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Ordföranden har ordet 

Hej på er alla! 
Nu har äntligen den efterlängtade våren anlänt och i skri-
vande stund uppmättes i dag 29 grader, inte dåligt i bör-
jan av maj.  
Inom Hasselfors byalag lyser flitens lampa och mycket 
händer just nu. Bland annat är ett mycket stort ombygg-
nadsprojekt av köket i Hasselgården igång.  
I kvarnen har bröstpanel och väggar fått ny ljus och fin 
färg.  
Boken om Porla Brunn är under uppbyggnad och det blir 
en ganska gedigen bok om brunnens historia.  
Byalaget och jag vill rikta ett stort TACK till alla som hjäl-
per till i byalagets ideella arbete, ingen nämnd ingen 
glömd!  
Vi saknar fortfarande medlemsavgifter för 2018.  
Även om vår ekonomi är god just nu så har vi många 
stora fasta kostnader för flera fastigheter, såsom elkost-
nader, underhåll med mera. 
 

Medlemsavgift: familjekort 150 kr och för enskild 
medlem 100 kr, betala till bankgiro 5517-5491 eller 
Swisha till 123 147 56 72 och glöm inte att ange namn. 

 
 
Önskar er alla en skön sommar! 
 

Andreas Gustafsson  

 
 

Håll er uppdaterade om våra kommande arrangemang, 
besök vår hemsida www.hasselforsbyalag.com  
 

 

Har ni något att bidra med till tidningen eller 

åsikter bra/dåligt, vänligen kontakta ansvarig 

utgivare Andreas Gustafsson, på mail:  

info@hasselforsbyalag.com 
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Mopedens Dag - 19 maj   
omslagsbild 

Årets mopedrally gick i strålande 
sol, men om det var vädret som 
enbart lockade de 112 deltagarna 
kanske ska vara osagt. För vissa 
var nog mopedrallyt ett sätt att 
testa sina kunskaper på olika sätt. 

Det är alltid 
lika trevligt att 
vara med vid 
start. Som 
vanligt är upp-
finningsrike-
domen stor 
bland delta-
garna, eller 

vad tycks om maskoten som satt  
i fronten på en moped?  

Sekreteriatet sköttes av Annika 
Söderberg och Berit Persson hade 
det stressigt att rätta svaren för 
att kunna utse vinnare av moped-
rallyt.  
Grattis Andreas Beckman, vinna-
ren av mopedrallyt för andra året i 

rad. Det lönar sig att kunna kasta i 
prick.  
- En vänlig granne tog med sig  
buketten så det ordnade sig, yes!  

I bruksparken kunde stora och 
små fynda bland de många loppis-
försäljarna.   

För alla de som ville prova lyckan i 
spel fanns Hasselfors PRO på 
plats.  
I magasinet serverades korv och 
dricka och i kvarnen kunde den 
som var fikasugen få köpa kaffe 
med hembakt bröd och våfflor.  

Det välflyllda prisbordet som 
sponsrats av företagen och det 
var nog mer än hälften av  

deltagarna som kunde hämta ut 
ett valfritt pris.  

Ett stort tack till alla sponsorer 
som gjort detta möjligt!  

Lycklig vinnare till mopeden, 
Husqvarna Novolette från 1955, 
blev Martin Larsson, Svinnersta 
som arbetar på Husqvarna i Åsbro.  

 

Vid bläckhornet                   Terttu Bohlin 

 

Men hur får jag med vinsten, 
en blombukett på moped?  
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Storloppis  

Ett knappt femtiotal försäljare hade letat igenom 

skåp, källare och garage för att kunna vara med och 

sälja på storloppisen i Hasselfors idrottshall lördagen 

den 7 april.  

Och det var ju tur för när dörrarna öppnades kom en 

strid ström av spekulanter som fyndade allt ifrån met-

spö, samlarmynt, ljudböcker, porslinskarotter och  

lära-gå-stolar. Dessutom var Hasselfors Byalags för-

säljning av korv och fika väldigt populär. Det nya för 

i år var att istället för att försöka täcka hela golvet 

erbjöds skoskydd att dra på skorna, vilket visade sig 

fungera alldeles utmärkt.  

Till slut vill vi tacka för en lyckad dag och hälsa alla 

välkomna åter på de traditionsenliga bakluckeloppi-

sarna på Mopedens dag och Hasselfors kalaset.  

Carolin Selvin 

-  
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Kalabaliken i Hasselfors 

Ett barndomsminne berättat av  
Stig-Olof  Staaf, Hasselfors 

I början av andra världskriget 
hyrde försvarsmakten förrådsloka-
ler i Porla. Brunnsverksamheten 
var nedlagd och tomma byggnader 
fanns tillgängliga. Ett antal militä-
rer var placerade i Porla som till-
sammans med några civilanställda 
ansvarade för förråden. Här fanns 
även ett tiotal hästar som ingick i 
verksamheten. 
Vid ett tillfälle då man var ute och 
motionerade hästarna passerar man 
Hasselfors och stannar då till vid 
Lamberts kafé vid Rosenlunds-
gatan.  
Åtta kaffesugna kuskar går in och 
en stannar kvar för att vakta häs-
tarna. Efter en stund kommer has-
selforspojken Karl-Uno Eriksson 

cyklande med en stor trälåda lastad 
på cykeln. Precis när Karl-Uno 
passerar kaféet ramlar trälådan av 
cykeln med stort buller och brak. 
Hästarna blir vettskrämda och ske-
nar iväg åt alla håll.  
Stig-Olof och kamraten Ivan  

Hasselqvist befann sig just då i 

Axel Alexandersson trädgård, bara 

ett litet stycke från kaféet och blir 

vittnen till kalabaliken. Skräck-

slagna ser de hur nio hästar med 

stålvagnar kommer skenande  

genom trädgårdarna. Lyckligtvis 

blev ingen skadad och hästarna 

återfanns så småningom.  

Men minnet av den omskakande 

händelsen lever kvar än idag.   

 

Med sommarvärmen 

som kom i maj, har en 

svärm med ”ovanliga” 

fjärilar  lyckats  gömma 

sig i tidningen.  

Hur många fjärilar hit-

tar du?  

Räkna ihop ´och skriv 

också på vilken sida 

fjärilen finns. Fjärilarna 

finns i olika färger och 

alla får räknas med,  

(även den lilla  gröna) 

här på sidan.  

 

 

 

 

Rätt svar i nästa Hasselblad  
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SKAGERSHULTS FÖRSAMLING 

 

Församlingspräst Skagershults församling 
Kyrkoherde för Bodarne pastorat 

Sommarhälsning från Skagershults församling 
 

”Jag vill uppleva några andra omgivningar än den jag har 

hemma!” Så tänker många och åker dit där naturen blir 

just annorlunda jämfört med den man har runt husknu-

ten.  

Men i Skagershult behöver då semesterresan i så fall 

inte bli lång ifall man vill få variation i landskapet. Det 

räcker med att ta en lite längre promenad eller cykeltur 

så kommer man till ett annat slags landskap.  

 

Vill du uppleva en skogssjö som påminner om Norrland: 

Vandra eller cykla längs Toftens västra sida. Vill du upp-

leva härlig mellansvensk jordbruksbygd med öppna ha-

gar och ängar? Åk Bodavägen över Spaketorp bort mot 

Träntorp förbi gamla kyrkan mot Bålby. Vill du uppleva 

vildmark som inte förändrats på 10 000 år? Följ med och 

vandra över Skagershultsmossen (första söndagen i juli, 

se program). Ja, man behöver verkligen inte åka långt 

för att ha olika naturtyper inom en och samma socken.  

 

Naturen är något att förundras över. Allt från den 

minsta bakterie eller nervsystemets avancerade kon-

struktion. Det satsas stora resurser i forskning för att 

försöka förstå dessa komplicerade processer som pågår 

överallt i naturen och i våra egna kroppar. Människan 

vill lära mer om oss själva, naturen och universum. De 

allra flesta människor får känslor av närvaro och hänfö-

relse vid starka naturupplevelser.  

Vi fylls av beundran när vi ökar vår kunskap kring hur allt 

i skapelsen fungerar och hänger ihop. 

Naturen är en gåva som mänskligheten har fått att för-

valta. Det är därför vi känner så stor dragningskraft till 

naturen. Vi hör hemma där på samma sätt som vi alla 

också hör hemma i en relation till Gud. Genom Jesus 

från Nasaret kan vi alla lära känna Gud mer. Som Jesus 

var, sådan är Gud. Han söker oss på många sätt. Också i 

naturens hänförande skönhet. Varje vacker blomma och 

naturupplevelse har en avsändare. Från Gud till dig.  

De blomster som i marken bor 

kan aldrig själen glömma.  

Hur skönt att djupt bland gläntors flor 

se solens fingrar sömma 

en vacker klädnad till den säng 

som vi ger namnet sommarns äng 

och som med solens gyllne tråd 

hopsömmas våd för våd. (Psalm 202) 

 

I Skagershults församling firar vi gudstjänster med som-

marstämning i våra tre kyrkor under sommaren. Du är 

välkommen med att fira gudstjänstgemenskapen! 

Med önskan om en jättefin sommar i Skagershultsnatu-

ren! 

 

/Janne präst 

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 
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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 

3 juni kl. 11.00 Första söndagen efter trefaldighet Vallfartsmässa i Riseberga klosterruin. 
Medtag kaffekorg. 

10 juni kl.15.00 Andra söndagen efter trefaldighet. Gudstjänst. Anna Eriksson präst. 

17 juni kl.10.00 Tredje söndagen efter trefaldighet. Mässa i Ramundeboda kyrka. 

23 juni kl.10.00 Midsommardagen. Gudstjänst i Skagershults gamla kyrka. 
Klarinettkvartetten medverkar. Simon Jo-
elsson präst. 

24 juni kl.11.00 Den helige Johannes Döparens dag. Gudstjänst i Finnerödja kyrka. 

1 juli kl. 10.00 Apostladagen. Gudstjänst i gamla kyrkan. Därefter pil-
grimsvandring (mossvandring på likstigen) Ta 
med matsäck och stövlar. Veronica Hagberg 
diakon. Buss åter. 

8 juli kl.15.00 Sjätte söndagen efter trefaldighet. Gudstjänst i Gamla kyrkan. Anna Eriksson 

präst. 
15 juli kl.10.00 Kristi förklarings dag Mässa i Ramundeboda kyrka. 

22 juli kl.15.00 Åttonde söndagen efter trefaldighet. Gudstjänst i Porla kapell. Anna Eriksson 
präst. 

29 juli kl. 10.00 Nionde söndagen efter trefaldighet. Mässa i Ramundeboda kyrka. Anna Eriksson 
präst. 

5 augusti kl.15.00 Tionde söndagen efter trefaldighet. Mässa i nya kyrkan. Anna Eriksson präst. 

12 augusti kl.10.00 Elfte söndagen efter trefaldighet. Mässa vid sockenstugan Borasjön. 
Anna Eriksson präst. 

19 augusti kl.15.00 Tolfte söndagen efter trefaldighet. Friluftsgudstjänst vid Kvarnmagasinet 
Bruksparken. Byalaget bjuder på fika. Tips-
promenad. Anna Eriksson präst. 

26 augusti kl.10.00 Trettonde söndagen efter trefaldighet. Mässa i Ramundeboda kyrka. 

2 september kl.15.00 Fjortonde söndagen efter trefaldighet. Gudstjänst i nya kyrkan. Simon Joelsson 
präst. 

Sommarcafé arrangeras vid kyrk-
parken i Laxå varje tisdag och torsdag 
med start kl. 13:30 mellan 26 juni –  
9 augusti. 

Pastoratsresa planerad till lördag  
8 september. (reservera dag i  
almanackan redan nu). OBS OBS !! 
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Vi hoppas ni alla har lagt märke till vad Röda Korsets verk-
samhet under vårterminen varit. Jo, våffelkafét, som varit 
välbesökt.  
Vi driver det tillsammans med Bodarne pastorat. Vi har 
också deltagit i glöggbjudningen, delat ut julblommor och 
varit med på Storloppiset. 
 
Kretsstämman ägde rum den 28 februari. Då hade vi besök 
av Lisbet Hall-Karlsson, vår representant i regionrådet.  
Hon framförde en historik i Röda Korsets bakgrund och be-
lyste många initiativ från Röda Korset, som idag är en själv-
klarhet i vårt sociala samhälle, som t.ex. skoltandvården.  
Sedan en snabb övergång till framtidsvisioner. Hon belyste 
vår viktiga position som liten krets. Kvällen avslutades med 
att Lilian Hansson avtackades för mångårigt kassörsupp-
drag. Som ny kassör valdes Berit Bergqvist. 
 
Vi tackar alla som på olika sätt stöttat oss under 2017. 
Hasselfors-Porla Röda Korskrets 

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 

 

Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Inom föreningslivet och idrottsrörelsen (HGoIF) be-

handlar vi en stor mängd personuppgifter. De används 

bland annat till att hålla ordning i medlemsregister eller 

för att kunna arrangera evenemang. 

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska 

hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 

kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya data-

skyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven för-

ändras något.  

Med anledning av dessa förändringar har vi komplette-

rat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den be-

skriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina per-

sonuppgifter samt vilka rättigheter du har.  

Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den 

på hasselforsbyalag.com. 
 

Mvh Hasselfors Byalag  

 

 

GDPR = General Data Protection Regulation 
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Hej på er igen! 
 

Tiden går fort och mötesverksamheten för våren är 

redan avslutad. Vid vårt årsmöte den 7 mars deltog 

från distriktstyrelsen Margareta Jansson som också 

blev vald som ordförande för årsmötet. 40 medlem-

mar deltog på årsmötet.  

Styrelsen består av ordförande Kjell Wiberg, vice 

ordförande vakant, sekreterare Rosemarie Johansson, 

kassör Tommy Eriksson, ledamöter Majbritt Sandell 

och Margareta Johansson och suppleanter Bert  

Johansson och Nils Franzén. Vid distriktets årsmöte i 

Hällefors den 23 mars deltog Kjell och Majbritt. Vi 

har även i år anmält 2 lag till årets DM i boule. Vi 

har fått en inbjudan till årets ”Må bra dag” i Sanna-

hed den 17 maj. Glädjande är att vi kunnat anmäla 3 

lag dit i år. Storloppis den 7 april i Hasselfors idrotts-

hall  där vår förening deltog med lotteriförsäljning 

med gott resultat. Kjell och Rosemarie har varit på en 

upptaktsträff i Åsbro inför seniorfestivalsveckan se-

nare i höst, vecka 40.  Från vår förening har Rosema-

rie deltagit vid föreningsträff den 24 april i Laxå med 

Laxå kommun och Sisu om nya regler vid hantering 

av personuppgifter GDPR. Vid medlemsmötet den 

25 april som också innehöll äggsexa kunde ordfö-

rande hälsa 32 medlemmar välkomna. Han informe-

rade också om att bocciaspelet i idrottshallen avsluta-

des den 23 april och därefter sedvanlig fika med 

kaffe och smörgåstårta. Antalet deltagare har varit 

mellan 10-15 personer.  

Boulespelet börjar måndag 7 maj vid torget kl 09.30-

11.30. Gamla som nya spelare hälsas varmt väl-

komna. Undertecknad har från Hasselfors PRO upp-

vaktat Nils Göransson på hans 90 årsdag. Grattis 

ännu en gång från oss och tack för en trevlig förmid-

dag. 

Inbjudan från Sydnärkes folkhälsoteam och Laxå 

Kommun till uppföljning och program inför senior-

festivalsveckan i oktober och från vår förening åkte 

Kjell och Rosemarie.  

Inbjudan till PRO distriktet den 29 maj gällande 

avtackning av vår ombudsman Margareta Röst-

lund, gäller också till PRO:s inspirationsdag i 

Pålsboda Folkets Park den 1 september. PRO 

samrådsgrupp sammanträder den 27 april i Has-

selgården. Sammanträde med kommunala sam-

verkansrådet den 18 maj i Laxå. Vår utflyktsresa 

går i år till Tivedstorp den 23 maj. Ordf. kunde 

också informera och glädja många att tillsam-

mans med Laxå-Röfors PRO blir det en julbords-

kryssning med Cinderella den 26-27 nov. Kjell 

tar upp anmälningar i september eller tidigare för 

de som vill. Vi kommer som vanligt att sälja våra 

lotter på Mopedens dag 19 maj och detsamma 

gäller för Hasselfors-kalaset den 11 augusti. Kom 

och besök oss och köp våra lotter så hjälper ni till 

att stödja föreningen. Hoppas vi ses där, annars 

välkomna till höstens första medlemsmöte den 26 

sept. Ordförande avslutade mötet med att tacka 

festkommittén för den goda förtäringen man hade 

gjort i ordning och passade på att önska alla  

”en varm och trevlig sommar”.  

På återseende! 

 

Kjell Wiberg 
Ordförande 
 

Höstens program: 
Onsdag 26 sept Sillsexa 
Onsdag 24 okt  Kaffe 
Onsdag 21 nov Underhållning 
Onsdag 12 dec  Luciakaffe 
Alla möten startar kl 14.00 i Hasselgården 

HASSELFORS PRO 

                            

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

MULLHYTTAN * 0585-40042 
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Hasselforskalaset  

firar i år sitt 20-årsjubileum  

Detta vittnar om ett storartat engagemang på orten 

och ett genomtänkt och hållbart projekt som drivs av 

en styrelse på ett målinriktat och genomtänkt sätt. 

Laxå kommun har arbetat målmedvetet med att ut-

veckla kommunens alla orter. Honnörsorden är nu-

mera ”Här blir du sedd!”, vilket ställer krav på akti-

viteter där detta synliggörs i praktiken. Du skall bli 

sedd och uppmärksammad oavsett: 

 vem du är eller varifrån du kommer 

 var du bor  

 vad du har för sysselsättning 
 

Laxå kommun vill alltså stödja och uppmärksamma 

alla orter i kommunen för deras lokala arbete för att 

höja attraktionskraften i vår kommun. Det finns gott 

om eldsjälar även i Finnerödja, Tived , Röfors och 

Laxå, som på olika sätt arbetar för trevnaden på or-

terna. Sannerudsmarken, Finnerödjamarken och Rö-

forsdagen är exempel på detta. I centralorten Laxå 

finns ”Sommar i centrum”, Julmarknad, mm. 

Undertecknad har fått uppdraget att anordna en årlig 

kommunal fest där alla är välkomna att delta och 

skapa aktiviteter som svetsar oss samman oavsett 

boendeort i kommunen. 

Underhållning och trivsel för alla åldrar är givetvis 

utgångspunkten för denna festlighet, men här kan 

även näringslivet, föreningsverksamheterna och ut-

vecklingsplanerna för orterna lyftas fram.  

Den ort som har årets kommunala fest ska med 

andra ord uppmärksammas och lyftas fram i 

rampljuset utifrån flera utvecklingsperspektiv. 

Laxå kommun är av den anledningen medarrangör 

vid årets Hasselforskalas och ger ekonomiskt stöd 

till evenemanget för att kunna öka antalet aktiviteter 

och aktörer. Kommunens avsikt är alltså inte att 

skapa en egen kommunal fest på de olika orterna, 

utan ta vara på det utmärkta arbete som redan görs 

lokalt och förstärka det. 

Hasselforskalaset blir  alltså premiärort för den 

första kommunalt stödda festligheten. Nästkom-

mande år hoppas vi att andra orter visar intresse för 

att anordna detta, så att festen förläggs i hela kom-

munen över tid. För detta krävs den mobilisering av 

lokalbefolkningen som Hasselfors visar upp! 

 

På uppdrag av Laxå kommun 

Ronny Johansson 

Lärare: Margareta Sundqvist, 
gift Odhélius 
 

Bakre raden från vänster: 
Torsten Lundberg  

Stig-Olof Staaf  
Gunnar Andersson, Falltorp 

? Svensson, Ärnäs  
Per Hasselqvist  

Bengt Harbe  
Allan Söderberg 

 
Främre raden från vänster: 

Eva Persson  
Magda Åberg 

N N  
Gerd Ivarsson  
Sonja Rystedt  

Stina i Körartorp  
Anna-Maj Karlsson från Kjelltorp. 

SKOLKORT FRÅN HASSELFORS SKOLA 1941   
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Projektrapporter  
Hasselgårdens kök  

Det mesta när det gäller rivning i 

lokalen är avklarat, det återstår  

någon vägg som skall bort.  

Uppbyggnaden har påbörjats, El-

levio har lagt ny grövre kabel fram 

till tomtgräns så att vi får en säk-

rare elanslutning. Ny elcentral är 

beställd och offert på köksmaski-

ner är på ingång. 

 
Kvarnen 

Styrelsen har beslutat om en liten 

uppfräschning av samlingslokalen i 

Kvarnen. Pontus Bohlin har lagt 

många timmar på målningen och 

det blir ljust och fint.  

Nya elradiatorer är beställda för 

montering innan mopedens dag. 

Tankar finns på att öppna blind-

dörren på gaveln, men inget är be-

stämt. 

 

 

 

Porla 

Från början var det ett häfte på 50 

sidor planerat till vårt Porlaprojekt, 

i dag handlar det om en bok som 

just passerat 130 sidor. Det blir 

säkert några fler. Vi skulle kunna 

göra den mycket större, material 

finns, men allt har ett slut. Det är 

inte bara, vad skall man ta med och 

vad skall man rata? Skall man 

dessutom ha text till alla bilder, 

namn på personer är inte lätt att 

hitta, vill man allt tar det aldrig 

slut.   

Värt att veta 
 

Den 24/10 1958 kan man i  

Örebrokuriren läsa att en ring-

märkt tornsvala återfunnits i 

Deje i Värmland i september,  

enligt rapport till Naturhistoriska  

Museet i Stockholm. Det gäller 

en tornsvala ringmärkt av bruks-

tjänsteman Mauritz Magnusson, 

Hasselfors den 11 juli 1939, alltså 

för något mer än 19 år sedan. 

 För några år sedan meddelades i 

tidningarna att man i Rävlanda 

vid Västkusten återfunnit värl-

dens äldsta tornsvala.  

Enligt ringmärkning var svalan  

10 år gammal. 

Per Bergström 
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Pinus sylvestris -  Tall 

En vårvinterdag fick vi äntligen till det. Jag och  

David Tverling hade pratat om det vid flera till-

fällen, vi skulle till Kaninholmarna. Det var väl 

mest jag som ville visa David vilket otroligt orört 

strandområde det finns utefter Teen, mellan Bålby 

och Harsboda. Området är lite svåråtkomligt om 

man inte sommartid tar båt över Teen, eller som vi 

går över isen en härlig vårvinterdag. 

Strax söder om Almby ställer vi bilen går genom en 

granplantering och är snart ute på sjön. Att ta den 

här vägen sommartid ut till Kaninholmarna kan vara 

lite vanskligt, strandängarna som förr brukades för 

slåtter är i dag en djungel och på vissa ställen  

ogenomtränglig. I dag går det galant över isen,  

lagom mycket dag-gammal snö med en hel del spår 

från räv, hare, rådjur i strandkanten. Halvvägs till 

vårt mål korsar vi ett purfärskt lo-spår, av slagen att 

döma en riktig bjässe. 

Greve Wachtmeisters barn hade kaniner på holmar-

na här ute. På den sydligaste som är en ö var kani-

nerna lösa, på de andra två var de i burar. Därav 

kommer namnet Kaninholmarna sägs det. När vi 

kommer fram möter en äldre blandlövskog, mest ek, 

men i strandkanten barrträd med ståtliga furor som 

dominerar. Vi går mot badviken, där hasselfors-

borna förr rodde över sjön för att bada och sola. Där 

på sandstranden står den, inte som jag minns den, 

då var den vid liv, inte direkt välmående grön, men 

den var vid liv. Nu är den bruten av en storm från 

väster, men den är fortfarande den grövsta furan jag 

sett.  David säger att det med all sannolikhet är den 

grövsta furan i Laxå kommun, och förmodligen 

grövre än någon fura i nationalparken. Den står på 

Bålby ägor i Skagershult. 

     Per Bergström  

Vårutflykt 5 maj 2018 

Vårens utflykt, den femtonde i ordningen, en på  

våren och en på hösten, det måste ha varit 2011 som 

vi samlades första gången. I stort sett lika många 

deltagare nu som då, 29 st. Av dessa är det några 

som har varit med vid alla utflykterna, så några  

direkta nyheter börjar bli svårt att finna. De senaste 

gångerna har det varit ganska många platser vi tidi-

gare besökt, men det tycks inte ha någon större bety-

delse, intresset för våra utflykter verkar vara kon-

stant. 

 

 

Vårt första stopp blir på bruket, nordväst om det 

gamla missionshuset i den s.k. Missionshushagen låg 

KROGEN. Den omnämns första gången 1742 som 

krogstugan, innehållande ett rum och en kammare. 

Till krogen hörde även fähus, lada och en bod. 1756 

innehades den av änkan Maja Frisk.  

Det finns lämningar efter en större källare, där i när-

heten tror vi krogen låg, och det stämmer ganska väl 

med en gammal karta där krogen finns utsatt.  
            Forts sidan 13. 
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Det var inte många, jag tror inte det var någon, som 

över huvud taget hört talas om att det funnits en 

krog på bruket. Nu fick alla vara med om att märka 

ut krogstugan med en av våra skyltar. 

Vår lilla runda fortsätter och vi besöker Skvaltkvar-

nen vid Spettån, Paskåsen, Trysslinge soldattorp där 

soldaten hette Trygg. Carl Johan Trygg, son till ser-

geanten C O Trygg, föddes här 1887. Han flyttade 

hemifrån vid tolv års ålder för att försörja sig själv 

och arbetade som urmakare och skomakare.  

 

Tidigt började han snida figurer på så kallade van-

liga människor. Han emigrerade till Canada men 

återkom med hela sin familj till Sverige. Trygg och 

hans son snidade över 10 000 figurer. Håll utkik ef-

ter hans alster, kan vara en bra investering. 

 

Nyttorp, Pasklandsrös, Finnastubbaröset, gränsste-

nen mellan Skagershult och Nysund, rest på stubben 

av en stor gammal tall, som från början var gräns-

märket. Fikat smakade förträffligt här vid ”Rösa” 

Södra Åsen, Vidsjöbäcks Grindstuga och Norra 

Åsen på gränsen till Nysund. Någonstans här i sko-

garna intill ett jättekast skall Bildsköne Bengtsson 

och Tatuerade Johansson ha gömt sig undan rättvi-

san. Bildsköne Bengtsson var en legendomspunnen 

förbrytare och dynamitard. Han och hans kumpan 

Tatuerade Johansson gäckade polisen över två år på 

1930 talet. Jakten på duon blev en följetong i pres-

sen.  

 

Grytebäcken blir vår sista anhalt för den här gången. 

  

  Tack för oss Rune och Per 
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Jag träffar Jonna Dahlberg en solig dag i maj och Jonna 
berättar att det har skrivits om hennes flytt tillbaka tidi-
gare i Hasselbladet, men jag tyckte det var intressant att 
få ta del av hennes tankar idag. Familjen består, förutom 
av Jonna, av maken Erik, de båda sönerna Gustav och  
Julius, 7 år resp. 5 år och lilla dottern Sonja 2 år. Alla bar-
nen är på skola eller dagis, så Jonna sitter lugnt och av-
spänt och svarar vänligt på mina frågor. 
Jonna och Erik har bidragit till en föryngring av ortens 
befolkning, vilket är jätteviktigt för små orter.  
Det är nog många med mig som tyckt att det har varit 
roligt att följa förändringen av ”Blomgrens villa” till en 
kaxig och modern villa, belägen på en av Hasselfors 
”gräddhyllor”. Villan har omsorgsfullt renoverats från en-
plansvilla till en modern tvåplansvilla för att rymma famil-
jens behov. Den lite ovanliga skifferfasaden som Jonna 
och Erik valde, gör tillvaron som villaägare väldigt mycket 
enklare eftersom fasaden är underhållsfri och i mitt tycke 
ett snyggt och smart val.  

Vilka faktorer påverkar yngre människor att flytta till 
Hasselfors?  
För Jonna som är född och uppvuxen i Hasselfors var det 
inte något att fundera över och maken Erik tyckte också 
att Hasselfors var fint, så valet blev enkelt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hur länge sedan var det ni flyttade till Hasselfors?  
Det är 8 år sedan och det var nästan vid samma tid efter 
att Jonna och Erik hade gift sig (2010) som de bestämde 
de sig för att flytta. Då det sista huset på Ågrenavägen var 
till salu slog Jonna och Erik till och flyttade från Örebro till 
Hasselfors. 
 

Vad är det ni värdesätter extra med just Hasselfors?  
Hasselfors är ett fint litet samhälle och det är känns lugnt 
och tryggt att bo här. Barnen har nära till mormor och 
morfar, vilket inte är så tokigt alls och det är enkelt att 
träffas. 
 

Hasselfors är känt för sitt rika djur- och fågelliv. Är när-
heten till sjöar och naturen viktigt för er?  
Tillgången till sjöar och naturen är givetvis ett plus, även 
om den alltid varit självklar för Jonna så uppskattar Erik 
det kanske mer. Det är enkelt att göra något tillsammans i 
naturen och fiske är uppskattat av make och barn. 
 

Är ni beroende av allmänna kommunikationer till och 
från orten för exempelvis arbetet? 
Eriks arbetstider gör att bussen nyttjas sporadiskt, det är 
få turer till och från Hasselfors, så Erik arbetspendlar i 
egen bil till och från Laxå. Jonna arbetar i familjeföretaget 
med pappa och syster och har förmånen att kunna arbeta 
hemifrån och är inte i dagsläget i behov av att ar-
betspendla. Dock hyser Jonna farhågor att de i framtiden 
måste ha två bilar för att kunna skjutsa barnen till deras 
aktiviteter. Hon konstaterar att det troligen är samma sak 
även för större orter, d v s att allt inte finns inom kommu-
nen, utan att man måste kunna ta sig med egen bil till 
olika aktiviteter. 
 

Är det något ni saknar eller tycker borde finnas på orten 
med tanke på era barn? 
En förskola står högt på önskelistan så att de yngre skulle 
slippa att åka buss från 6 års ålder. Jonna menar att det är 
de som föräldrar som är mest oroliga för att barnen 
måste pendla, men sonen Gustav som går i ”förskole-
klass” klagar inte. Efter en tid med ”inskolning av att åka 
med skolbussen” fungerar det idag bra. Pappa Erik kol-
lade i början att sonen verkligen kom med bussen innan 
han åkte till sitt arbete som lärare på Centralskolan. 
Jonna är medveten om att man inte kan förvänta sig att 
olika sportaktiviteter finns på hemorten när det är dags 
för barnen att välja ett intresseområde. 
 

Affär och skola påverkar många, hur har ni löst det eller 
hur tänker ni om sådan service?  
Bor man på en liten ort vet man att servicen är begränsad 
eller saknas helt. Vi har lärt oss att planera och vi vecko-
handlar, men är det något vi behöver är det enkelt för 
Erik att göra inköpen innan han åker hem.  
 

Om ni  kunde önska er något, vad skulle det vara?  
Det skulle givetvis vara bra med en närbutik och förskola.  
 

Hemma hos...                    Text & foto: T Bohlin 

    Bålby Hasselfors    www.bpl.se/balby 

Tor-Fred: 14-18        Lö-Sö: 12-16 

0585-44024 

KVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖ 
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Om du inte har tid att sitta och läsa, är tipset 
att lyssna på en bok. Med appen Biblio har 
du händerna fria att göra annat samtidigt 
som du lyssnar.  
Ladda ned appen Biblio som 
är gratis. I Biblio kan du söka, 
utforska, låna och lyssna på 
ljudböcker.  
 
Med ditt vanliga lånekortsnummer får du 
tillgång till bibliotekets ljudbokssortiment.  
 

OBS! Det finns  flera andra appar för att lyssna på böcker såsom 
BookBeat, Nextory och Storytel för att nämna några men dessa är 
inte gratis.  

 
 

  
 

 
  

Nominerade till Årets Bok 2018 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Juni Onsdag 6 Nationaldagen firas i Bruksparken 

  Fredag 22 Midsommarfest i Bruksparken 

 Augusti Ej fastställt  Releasefest i Porla, Projektet ”Porla Brunn i svunnen tid” 

 Lördag 11 Hasselforskalaset, kl 10.00 

  Ej fastställt Lådbil- och dragkampsevent för barn och föräldrar 

September Lördag 15 Höstutflykt ”I våra fäders spår” med Torpgruppen. 

  Söndag 23 Tranfestival, bildvisning och transpaning 

November Ej fastställt Skattjakt alt. reflexjakt, event för barn och föräldrar 

December Lördag 8 ”Glöggmingel” med liten julmarknad 

Svar på gåtan i Nr 1-2018. 

Den femte systern spelar schack med 

Katarina. 

Skidliften i Sunne: Para er tre och 
tre i liftkön. Se upp så inga klädes-
plagg fastnar i liften. 

Medborgarhusets foajé i Stockholm:  
Morgondagen inställd pga bristande 
intresse. 

Helsingborgs Dagblad: Vi skriver alt  
dåligare. (Det jör vi vel inte!) 

Skylt i mindre klädbutik: Idag rabatt 
på underkläder som avdrages i kassan. 

 

 

-  

 

Detta är ett preliminärt program och kan komma att ändras under årets gång. Byalagets tipspromenader utgår på grund av minskat del-

tagande och vi återkommer om intresse finns. Vi hälsar alla välkomna till våra arrangemang under 2018 

Svar i Hasselbladet Nr 3 2018 
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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 aug 2018 

09.00 Vi klär midsommarstången, glass till alla barn 

14.00 Traditionellt midsommarfirande, dans och lekar,  

fiskdamn, chokladhjul, ponnyridning, godis till barnen 

och servering. 

Midsommarfirande 
Bruksparken  Hasselfors 

Hasselfors Byalag i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Välkomna! 


