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Hej på er alla! 

 

Novembermörkret är kanske inte alltid så trevligt, men snart 

stundar december då man får lysa upp tillvaron med  

adventsljusstakar, tända ljus m.m. Sitta inne och mysa, 

kanske vid en öppen eld och läsa en bok. 

 

Det som hänt senast inom Hasselfors byalag var ”Troll-

vandringen” i Lillängen, ett väl arrangerat evenemang och  

väldigt välbesökt. Stort tack till alla som jobbat med detta 

och bidrog till en riktigt lyckad kväll. 

 

Härnäst stundar Julmarknaden i Hasselgården, lördagen den 

7 december. Lördag den 8 februari 2020 anordnas Hassel-

fors Naturfoto & Filmfestival för 5:e året i rad. Festivalen 

har blivit ett riktigt paradnummer för Hasselfors och  

byalaget, läs mer på sidan 15. 

 

Sist vill jag tacka vår duktiga redaktör som tyvärr beslutat 

sig för att sluta och gör nu sitt sista nummer av Hassel-

bladet. Jag ber att få tacka Terttu Bohlin som gett vår  

tidning ett rejält lyft och hoppas att vi kan hitta en god  

ersättare. 

Stort tack för allt jobb som du lagt ned med tidningen. 

 

Önskar er alla en god och fridfull jul. 

 

      Andreas Gustafsson 
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Träntorps uppfart i vinterskrud påminner 

mig om de snörika jularna i Klockargården, där 

bodde jag med mina systrar som tonåring på 60-talet. 

Då var alla husen i Träntorp med omnejd fulla med 

barnfamiljer och ingen behövde sakna kompisar i 

närområdet. Vi som valde att läsa i realskolan fick 

först ta oss till Hasselfors station för att åka rälsbuss 

till Svartå och slutligen till Degerfors. Det blev 

många och långa promenader under vintern då vi 

trots vår ålder ansågs vara för gamla för skolskjuts.  

Troligen stärkte det oss att redan vid unga år röra på 

sig. Konstigt nog har jag inget minne av att det fanns 

Friskis & Svettis för att hålla kroppen i trim, utan det 

var gymnatisk och idrott i skolan plus alla promena-

der man företog av nödvändiga skäl. Inte minst alla 

cykelturer som var ett måste för att vi bodde för långt 

från affären och vi ägde ingen bil. 

Ja, det var andra tider då ingen behövde vara rädd för 

vargen! 

En början har ett slut 

Nästa år är Hasselbladet inne på sitt 24:e årgång. 

Min tid som redaktör har varit väldigt omväxlande 

och månaderna mellan varje nummer har gått allt 

fortare. För innan man vet ordet av är det dags för 

nästa tidning med allt vad det innebär av stillasit-

tande vid datorn. Det har varit intressant men stund-

tals lite obekvämt med ett pressat schema när man 

samtidigt hade velat vara någon annanstans.  

Jag beslutade mig i höstas att efter 11 Hasselblad och 

3 Kalasblad överlämna tangentbordet till nästa man 

eller kvinna.  

Manusstopp har flyttats till den 10:e, vilket innebar 

att mitt sista nummer gick väldigt smidigt och dess-

utom får tryckeriet tiden de behöver.   

Jag hoppas att ni läsare uppskattar att få tidningen i 

färg, vilket blev verklighet i juni 2017. Det är så 

mycket roligare att göra en tidning om man får ut-

lopp för sin kreativitet med hela färgskalan.  
  

Tack för förtroendet och kanske får jag anledning att 

återkomma med bidrag till Hasselbladet.  

Ett varmt tack till du läsare som uppmuntrat mig att 

göra Hasselbladet. Det har glatt och värmt mig 

mycket, tänk att ett litet ord kan inspirera en annan 

människa.  

 

  

               Terttu           Bohlin 

Från vänster: jag själv, storasyster Leila och lillasyster Saila  
längst till höger. Vi hade alla tre slalombyxor med sleif under  
foten och givetvis Lovikkavantar. 

 

Trevlig 

Helg! 

Så här roligt hade vi det i en snödriva på 60-talet 



HASSELBLADET                           Nr 5. Dec. 2019    Årgång 23     - 4  -     

 

Nya infotavlor i Hasselfors 

, 

 Lillängens naturpark                                                                        Arash Vahdati är grafisk designer i Laxå kommun 

 

 

 

Vilken tur vi hade i år! Sikten var näst intill oänd-

lig då vi kom upp i tornet vid Olstorp. Lite kyligt 

blev det att stå där uppe och vänta, och en svag 

nordost gjorde inte saken bättre. Inte konstigt att 

kaffetermosen snart kom fram. Efter ca. en halv-

timmas väntan, då det precis börjar skymma  

uppenbarar sig ett långt svart streck i horisonten.  
 

De första tranorna är på gång. Än så länge ser man 

dem bara med kikare, men snart kommer de att 

synas med blotta ögat samtidigt som de även hörs. 

Under ljudligt trumpetande väller den första flock-

en in och landar på torvtäkten strax norr om oss. 

Sedan följer flera flockar både från öster och norr. 

Några av flockarna fortsätter ned till sjön Teen där  

 

 

 

 

de har sitt natthärbärge, men de flesta stannar i dag  

på täkten.  

Uppskattningsvis har närmare 1000 tranor kommit 

i kväll då vi börjar nedstigningen från tornet. 

Några av festivaldeltagarna tror det var ännu fler, 

men bäst att vara lite försiktig. 

Det är väldigt roligt att denna lite udda aktivitet 

fått sådan spridning, att det förutom vi närboende, 

även var deltagare från både Kristinehamn och 

Sparreholm. Jag tycker vi hade en trevlig samvaro 

i tornet, synd att David var sjuk i dag och inte 

kunde närvara. 

Rune och jag svarade så gott vi kunde på de frågor 

vi fick. Tack för oss.   
                    Per  

Nu pågår en översyn av informa-

tionstavlorna i Hasselfors. Trasiga 

tavlor byts ut och information 

uppdateras. Behovet av att förnya 

tavlorna har funnits länge och är 

nu på gång.  

Laxå kommun ansvarar för arbetet 

i samverkan med Hasselfors bya-

lag. Arash Vahdati är grafisk  

designer i kommunen och svarar 

för utformningen av tavlorna.  

I Lillängen är den nya stora tavlan 

på plats med information om  

naturparken. Även småtavlorna i 

området kommer att ersättas med 

nya tavlor. De stora informations-

tavlorna vid södra och norra in-

farten till samhället samt tavlan 

vid torget kommer också att för-

nyas.  

Att infotavlorna är hela och har 

aktuell information ger ett positivt 

intryck av orten och är värdefullt 

både för besökare och boende i 

Hasselfors.  

 

/ Cristina Söderberg 
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Ca 200 personer kom till Kvarn-

magasinet på Bruket som var 

startplats för skogspromenaden.  

Förberedelser har pågått en tid 

och resultatet blev ett proffsigt  

arrangemang med många positiva 

kommentarer från deltagarna.  

Initiativtagarna Mattias Schön och 

Johan Hellman samt ytterligare ett 

30-tal ideella krafter lyckades att 

skapa ett riktigt spännande och 

häftigt äventyr i novembermörkret. 

 

Mattias Schön berättar så här om 

kvällen den 1 november: 

”1 november var det dags för troll-

vandring i Lillängen. Stora som 

små fick gå en slinga i skogen där 

man skulle hjälpa trollmor att hitta 

sina busiga trollungar. Slingan 

började i skuggornas rike och fort-

satte genom trollskogen där man 

passerade trollberget. Sedan kom 

man fram till midvinterstigen och 

slutligen tomteklippan.  

 

Utefter slingan kunde man stöta på 

olika väsen såsom strandvaskare, 

varulvar och troll. På tomte-

klippan fick barnen en överrask-

ning av tomten.” 

 

Hasselfors byalag stod bakom  

arrangemanget som även spons-

rades av Sötvaruhuset Marieberg, 

Öysteins Götteri, Skagershults 

församling, Laxå kommun och  

Studieförbundet Vuxenskolan. 

Bilder från Trollvandringen: Robin Eriksson. 
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SKAGERSHULTS FÖRSAMLING 

Telefonen väcker mig. Klockan är 

sex på morgonen. På väg till köket 

möts jag av Esmeralda, vår  

morgonhungriga katt som jamar 

uppfordrande. Utanför fönstret 

faller snöflingor stilla i december-

mörkret. Hela huset vaknar till. 

Det blir frukost och julkalender på 

TV, de vanliga morgonrutinerna 

och så i väg till förskolan som 

ligger granne med prästgården. Idag är det jag som läm-

nar. Snöflingorna yr i adventsmörkret på väg till dagis.  

I hallen välkomnas vi som vanligt av glada barn och väl-

komnande personal.  Efter att overaller, mössor och  

vantar är av springer flickorna iväg och leker. Så här års 

är belysningen lite småmysigt dämpad på dagis. Efter att 

barnen lämnats åker 

jag iväg till pastors 

expeditionen i Laxå. 

Där väntar några 

medarbetare med  

nykokt kaffe och det 

blir kort avstämning 

av läget.  

 

På förmiddagen blir det en del administrativt arbete. På 

morgonen ska räkningar attesteras. Jag ringer en nybliven 

pappa som vill bestämma doptid för sin son i januari.  

I mitt postfack ligger uppgifter om en begravning som ska 

ske innan jul. Jag ringer sorgehuset och vi bestämmer tid 

för besök och planering. Livets början och livets slut 

inom loppet av en timme.    

 

Kantorn vill planera. Vilka psalmer ska sjungas på söndag 

i Skagershult? Diakonen vill informera om läget inför jul. 

Några barnfamiljer har det kärvt. De kan behöva en mat-

kasse till helgen. Det blir ytterligare några korta möten 

och samtal innan lunch. Idag åker jag till restaurang  

Knuten. Ibland är ”farbröderna” från Hasselfors där  

samtidigt som jag. De kommer klokt nog när den värsta 

lunchrusningen är över. Vi pratar om förr och nu över 

lunchen. Det kan handla om vintersport och om Laxå 

kommuns framtid. När jag kommer tillbaka till kontoret 

ser jag att husmor Maggan och en en grupp frivilliga 

glada damer precis är på väg ut till Ramundergården med 

laddade kaffetermosar, lussekatter och pepparkakor.  

Kantorn hänger med och tar med sig julstämningen i 

dragspelet som ska sprida varma jultoner. Senare på efter-

middagen ramlar konfirmanderna in en efter en. Prästen 

Simon och pedagogen Irene tar emot med mackor,  

pepparkakor och varm choklad.  

Jag åker iväg och hämtar 

några nyinpackade julstjär-

nor i blomsteraffären vid 

torget. Gun och jag ska ha 

några trevliga julbesök just 

denna eftermiddag. I dessa dagar är det flera frivilliga i 

Skagershults församling som hjälper till med att sprida 

julhälsningar från församlingen med julblommebesök. 

Därför är det hustrun som hämtar på dagis idag. Mörkret 

faller tidigt. Det har slutat snöa. Jag skottar rent runt 

trappa och brevlåda. Kyrkogårdspersonalen har kört  

undan på gården. Jag går in och tar med en kopp kaffe på 

arbetsrummet. 

Jag arbetar en 

stund till och 

förbereder  

helgens guds-

tjänster. Det 

känns bra att få 

vara med om 

att få sprida 

ljus och hopp i 

adventstid.  

För mitt i allt detta står jag i samma uppdrag som kyrkan 

gör i hela världen. Att berätta att ”ljuset lyser i mörkret 

och att mörkret inte har övervunnit det” (Joh 1:5) ”Ty ett 

barn blir oss fött, en son blir oss given” (Jes 9:6) 

 

God jul till alla församlingsbor i Skagershult och gott slut 

önskar Jan Wallgren och Skagershults församling.  

 

 

Janne Wallgren 

 

Församlingspräst Skagershults församling 
Kyrkoherde för Bodarne pastorat 
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Vi reserverar oss för att ändringar från denna planering kan komma att ske. Om ändringar sker från planeringen 
meddelas det på anslagstavlorna och i predikoturerna. Du är alltid välkommen att ringa om Du undrar över 
någonting eller t.ex. vill ha skjuts till kyrkan eller Ramundeboda kyrka när det är sammanlyst. 

Tel. Elisabeth Backteman 0723959603,  Britt-Marie Edberger 0585-44449, Bengt Engman 0585-44302, Aina  

Karlsson-Andersson 0585-44115, Anders Olofsson 0703590143, Kjell Wiberg 0585-44344, eller pastorsexpedition  

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

Vår 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 

 

Nästa planeringsmöte torsdag 16 januari kl. 18.00 i församlingshemmet.  
Just DU är välkommen att komma med förslag och att påverka! 

8 december kl.15.00 2:a advent Mässa i Skagershults kyrka. Simon Joelsson präst. 

15 december kl.10.00 3:e advent Mässa i Ramundeboda kyrka. 

22 december kl.11.00 4:e advent Kyrksöndag i Finnerödja kyrka. 

Vi sjunger in julen. 

24 december kl.17.00 

  

                     kl.22.30 

  

Julafton Julbön i gamla kyrkan. Claes Mård och Nayana  
Gulstad sång o musik. Jan Wallgren präst 

Midnattsgudstjänst i Skagershults kyrka. 
Jan Kenneth Rönning och dotter sång o musik.  
Jan Wallgren präst. 

25 december kl.07.00 Juldagen  Julotta i Tiveds kyrka. 

26 december kl.18.00 Annandag jul Mässa i Ramundeboda kyrka. 

29 december kl.10.00 Söndagen efter jul Mässa i Ramundeboda kyrka. 

31 december kl.23.15 Nyårsafton Nyårsbön i Ramundeboda kyrka. 

1 januari 2020 kl.16.00 Nyårsdagen Gudstjänst i Finnerödja kyrka. 

5 januari kl.15.00 Trettondedagsafton Gudstjänst i Skagershults kyrka. 

Per Nordin spelar och sjunger i julens tecken.  
Simon Joelsson präst. 

6 januari kl.16.00 Trettondedag jul Gudstjänst i Tiveds kyrka. 

12 januari kl.10.00 1 e trettondedagen Mässa i Ramundeboda kyrka. 

19 januari kl.15.00 2 e trettondedagen Mässa i Skagershults kyrka. 

Simon Joelsson präst. 

26 januari kl.10.00 3 e trettondedagen Mässa i Ramundeboda kyrka. 

2 februari kl.15.00 Kyndelsmässodagen Gudstjänst i Skagershults kyrka. 

Dopbarnen inbjuds att hämta sina ”dopänglar”. Röda 
korset bjuder på kaffe och semla.  

Sång o musik med Sandra och Jenny.  
Simon Joelsson präst. 

9 februari kl.10.00 Septuagesima Mässa i Ramundeboda kyrka. 

16 februari kl.15.00 Sexagesima Mässa i Skagershults kyrka. 

Simon Joelsson präst. 

23 februari kl.10.00 Fastlagssöndagen Mässa i Ramundeboda kyrka. 

1 mars kl.15.00 

  

Första söndagen i fastan Gudstjänst i Skagershults kyrka. 

Simon Joelsson präst. 

8 mars kl.10.00 Andra söndagen i fastan Mässa i Ramundeboda kyrka. 



HASSELBLADET                           Nr 5. Dec. 2019    Årgång 23     - 8  -     

 

 

Hasselfors Röda kors  
planerar för en lottförsäljning vid julmarknaden i  
Hasselgården den 7 december. 

Vi tackar Er alla som ställer upp för vår verksamhet med 
gåvor av olika slag.  

Här passar vi på att önska alla läsare en riktigt  

God Jul och ett Gott Nytt År! 
 
Styrelsen 

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 

Andakter på Edegården kl.14.30 
 
 

Den 12 december. 23 januari, 13 februari och 12 mars. 

Ekumenisk bönevecka i vecka 2 
Gudstjänster i kommunens olika kyrkor.  
Tisdag 7 januari Skagershults församlingshem. kl.19.00. 
Onsdag Bergskyrkan, torsdag Metodistkyrkan, fredag Tallstigskyrkan, 
lördag Casselgården kl. 16.00 ”Mat till livs” (Knytkalas med vittnes-
börd). 
Avslut med ekumenisk mässa söndag den  12 januari i Ramundeboda 
kyrka kl.10.00 

Se predikoturer i början januari. 

. 

Här kan Du skänka en gåva till Skagers-
hults församlings ”blomsterfond”. 

 

Swedbank 8452 – 5  934.239.411 – 2 
Kontakta Exp. 0584-10020  
eller Carina Rosengren 0584-444641 
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Höstutflykt 
Kristinastenen, råsten mellan Skagershult och Tång-

eråsa socknar, är ett av spåren från en annan tid som 

besöktes vid vår utflykt. Stenen är väldigt illa medfa-

ren och att det funnits text på båda sidorna går 

knappt att se. På sidan mot Skagershult löd texten 

HENRIK VON FALKENBERG/CONRADTZON 

1665 och på Tångeråsa sidan TÅNGERÅSA/RÅÅ 

SATT/AFPÅ. Innan stenen blev satt i rågången syd-

ost om det 1928 utlagda torpet Åland var platsen ut-

märkt med ett femstensröse. Sista brukaren vid 

Åland var Karl Israel Johansson, för många Skagers-

hultsbor känd som Kalle i backen. 

Vid de utlagda torpen Sandhagen, Gubbro, Stenkulla 

och Hultsdalen stannar vi till en stund, det kommer 

alltid fram något att prata om, eventuellt släktskap 

med någon brukare, eller någon händelse från förr. 

Vid Stenkulla bodde ryttaren Johan Olsson som är 

med vid Karl den XII fälttåg i Ryssland där han blir 

tillfångatagen.  

 

Johan är gift med Ingeborg Larsdotter, som får en 

oäkta son med Per Olsson Räv då Johan ligger i fält. 

Modern mördar sin nyfödde son, allt enligt Dombok 

1710 4/7. 

Vid Hultsdalen fanns en kalv som brunnsgästerna 

matade med pepparkakor då de gick förbi torpet på 

sina promenader. Kalven tålde inte dieten.  

Porla station öppnad 4/7 1884 som enbart sommar-

station, blev åretruntstation 1894. Stationen revs 

1973. Strax norr om stationsområdet låg Porla torv-

ströfabrik startad av Hasselfors Bruk 1880. En för 

tiden modern och ansenlig anläggning där det fanns 

järnvägsspår ända in i fabriken. Fabriken blev ned-

lagd och riven 1983. 
 

Resterna från fältförsöken med stängselstolpar som 

Hasselfors Bruk bedrev tillsammans med SLU fick 

också ett besök. Här står ännu efter 70 år många stol-

par upprätta och visar inga tecken på att vika sig. 

Alla stolpar var registrerade med ett eget nummer. 

Det fanns ytterligare ett försöksfält nära Hammarkul-

len, men där är alla stolpar borta. Det är alltså inte 

bara i Simlångsdalen som SLU har bedrivit försöks-

verksamhet. 

                                                                                         Rune och Per  

SLU märkning av stolpe 
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Hasselfors   

 

 

Hej på er igen! 

Som vanligt går tiden alldeles för fort. Hösten är 

passerad och vi har gått över till vintertid. Vi har 

också genomfört två trevliga medlemsmöten. 
 

Vid mötet den 25 september med sillsexa hälsade 

ordföranden 32 medlemmar välkomna.  

Rapporter:  

 Kjell och Rosemarie deltog på möte med Sam-

verkansgruppen för Laxå:s seniorer.  

 Ordf. påminde om Seniorfestivalen i Hassel-

gården 8 okt då Carina Prästberg och Gullvi 

Taaler visar balansövningar och linedance och 

givetvis blir det kaffeservering. 

Höstens bocciaspel i idrottshallen startar 30 sept 

och som vanligt spelar vi på måndagar kl 14-16. 

Nya som gamla spelare hälsas välkomna.  

Sillen med tillbehör smakade utmärkt och ett stort 

tack riktades till festkommittén. 
 

Vid medlemsmötet den 23 oktober hälsades 32 

medlemmar samt Åsa Löfwenhaft välkomna.  

Åsa föreläste om Framtidfullmakt och bostadstill-

lägg. Framtidsfullmakt upprättas av person som vill 

bestämma vem som ska ha behörighet att ta hand 

om ekonomiska angelägenheter i framtiden då det 

inte kan göras av personen själv.  

 

Rapporter:  

 Mötet beslutade att Hasselfors PRO medlems 

avgift för 2020 förblir oförändrad 60 kr.  

 PRO:s almanacka finns nu att beställa.  

 Intresset för Seniorfestivalen 8 okt blev mindre än 

vad vi hade förväntat oss. 

 Hasselfors PRO med Kjell och Rosemarie stod för 

värdskapet för samrådsgruppens möte den 1 nov. 

i Hasselgården. 

 PRO:s höstmöte 7 nov hålls i Folket Hus i Deger-

fors.  

 Efter gudstjänsten den 1:a Advent bjuder PRO 

enligt tradition på kyrkkaffe i församlingshemmet 

och ev. säljer vi ett år-lotteri. Alla är välkomna! 

 Till julbordskryssningen den 26 nov är det trevligt 

att 23 medlemmar från Hasselfors har anmält sig. 
 

Efter rapporterna intogs förtäring och 

ett år-lotteri såldes.  

Åsa Löfwenhaft avtackades för sin 

medverkan och festkommittén fick ett 

stort tack för sitt arbete. 

 

 

Kommande program 

20 nov visar Kent Pettersson, Hasselfors sina ena-

stående naturfilmer från hela världen. 
 

7 dec Julmarknaden i Hasselgården då PRO säljer 

lotter. Alla hälsas varmt välkomna! 
 

11 dec kl 14.00 kommer Jonny Fagerman, Garphyttan 

att stå för underhållningen.  
OBS! Pga en dubbelbokning ses vi i Församligshemmet. 

 

Väl mött! 
 

Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 
 

På återseende 

Kjell Wiberg 
Ordförande  
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Brobyggarna 
 
 

En ny bro har byggts över bäcken som rinner 
från f d Tärnsjön söder om Hasselfors och ut i 
Teen. Idén till brobygget kommer från Hans 
Persson som tillsammans med Benny Söderberg 
även har byggt bron.   

Genom skogen bakom villaområdet vid Porlavägen 
i Hasselfors rinner bäcken från f d Tärnsjön.  Här 

har det tidigare funnits en bro, men den är borta  
sedan länge berättar Hans, som saknat möjligheten 
att lätt komma över bäcken till stigarna på andra 

sidan. Efter att ha kontaktat grannen Benny och fått 
med honom på idén att bygga en ny bro sattes  
bygget igång.  Utan Benny hade jag inte klarat av 

det framhåller Hans. Två telefonstolpar som Hans 
sparat i många år kom nu väl till pass och bildar ett 
stabilt brounderlag.  

 

Ovanpå stolparna ligger impregnerade bräder, som 
Hans har fått av goda vänner i Hasselfors. Resultatet 

blev en stabil och välbyggd bro. Det har varit ett 
roligt byggprojekt konstaterar Hans och Benny efter 
slutfört arbete och kommer nu bron att nyttjas av 

flera är det bara en bonus. Hans har även planer på 
att förbättra stigen som går över bron och ansluta 
den till andra stigar i området. Att omsätta goda 

idéer till handling skapar positiva ”ringar på vatt-
net”. En eloge till Porlavägens brobyggare!      

 /Cristina                                                                                                                           

                            

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

MULLHYTTAN * 0585-40042 
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Den 15 november tog byalaget emot besök av re-

presentanter från Statens konstråd, Åsa Mårtensson 

och Paola Zamora. De kom tillsammans med kom-

munens kulturchef, Tomas Dahlberg, den nya kul-

turnämndens ordförande Arne Augustsson, kultur-

sekreteraren Sofie Nordenhaag Law och Sydnärke 

Byggförvaltnings planarkitekt Fanny Germer.  

Tillsammans ville de mer 

ingående presentera ett 

konstprojekt som vi blivit 

nyfikna på. Att någon form 

av offentlig konst skulle 

komma på plats i parken 

vid Nygatan har diskute-

rats under en tid. Och nu 

verkar det som det blir all-

var på riktigt.  

Tomas presenterade tillsammans med Åsa och  

Paola ett projekt som inleds med en serie öppna 

möten där vi Hasselforsbor kan delta och dela med 

oss av våra berättelser och förhoppningar om vår 

by och socken.  

En processledare/konstnär kommer att jobba till-

sammans med oss under tre tillfällen på Hassel-

gården under januari-februari. De insamlade berät-

telserna kommer att vara en del i underlaget för ett 

konstprogram som kommer utformas. Utifrån det 

kommer en konstnär anlitas för det konstnärliga 

arbetet. 

Statens konstråd har sedan 2018 arbetat med ett 

nationellt projekt om gestaltade miljöer; ett kun-

skapsnav där landsbygd och kommuner med 

mindre vana att arbeta med 

offentlig konst ingår. Laxå 

kommun blev utvald att 

delta i det projektet som i 

steg två mynnande ut i detta 

spännande erbjudande, som 

såklart vi vill vara med i. 
 

Vi från byalaget, Andreas 

Gustafsson, Johan Hellman 

och Cristina Söderberg, som 

var med denna gång ser fram emot fortsättningen.  

Den första träffen kommer att vara lördagen den  

11 januari, sedan blir det ytterligare två lördagar, 

den 25 januari och den 1 februari, så att så många 

som möjligt kan vara med. Vi träffas kl. 11-16 vid 

alla tillfällen. Passa på att fundera på bilden av ditt 

Hasselfors fram till dess. 

Fr v Paola Zamora och  

Åsa Mårtensson från  

Statens konstråd  

Hasselfors Byalag Program  
 

 7 december  2019  Julmarknad 

 8 februari   2020 Naturfotofestival  

 22 februari 2020 Årsmöte Byalaget 

 

Med reservation för eventuella ändringar.  
www.hasselforsbyalag.com 

Bidrag till tidningen eller åsikter bra/

dåligt, vänligen kontakta ansvarig ut-

givare och ordf. Andreas Gustafsson,  

på mail:  info@hasselforsbyalag.com 
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Om man tänker tillbaka så ser man att tiden går väl-

digt fort och att allting har ändrats väldigt mycket. 

Vi kan ta skogsarbetet så ser vi att det skett en fan-

tastisk förändring. 

Mekaniseringen hade inte börjat än, det var stock-

såg, timmersvans, bågsåg, yxa och barkspade som 

gällde. Häst och timmerkälkar när virket skulle ur 

skogen. Det fanns inga rastkojor att gå in i när man 

skulle äta. Det var att sätta sig på en stubbe i kylan. 

Många gånger var smörgåsarna stelfrusna. Ibland 

tände man en brasa, det blev varmt på framsidan 

kallt på ryggen.  

Arbetarskydd var det inte tal om. Det var ett rätt 

hårt arbete. Bara att ta sig till skogen på ofta dåligt 

plogade vägar, man fick cykla eller gå. Man hade 

ingen bil då. 

En dag i skogen kunde börja med fällning. När man 

fått ner och kvistat ett rätt stort antal träd kontaktade 

man tummaren som hade till uppgift att märka på 

var man skulle såga av och hålla reda på antal och 

kubikinnehåll som han rapporterade till skogvakta-

ren som räknade ut lönen man fick. 

En del virke skulle helbarkas tex massaved och tele-

grafstolpar. Det kunde vara rätt så jobbigt i synner-

het när det var kallt. 

När man arbetade ensam använde man timmersvan-

sen vid fällning och bågsåg vid avkapning. När man 

arbetade två i ett lag användes stocksågen. Fällning 

var nog det värsta jobbet. Så småningom började 

motorsågar komma. De användes mest för fällning. 

Hasselfors hade köpt en såg. Det var en tvåmanssåg. 

Den körde jag en vinter. Vi var två man som åkte 

runt till huggarna och fällde.  

Det tyckte jag var intressant det var ju en motor. 

Sågen var väldigt tung så det var rätt jobbigt det 

också. Huggarna fick betala visst för träd men det 

var ju en väldig lättnad att slippa fälla för hand. 

Huggarna fick göra fällhugg och hjälpa till att skjuta 

på när man fällde. Ja så var det då. Det är ju lite an-

norlunda i dag. 

 

HUR SER DET UT I SKOGEN OM 40 ÅR? 
 
Fd. skogsarbetare 
Karl Otto Andersson 
 
 
Karl Otto växte upp i Falltorp, började som så 
många andra att jobba i skogen åt Hasselfors Bruk. 
Han lämnade under ett antal år Hasselfors för Laxå 
pappersbruk, där han i ett litet garageutrymme på 
sin fritid totalrenoverade en gammal Ford till origi-
nalskick. Han återvände till Hasselfors och arbe-
tade som reparatör på Hassfrö. 
 
Karl Otto var en klurig 
gubbe, han uppfattades 
nog av många som lite 
butter och tjurig, men 
började man prata om 
motorer och mekanik så 
lös han upp. Han ansågs 
ha varit den som löste 
problemen med anlägg-
ningen vid försöksverk-
samheten Hassfrö.  
 
Karl Otto gick bort all-
deles för ung. 

SKOGSARBETE PÅ 40-TALET 

 

Tvåmans motorsåg 
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På julmarknaden i Hasselfors har du möjlighet att 

träffa deckarförfattare Laila Lager och även köpa 

hennes bok ”Barnatro”.  

En spännande historia där kommissarie Waldemar 

Jörgensen, specialist inom grova brott, tar sig an 

ett komplicerat fall.  

Laila är hemmahörande i Åmål, men har anknyt-

ning till Hasselfors. Lailas dotter bor på orten och 

vid ett besök hos dottern hittade Laila den rätta 

bilden till bokomslaget för ”Barnatro”.  

En uppföljare släpps i slutet av november och den 

tredje boken i serien beräknas bli klar nästa år.  

 

/ Cristina  

1. Jag går runt både trädgård och tun, 
ändå står jag stilla? 
  

2. Jag har ett öga men kan inte se. Petar 
du mig i ögat blinkar jag inte.  
Vem är jag? 
 

3. Bara jag själv kan säga vem jag är? 
 

4. Jag är i skolan varje dag och böcker har 
jag med, men likafullt blir inte jag nåt 
klokare för det? 
 

5. När jag sluppit ur min låda då minsann, 
om jag får råda ska du ganska snart få 
skåda eld och rök och annan våda… 
 

6. Att bära mej i ensamhet känns sällan 
riktigt bra. Men delad med en vän som 
vet, kan jag va kul att ha? 
  

7. Ensam är jag ingenting. Jag behöver  
något framför mig för att få något 
värde… 
 

8. Har hängt här länge på min kvist och 
börjar tycka det är trist. Nu är det dags 
att fladdra bort med tusen andra av min 
sort.  
 
 

 

Om du inte kan klura ut svaren, se i nästa  
nummer av Hasselbladet Nr 1 2020. 
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Festivalen har satt Hasselfors på 

kartan både bland yrkes- och ama-

törfotografer och naturintresserade 

men också hos många, många fler.  

Du som ännu inte har besökt  

festivalen rekommenderas att boka 

detta datum i kalendern, och du är 

naturligtvis välkommen att delta 

som utställare.  

Att festivalen kommer att bli väl-

besökt råder det ingen tvekan om, 

så välkommen och ta del av allt 

det otroliga och fantastiska som 

moder natur erbjuder och som  

visas på filmer och i bilder.  
 

Hasselfors Byalag serverar som 

vanligt under festivaldagen varm 

soppa, varm korv och fika så att 

du som besökare håller humöret 

och magen på topp.  

 

Välkomna! 
 
För info:  
David Tverling 0705 78 41 20 

    Bålby Hasselfors    www.bpl.se/balby 

Tor-Fred: 14-18        Lö-Sö: 12-16 

0585-44024 

 KVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖ 

Ordspråk i Juletid 
Att samtliga objekt som reflekterar  
majoriteten av den kortvågiga elektro-
magnetiska strålning som träffar dess yta, 
signifierar metallurgisk pondus är en  
förhastad konklusion. 

 

Rätt svar i nästa nummer. 

Kent Pettersson visade film om björnar 

vid festivalen i februari 2019. 
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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.       

OBS! Nästa manusstopp - 10 februari 2020 

T
ry

c
k
: 

 
: 

LUCIA MED TÄRNOR kl 14.30 
HANTVERKSMARKNAD 
KAFFE * HEMBAKT * GLÖGG 

Hasselfors  


