord om fyra bokstäver 
som är skrivna på så sätt att livets mirakel har blivit 
möjliga i våra kroppar och i alla levande varelser. 
 

Men det finns mer att förundras över: Universum 
innehåller inte bara information, utan allt som exi-
sterar består i grund och botten av matematiska 
formler. De minsta beståndsdelarna, atomerna, 
följer matematiska lagar. Elektronernas rörelser 
runt atomkärnan är uttryck för mycket precisa  
matematiska formler som vid minsta avvikelse 
skulle innebära att materia inte kan formas. 
I Johannevangeliets första kapitel beskrivs hur  
Ordet, (grekiska ”Logos”) som var till från början i 

världsalltets historia, blev människa. Begreppet 
”logos” användes av de grekiska filosoferna för  
universums inneboende ordning.  
I det första kapitlet i Johannesevangeliet berättar 
evangelisten om hur Logos blev människa. Det Ord 
som skapade universum, och som bor i allting, tog 
fysisk boning i en flickas livmoder och lät sig födas 
in i vår värld för att dela våra livsvillkor.  
Jesus från Nasaret är världens mest kände person. 
Men det är inte det som är det viktigaste med ho-
nom: utan Jesu kärlek och barmhärtighet mot alla 
de människor han mötte, och hans särskilda kärlek 
för dem som på olika sätt stod utanför samhället 
och mänsklig gemenskap, det är det viktigaste.  
I Jesus skymtar vi den älskande Gudens sanna an-
sikte.  
 

Detta människoblivande är universums största 
mysterium som vi firar varje jul: Guds logos, Guds 
levande ord, blev människa och föddes av den 
unga Maria. Jesu uppdrag på jorden handlade bild-
ligt talat om att ge Gud ett ansikte samt att ge sitt 
liv för en mänsklighet som gått vilse på väg mot sin 
egen undergång. Genom Jesu död på korset och 
hans uppståndelse från de döda, räddas vi alla till 
evigt liv. 
 

Ja, detta är egentligen den djupaste anledningen 
till att vi firar jul även i Skagershult. Kom till  
Skagershults gamla kyrka på julbön och senare på 
kvällen i Skagershults nya för att höra budskapet 
om hur Guds son, föddes i ett enkelt stall i Betle-
hem. 
 
Janne Wallgren 

SKAGERSHULTS FÖRSAMLING 

Julens logik 

 

Församlingspräst Skagershults församling 
Kyrkoherde för Bodarne pastorat 
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Vi reserverar oss fo r att a ndringar fra n denna planering kan komma att ske. Om a ndringar sker fra n plane-
ringen meddelas det pa  anslagstavlorna och i predikoturerna. Du a r alltid va lkommen att ringa om Du undrar 
o ver na gonting eller t.ex. vill ha skjuts till kyrkan eller Ramundeboda kyrka na r det a r sammanlyst. 

Telefon Britt-Marie Edberger 0585-44449, Bengt Engman 0585-44302, Aina Karlsson-Andersson 0585-44115,  

Anders Olofsson 0585-44400,  Kjell Wiberg 0585-44344, Elisabeth Backteman 0723959603 eller pastorsexpedition  

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

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

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

17 december 
kl. 15.00 3:e advent 

Mässa 
Jan Wallgren präst. 

24 december 
kl. 17.00 
  
 

kl. 23.15 

4:e advent och julafton 

  
  
  

Julbön i gamla kyrkan. Med Veronika Hagberg 
vår diakon. Sång och musik med Jan Kenneth 
Rönning med familj.  

 
Midnattsgudstjänst i nya kyrkan. 
Nyana Gulstad sång Claes Mård piano. 
Jan Wallgren präst. 

25 december 
kl. 07.00 Juldagen 

Julotta i Ramundeboda kyrka. 
Jan Wallgren präst. 

26 december 
kl. 15.00 Annandag jul 

Annandagsgudstjänst i Ramundeboda kyrka. 
Anna Eriksson präst. 

31 december  
kl. 23.15 Söndagen efter jul och nyårsafton 

 Nyårsbön i Ramundeboda kyrka. 
Jan Wallgren präst. 

1 januari 2018 
kl. 18.00 Nyårsdagen 

Nyårsmässa i Finnerödja kyrka. 
Anna Eriksson präst. 

6 januari (lördag) 
kl. 18.00 Trettondedag jul 

Musikgudstjänst i Ramundeboda kyrka. 
Bodarnekören medverkar. 

7 januari  
kl. 15.00 1 e trettondedagen 

Söndagsgudstjänst med musik. 
Sven Björkenstam med Dixie land band. 
Anna Eriksson präst. 

14 januari 
kl. 10.00 2 e trettondedagen 

Ekumenisk mässa i Ramundeboda kyrka med 
sinnesrotema. 
Gemensamt med kommunens frikyrkor. 

21 januari 
kl. 15.00 3 e trettondedagen 

Mässa i Skagershults kyrka. 
Simon Joelsson präst. 

28 januari 
kl. 10.00 Septuagesima 

Mässa i Ramundeboda kyrka. 
Jan Wallgren präst. 

4 februari  
kl. 15.00 Kyndelsmässodagen 

Familjegudstjänst. Dopbarnen inbjuds att 
hämta sina ”dopänglar” Barnkören medverkar. 
Simon Joelsson präst. 

11 februari 
kl. 10.00 Fastlagssöndagen 

Mässa i Ramundeboda kyrka. 
Bodarnekören medverkar. Jan Wallgren präst. 

14 februari  
kl. 18.00 Askonsdagen 

Askonsdagsgudstjänst. Veronica Hagberg vår 
diakon leder den. 

18 februari 
kl.15.00 1 i fastan 

Mässa. Rödakorset bjuder på kaffe med semla. 
Simon Joelsson präst. 

25 februari 
kl.10.00 2 i fastan 

Mässa i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren 
präst. 

4 mars  
kl. 15.00 3 i fastan Gudstjänst. Simon Joelsson präst. 
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Ekumenisk bönevecka i vecka 2. Gudstjänster i pastoratets olika kyrkor. Se predikoturer  
i början januari. Avslut med ekumenisk mässa 14 januari i Ramundeboda kyrka. 
 
Våffelkafé med gäst i församlingshemmet:  
Torsdagar 15/2. 15/3 och 12/4 kl. 14.30 – 16.30 I samverkan med Röda Korset. 

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 18 januari kl. 15.15  

i församlingshemmet. 

 

Just DU är välkommen att komma 

med förslag och att påverka! 

Holmbergs 

Begravningsbyrå 

EN VÄRDIG BEGRAVNING TILL 

EN RIMLIG KOSTNAD 

Fast pris, Din Trygghet. 

Telefon 0586-585 01, 0585-501 01 

0584-122 00 

Jour dygnet runt 

Fd, Fondkistan 
 

Reidun Eklind Holmberg 

i 

Karlskoga 

Degerfors och Laxå 

 

  Onsdags Akademin  
 
 
Studiecirkel i kyrkohistoria 
och historia.  
 
 
Ungefär varannan onsdag 
kl. 10.00 -11.30. 
 
  

Start 17/1, 31/1, 14/2, 
28/2, 14/3, 28/3 och 11/4 

OBS Ändring!  
Lucia kommer inte som tidigare aviserats till 
Edegården den 10/12 utan luciaföljet bjuder på luciastäm-
ning onsdag 13/12 ca. kl. 13.00 på Edegården. 

 

Andakter på Edegården kl.14.00 

Torsdagar 25/1, 22/2 och 22/3 
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Hemma hos… 

Vilka faktorer påverkar och vad avgör att man väljer 

att flytta till Hasselfors? För att få svar på mina fun-

deringar tog jag kontakt med grannarna Anna och 

Jalal på Fridhemsgatan 3. 

Förvandlingen har gått fort, och hela fastigheten har fått ett 

riktigt lyft såväl inne som ute. Ett inglasat uterum, tvåbils-

garage, växthus, redskapsbod, pool, häck och staket.  

Tro det eller ej, men 

paret har också 

hunnit med att odla 

bär, potatis och 

grönsaker.   

Önskar jag haft 

bara en liten gnutta 

av deras energi!  
 

Hade ni någon anknytning till orten, såsom släkt eller vänner  

innan ni flyttade hit?  
 

Nej ingen av oss hade några vänner eller släktningar som var 

bosatta på orten. Från start sökte vi en tomt för sommarstuga 

och vi var och tittade på en av de sjönära tomterna på Ågrena-

vägen. Vi ångrade oss men fick tips om detta och redan vid 

första titten hade vi förälskat oss i huset. Ingenting skrämde oss 

såsom dolda fel och dessutom skulle vi gifta oss så vi var redan 

”uppe i det blå”. 
 

Hur länge sedan var det nu ni flyttade till Hasselfors?  

Vi har nu ägt huset i 6 år, renoverat i 5 år och bott här i 3 år. 

Första tiden åkte vi hit för att renovera, många gånger fram och 

tillbaka flera gånger om dagen. Under en period ägde vi tre hus 

och en sommarstuga, det var lite jobbigt!  
 

Hasselfors är känt för sitt rika djur- och fågelliv. Är närheten  

till sjöar och naturen viktigt för er? 

Oh ja! Det är jätteviktigt att bara kunna gå ut och plocka bär 

och svamp. Dessutom har vi sjöutsikt från huset och inte minst 

närheten till alla vilda djuren såsom älg, kronhjort och lodjur. 

 

Är det något som ni värdesätter extra med Hasselfors? 

Sjöarna, djuren, och att det är lugnt och skönt, okomplicerad 

tillvaro och man lever i någon slags harmoni och balans. 

Har ni behov av att det finns kommunikation till och från orten?  

Det går att pendla men tar alltför lång tid så det blir egen bil för 

oss båda. Får vi besök av gäster som inte åker i egen bil häm-

tar vi upp i Laxå. Det fungerar bra för oss båda! 
 

Är det något ni saknar eller tycker borde finnas på orten som inte 

finns idag?  

Visst vore det toppen om vi hade en affär och kanske ett konditori. 

Första tiden fanns både affär och värdshus och det saknar vi. Det blir 

mer liv i samhället om människor har en träffpunkt. 
 

Affär påverkar många, hur har ni löst det?  

Eftersom vi båda pendlar till Laxå resp. Hallsberg så passar vi 

på att handla innan vi åker hem. 
 

Har ni andra fritidsintressen förutom hus och hem?  

Det är att vara ute i naturen och ta för sig av skogens skafferi, 

blåbär, lingon och svamp. Fantastiskt! 

 

* * * 
Tusen tack för att ni tog emot mig i ert smakfullt 
inredda hem. Planlösningen med kök, vardags-
rum med matplats sammanhängande är klock-
rent. Hemtrevligt och välkomnande med kami-
nen som drar blickarna till sig från alla håll.  

 

Som nära grannar uppskattar vi den stora för-
ändringen. Ett staket eller häck gör att man kan 
använda hela tomten med ett skydd mot gata eller väg. Vi trivs 
jättebra med våra nya grannar och hälsar dem varmt välkomna! 
 

Terttu Bohlin  
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Hej på er igen! 

Tiden går alldeles för fort, hösten är nu redan passe-

rad och vi har just gått från sommar- till vintertid. Vi 

har hunnit med att avverka två trevliga medlemsmö-

ten.  

Vid medlemsmötet den 27 september som också in-

nefattade sillsexa kunde ordf. Kjell Wiberg hälsa 34 

medlemmar välkomna. 

Ordf. rapporterade bl. a. om att PRO:s höstmöte 

kommer att hållas i Svartå Folkets Hus den 27 okt. 

Man börjar redan nu ta upp anmälningar till julbords-

kryssningen med Cinderella den 27-28 november. 

Mötet beslutade om oförändrad årsavgift för 2018 på 

60 kr. Ordf. meddelar att man flyttar underhållningen 

från november till oktober då vi får besök av  

Veronika Hagberg och Olle Gustavsson med sång 

och musik.  

Mötet beslutade att välja Rosmarie Johansson som 

ombud till KSR och samrådsgruppens möten. Efter 

förslag beslutade mötet att höja avgiften för förtä-

ringen från 50 kr till 60 kr på våra medlemsmöten. 

Efter detta var det dags att avsmaka sillen med tillbe-

hör som smakade alldeles utmärkt och ett stort tack 

riktades till festkommittén. 

Vid medlemsmötet den 25 oktober hälsade ordf. 32 

medlemmar samt Veronika och Olle som stod för 

underhållningen varmt välkomna. En skrivelse om att 

PRO ändrat sitt sätt att räkna medlemsstatistik lästes 

upp. Ordf. hälsade 2 nya medlemmar välkomna. I 

skrivande stund är det väldigt trevligt att konstatera 

att 30 personer anmält sig till Julbordskryssningen 

med Cinderella och att flera av våra nya medlemmar 

följer med.  

Mötet beslöt att höja priset för kaffe och smör-

gås från 30 kr till 40 kr på våra medlemsmöten.  

Ordf. tog också upp frågan om vår egen jul-

bordsresa där han uppmanade alla att komma 

med förslag till nästa medlemsmöte. 
  

Efter gudstjänsten den 1:a advent bjuder PRO 

som tradition på kyrkkaffe i församlingshem-

met. Alla hälsas välkomna! 

Efter detta blev det förtäring och ett år-lotteri 

såldes. Ordf. tackade festkommittén för den 

goda förtäringen och tackade också Veronika 

och Olle för den trevliga musikunderhållningen 

med att överlämna blommor. Till sist tackade 

ordföranden alla medlemmar som deltog under 

mötet och hälsade dem välkomna åter den 22 

november och den 13 december som också in-

nehåller Luciakaffe. Väl mött då!  

 

Vi önskar er alla en God Jul & ett Gott Nytt År! 

På återseende. 

 

Kjell Wiberg 

Ordförande 

HASSELFORS PRO 

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

MULLHYTTAN * 0585-40042 

1. Vad är det som kan sitta i ett hörn  
 och ändå åka jorden runt? 
2. Vad är det som kan alla språk 
 utan att ha lärt sig dem? 
3. Vilken dräkt bär man livet ut?   

4. Det väger ingenting, men trots  
det kan inte ens den startkaste 
man hålla den speciellt länge. 

 
Rätt svar kommer i Hasselbladet Nr 1 - 2018 
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STORSTILSBÖCKER 
Fredrik Backman Björnstad 

Annette Haaland Pastor Viveka och hundraårsjubileet 

Marie Jungstedt Det andra ansiktet 

Elisabet Nemert Vargarnas tid 

Elin Olofsson Krokas 

SKÖNLITTERATUR 

Fredrik Backman Vi mot er 

Anita Salomnsson Skärvor av liv 

Marie-Louise Marc Bettys val 

Agneta Plejel Doften av en man 

Eli Ahman Owets Henna ´hos Bettan 

Anne Swärd Vera 

Kjell Johansson Familjen 

Lucy Diamond Strandcaféet 

Jessica Shattuck Kvinnorna på slottet 

PEKORALEN 

Triering av Oskar Gustavsson  
 

Ett arbete som ansågs passa den 
yngre generationen, och som fler 
med mig klassade som det tråkig-
aste, var att hamna på sädesmaga-
sinet för att passa och springa med 
lådor och tömma vid triering1) av 
frö eller säd. Någon i våra ögon 
gammal gubbe basade för arbetet 
och öste i struten med en skovel,  

allteftersom säden rann igenom 
maskineriet. Alla gamla betrakta-
des på den här tiden med inte så 
lite respekt och vördnad av oss 
yngre, det var självklart, det hörde 
till uppfostran.  
 
Den gubbe vi tyckte bäst om var 
nog August i Törntorp. Han var 
mest meddelsam av alla, honom 
kunde man rådfråga om saker och 
ting. Hände det att Augusts granne 

Lars i Törntorp, som var en kon-
trast till August kom att sköta trie-
randet visste man i förväg att  
dagen skulle förflyta med snigel-
fart i tystnadens tecken. 
 
1)rensning 

DECKARE 
MatsAhlstedt Den sista vilan 

Lena Bengtsdotter Annabelle 

Anders De la Motte Höstdåd 

David Lagercranz Mannen som sökte sin skugga 

 (5:e delen i Milleniumserien) 

Mons Kallentoft Bödelskyssen 

Nele Neuhaus Stora stygga vargen 

Viveca Sten Iskalla ögonblick 

Solveig Vidarsdotter Nässelvrede 

CD-BÖCKER 
Marianne Cedevall Dit solen aldig når 

Karin Fossum Viskaren 

Jan Guillou 1968 

Anders Gustafson Sändebudet 

Anna Jansson Det du inte vet 

Jo Nesbø Törst 

Peter Robinson Skuggan av tvivel 

Viveca Sten Iskalla ögonblick 

Harry Sidebottum Kungarnas kung 

Jan Mårtensson Elakt spel 

Tips till jul och nyår på nyare böcker för vuxna!  
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Elljusspåret i Lillängen har i sommar fått en ansikts-
lyftning. Belysningen runt hela slingan är utbytt, 
energisnåla armaturer är monterade och ljuset flö-
dar. Buskar som hängt över spåret är undanröjda, 
det är bara att vänta på en riktig vargavinter med 
mycket snö och fina skidspår. Vid barmark är det en 
perfekt slinga att jogga eller ta en promenad på. 
 

Innan elljusslingan fanns var det en väl upptrampad 
stig öster om spåret fram till och förbi Mullebacken, 
den första backen man möter på spåret om man går i 
vänstervarv. Mullebacken fick sitt namn på1970-
talet av skogsmulleverksamheten som drevs i samar-
bete med Friluftsfrämjandet och riktade sig till barn 
från ca 5 år och uppåt. En koja fanns vid backen där 
Mulle höll till. I Hasselfors var det Ulla-Lena Jans-
son som var den drivande  ”Skogsmullen”.  
Verksamheten pågick ett antal år och var väldigt 
uppskattad bland barnen. 

Halvvägs fram till  
Mullebacken om man 
följer den gamla stigen 
finns på höger sida en 
minnestavla i brons 
över framlidne  
Mauritz Magnusson, 
född i Skagershult men 
med släktband till 
Värmland som så 
många andra av våra förfäder.  
 
Mauritz hade ett genuint intresse för bygden och 
naturen men framförallt hans arbete med att ring-
märka fåglar skapade honom ett namn känt bland 
ornitologer i hela landet.  
Lillängen med alla dess lövträd, jättar som skuggar 
den biologiska mångfalden låg honom varmt om 
hjärtat, därav minnesplattans placering.  
 

LILLÄNGEN 

Göken, Cuculus canorus, ankom den 
8 maj mot den 4 f.å. Den hördes gala 
så sent som den 18 juli mot den 8 året 
förut. Den 21 juni fanns ett törnsång-
arebo med tre ägg, varav ett gökägg. 
Boet hade ett synnerligen skyddat 

läge, omkr. 20 cm. högt, fästat i en 
utmäd marken växande hasselgren, 
som var delvis täckt med gammalt 
björkris. Vid upptäckten hoppade den 
ruvande fågeln ur boet och försvann 
bland markvegetationen samt höll sig 
stum. Då jag gärna ville följa utveck-
lingen i boet, besökte jag det senare 
var annan dag. Vid varje dylikt till-
fälle upprepade fågeln samma manö-
ver som ovan relaterats. Den 30 juni 

kläcktes de båda äkta ungarna och 
den 1 juli gökungen. Fågeln bar sig 
åt som förut och lät ej höra någon 
enda lockton. Den 2 juli kl. 2 mid-
dagen besökte jag åter boet, och då 
låg den första äkta ungen på marken.  
Jag tog upp det lilla, nästan halvdöda 
kräket, som redan var utsatt av myror 
och andra småkryp, och tog den hem. 
Genom lämplig värme kryade den sig 
något. Men härmed var ju ej mycket 
vunnet, om jag ej kunde få några 
lämpliga fosterföräldrar. Jag erin-
rade mig ett par grå flugsnappare, 
som hade ungefär 4 dygn gamla 
ungar. I dessas vård lämnade jag 
ungen. 
Samma dag kl. 8 e.m. besökte jag 
åter törnsångareboet, och då låg 
unge n:o 2 på marken. Den var näst-
an kall, men verkade kryare än den 
första, varför jag tog även den med 
mig för att söka efter lämpliga foster-
föräldrar. Vid 10 tiden på kvällen 
lyckades jag finna ett annat flug-
snapparbo med nykläckta ungar,  

och i detta bo blev han inhyst. Då jag 
dagen efter skulle se efter hur det gått 
med unge n:o 1, var den spårlöst för-
svunnen, antagligen hade de två till-
tänkta fosterföräldrarna avlägsnat 
den. Någon dag senare såg jag efter 
hur det gått med unge n:o 2, och fann 
till min glädje, att den blivit omhul-
dad av sina fosterföräldrar och nu 
verkade mycket pigg. Han utveckla-
des snabbt och ringmärktes 8 juli 
tillsammans med sina fostersyskon. 
Han lämnade boet några dagar före 
dem. 
Gökungen utvecklades också snabbt 
och kunde ringmärkas den 6 juli. Då 
jag några dagar senare besökte boet, 
var den tråkigt nog borta ur boet. Om 
den frivilligt lämnat det eller fallit 
offer för något skadedjur är ovisst, 
men det senare torde vara mest tro-
ligt. Jag hörde ej heller något av de 
gamla fåglarna, då jag var vid boet, 
ehuru jag lyssnade efter dem. 

Att Mauritz hade ett enormt intresse för fåglar av alla de slag vittnar detta 
utdrag från hans nedteckningar sommaren 1935. 
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Sommaren 1935 ringmärktes 987 fågelungar av 39 
olika arter av Mauritz och hans lärjungar. Det var 
många ungdomar som var engagerade genom åren 
med att bistå vid ringmärkningen. Ungdomar som 
fick lära sig om de olika arterna, både inom växt- 
och djurlivet, något som de flesta sedan bar med 
sig genom hela livet.  
 
På äldre dar förfasade sig Mauritz över all ned-
skräpning, alla föroreningar. Hur folk lämnade sitt 
avfall i naturen var något han inte kunde släppa.  
I sin bok skriver han om föroreningen i sjöar och 
vattendrag. Han avslutar stycket med; 
 

En dyster framtidsvision, 
Tyst och stilla glider båten fram i ”Gula floden”  
(Laxån). Det enda som stör tystnaden är guppande  
damejeanner och utbrända glödlampor i strandkanten 
och en rörsångare i rörvassbältet vid åmynningen.  
I de illaluktande och halvtorra videsnåren hörs en säv-
sångare. Då och då vakar det i det smutsfärgade vatt-
net – men tro inte att det är fisk. Det är bara sump-
gaserna som gör sig påminda. Starr- och videmarker-
na runt kring ån ligger öde och sterila. Inga uppflog av 
andfåglar eller vadare. Fågeltornet vid Laxåns myn-
ning verkar tomt och övergivet, där det står lutande 
som tornet i Pisa. 
”Den tysta våren” gjorde sitt intåg och tog sin tribut 
bland växter och djur sommaren 1963. Det var det året 
som dödsrunan skrevs över Sörbyåsen och Ågrena-
ängarna. 
  

Framtidsvisionen blev inte som Mauritz spådde, 
den blev värre. Vi rensade upp det mesta av  
Mauritz föroreningar och kände oss trygga. Idag 
drabbas vi av ett nytt gigantiskt miljöhot i sjöar 
och vattendrag. MICROPLAST. 
     Per Bergström 

Johannas morotslåda 
Räcker till 10-12 personer 

1 kg morötter = ca 12 normalstora 

1 dl risgrynsgröt 

2 ägg 

1 dl ljus sirap 

1 dl hackad oskalad mandel 

1 msk riven färsk ingefära 

1 msk grädde 

1 tsk salt 

Riven muskot  

Vitpeppar 

Salt 

1-2 msk ströbröd 

Gör så här: 

Skala och skär morötterna i mindre bitar och lägg i en 

kastrull med vatten, koka morötterna mjuka (30-40 min). 

Häll av vattnet och mixa morötterna till puré.  

Hacka mandel, riv ingefära och blanda med morötterna. 

Tillsätt risgrynsgröt, äggen, sirap, grädde och blanda 

allt. Smaka av med vitpeppar, salt och muskot. Smörj 

ugnsformen och häll i smeten. Gör mönster med en 

gaffel och pudra ströbrödet över. Grädda i mitten av 

ugnen ca 175º C i ca 35-40 min till dess den får lite färg.   

 

Servera morotslådan varm eller kall på julbordet! 

Från inspiration. Till installation. 
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HASSELFORS BTK 

Sedan några veckor tillbaka är vi 
igång med bordtennisen i vår fina 
idrottshall. Vi kör torsdagar mellan kl 18.00 – 20.00. 
Det har som mest varit runt 10 st, inkluderat vi som 
håller i bordtennisen. Önskemålet för att vi ska fort-
sätta träna pingis i Hasselfors är att vi blir några 
fler. Så damma av ditt gamla rack eller låna av oss i 
början och kom med. Vi kör vidare och hoppas att 
det kommer några fler. 
Vi måste tacka Laxå Special Vehicles AB för deras 
sponsring till bordtennisen, utan den hade vi inte 
kunnat starta upp. Stort tack! 
 

Eftersom de gamla borden blivit väldigt slitna sökte 
vi pengar från Laxå Kommun, men vi fick tyvärr 

 avslag med motiveringen att Laxå Kommun 
”prioriterar viktigare saker”.  
 

Jag ställer mig frågande vad som är viktigare än att 
ungdomar i Hasselfors har något att göra på kvällar-
na. Riktigt dåligt av Laxå Kommun, sista ordet är 
inte sagt i den frågan ännu. 

 

Vi tränar i alla fall vidare fram till jul på torsdagar kl 
18.00 – 20.00 och det är från 7 år och uppåt. Riktigt 
kul att se att ”gamla” Hasselforsare har dammat av 
sina rack och kommit igång och tränat. 
 
Hasselfors BTK 
Jonas Wiberg  
Kjell Wiberg  

FRÅN MARKERNA 

På hemväg från Åtorpsmarken, ett måste varje höst, 
tar vi som vanligt den gamla Västringsvägen genom 
ödemarken Skagershult, en genväg eller en senväg, 
till Hasselfors. Strax efter Gäddsjötorp, där den ur-
gamla körvägen mot Bossmon svänger av till höger, 
lyfter en örn från en sten alldeles intill vägen. Tunga 
taktfasta vingslag, skall den aldrig komma upp, den 
följer vägen och är borta så snart den nått trädtop-
parna. Vilken fågel, säkert ett stort antal decimeter 
bredare mellan vingspetsarna än vår bil. 
 

En annan stor fågel som blir vanligare och vanligare 
är tranan. De som stannar och häckar hos oss blir 
fler för varje år. Än så länge är det inte några som 
stannar över vintern, men Skagerhultsmossen och 
Teen har blivit en övernattningslokal för tusentals 
tranor när de i slutet september och några veckor 
framåt rastar och äter sig mätta på potatis, nysådd 
och spillsäd.  
 
Det har varit en hel del människor som rört sig mel-
lan Stockås och Bålby för att få en skymt av tran-
flockarna som kommer inflygande i skymningen. 
Har man tur kan man samtidigt få höra kronhjortar-
nas brölande, deras brunsttid infaller vid den här  
tiden, den som har det vackraste brölet har störst 
chans hos hindarna. Det är få förunnat att ha sett två 
hjortar fläta ihop sina horn i kamp om hinden. 
Vid nedre dammen har en kungsfiskare observerats 
av mig och Jane då vi tog en morgonpromenad ge-
nom bruket. Den kom rakt upp ur vattensamlingen 
nedanför dammen och flög sedan mot Teen. Vi såg 
den uppifrån bron och uppfattade den som helt blå i 
den vinkeln. 
 

En räv har i sommar gäckat de 
boende i Hasselfors med att 
stjäla skor som stått ute över 
natten. Den bär inte iväg 
skorna så långt, oftast ligger 
de någonstans i grannskapet. 

Att räven burit tillbaka några skor den tidigare tagit 
har ännu inte framkommit. 
 

Per Bergström  

 
VÄRT ATT VETA 

 

Den 14 juli 1967, för 50 år sedan, avled 
Mauritz Magnusson under slutstadiet av 
hans boks framställning.  
Boken SKAGERSHULT ödemark och  
kulturliv, finns att låna hos byalaget. 
 

Den 10 april 1647, för 370 år sedan till-
bytte sig drottning Christina av Melcher 
Falkenberg ett frälsehemman Spaketorp, 
som donerades till Prästebord i den nya 
församlingen. 
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Om Olstorpen    3:e och sista delen 

Sonen Anders Gustaf, född 1833, flyttade till Run-

tuna i Sörmland, blev rättare på en gård där och 

räddade sig därmed från det trauma som det kan ha 

varit att vara son till en trollkarl. Carl Johan blev 

kvar. Han anges från 1861 som brukare i Lilla Tryss-

linge, inte långt från Östervik. Om honom skriver 

Harbe, med stöd av flera meddelare, att han ”hade 

lärt en hel del av fadren och blev därför en mycket 

eftersökt naturläkare. Han var duktig att stämma 

blod. Och ta reda på tjuvgods kunde han också. Han 

hade brännvin i ett glas och så rörde han i glaset 

med en kniv och mumlade ramsor som ingen vart 

klok på. Både djur och människor botade han”. 

(Uppteckning i ULMA.)  

Det verkar inte som om folk hade några betänklig-

heter gentemot Carl Johan. ”Brännvin kunde de 

vara förutan i vardagslag, men inte vid helger och 

kalas. [...] Kalle i Lilltrysslinge hade en så rar liten 

häst som hade lätt att springa. Grannarna skickade 

Kalle till Askersund, Vretstorp eller Sanna efter 

brännvin före jul vart år. Bönderna tog hem sådär 

en 30 à 40 liter var till jul.” (Harbe: Folkminnen 

från Edsbergs härad.) 

Carl Johan Jansson (eller Jonsson eller Johansson, 

det varierar ovanligt mycket) gifte sig i mars 1861 

med Klara Lovisa Jansdotter från Sandvik, född 

1842, äldsta dotter till Clara Lovisa Mossberg och 

”Förste Janne”, Jan Abraham Ersson. I det äkten-

skapet föddes tio barn. Näst yngst av dem var  

Johanna, kallad Hanna, född 1877 och sedermera 

gift med Johan Eriksson från Nysund. De två blev de 

sista brukarna vid Stora Olstorp, och därmed får 

man väl säga att en av många cirklar är sluten.  

Klara Jansdotters enda helsyster (det fanns sex 

halvsystrar), Maria Sofia, gifte sig några år senare 

med gårdssnickaren på Bålby, Anders Gustaf  

Andersson från Testabäcken. De kom till Olstorp 

betydligt tidigare än Johanna och Johan, 1865, och 

fick där tio barn som alla i varje fall blev vuxna.  

Johannas fem år äldre bror, Axel Karlsson, alltså ett 

annat av Olstorpens barnbarn, gifte sig med sin ku-

sin Augusta, dotter till Maria Sofia och Anders 

Gustaf. De kom också att bruka Stora Olstorp under 

några år i början av 1900-talet innan de flyttade till 

Stora Harsboda alldeles norr om Kvistbrogränsen. 

Men Maria Sofias och Anders Gustafs yngsta dotter, 

min mormor Gerda Andersson, född 1888, blev hän-

delsevis den sista brukaren vid Lilla Olstorp, från 

1923 till 1942. 

Trollkarlsgenerna lever väl kvar, men så pass ut-

spädda att det är svårt att se några tydliga verkning-

ar. Genom Axel Karlsson spreds de till Harsbofamil-

jen. ”En skulle kunna lite norrifrån”, sade min 

mamma ibland när saker och ting inte gick hennes 

väg, dvs man borde kunna trolla lite till husbehov.  

I hennes efterlämnade papper hittade jag en liten 

lapp där det stod ”Elins (överstruket) Hannas farfar 

hade tre fruar och kunde trolla”. Elin var dotter till 

Johan och Hanna och det måste ha varit hon som 

berättade detta för sin syssling Sara. I min generat-

ion är det däremot bortglömt och kommer som en 

mer eller mindre uppskakande överraskning när jag 

berättar det för sysslingar och bryllingar. 

© Kerstin Pettersson 

 

MER LYSEN & LJUS 
 

Inom kort kan vi glädjas över nya  

belysningsstolpar, på infarten från 

Edevägen till Ågrenavägen.  

 

Snart är det jul, tänd gärna ett ljus, 

men lämna det inte utan tillsyn! 
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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. 

Nästa manusstopp - 15 februari 2018 

Rätt svar - Hasselbladet Nr 3 
Tivedens Nationalpark bildas:  1   1983 
Svampen i Örebro är: X   58 m 
Ramunderboda kyrka flyttas: X   1899 

GLÖGGFEST 
I Hasselgården 

16 dec kl. 14.00 
Vi bjuder på glögg och pepparkakor. 
Försäljning, underhållning, lotterier,  
fotoutställning och kaffeservering. 

 

Presentation av Hasselfors utvecklingsplan 

Välkomna!  


