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Äntligen ser vi en ljusning!  

Lättnader i restriktionerna och fortsatt vaccinering 

ner i åldrarna.  

Däremot får våra allmänna arrangemang här i Has-

selfors vänta ytterligare en tid, tyvärr. Nationaldags-

firandet och det traditionsenliga midsommarfirandet 

ställs in ytterligare ett år. 

Hasselbladet kommer dock som det ska. Den här 

gången ett blad fullt av framtidstro. 

I det här numret kan ni, bland annat, som framsidan 

skvallrar om, läsa om bin. En viktig del av vår       

natur. 

I skrivande stund är också solen och värmen här, 

efter några dagar konstant regnade. Kanske regnade 

det lika mycket nu som på Sten-Ove Petterssons 

”minnesvärda dag”. Trots det är en riktig solskens-

historia. 

Anna Danielsson Selvin visar sina bilder, tagna runt 

Hasselfors, som får en att tänka på John Bauers sa-

goskogar. Magiskt! Därtill med en dikt, av Jenny 

Eriksson, som andas sommar och framtidstro! 

Till sist får ni först läsa om ”Hasselhoppan” som 

bara med namnet ger associationer. 

 

Ta hand om er!    /Andreas Gustafsson                                         
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Jerker visar det rostfria stålet som ska bli rut-mönstret 
på ”Hasselhoppans” kropp. 

KUBEN på torget  

Någon kanske har undrat över varför det står en 

grön kub på torget i Hasselfors, ett tittskåp utan 

innehåll? Ta en tur förbi torget så får du svaret. 

En modell av skulpturen ”Hasselhoppan” finns nu på 

plats i kuben. Konstnärsparet Giovanna Aguirre och 

Lars Jonnson, formgivare av ”Hasselhoppan”, har 

inrett kuben med information om konstprojektet på 

Nygatan i Hasselfors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett projekt som ingår i Laxå Kommuns kultur-

satsning  med ambitionen att offentlig konst ska         

finnas inom hela kommunen. Kommunen är finan-

siär, men bidrag har även beviljats av Adolf Lind-

grens Stiftelse i Örebro.                                                           

Delaktighet och lokalt engagemang är en viktig del i 

projektet och byalaget gläds åt att företaget Stand 

out XPO AB med anknytning till orten kommer att 

bygga skulpturen.                                                         

Hasselforsarna Jerker och Martin Reinholdsson    

ingår i företaget och ansvarar för bygget.           

Även pappa Sune med mångårig erfarenhet som              

finsnickare anlitas för uppdraget.                                          

Jerker berättar att materialet man bygger med är 

lärkträ och rostfritt stål. Skulpturen blir ca 8 meter 

lång och 3,5 meter hög och kommer placeras i      

parken vid Nygatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

Kuben med utställningen kommer att finnas på tor-

get några veckor framöver. Vid frågor kontakta 

konstnärerna, Giovanna Augirre och Lars Jonnson 

073 156 00 19, eller Hasselfors byalag,            

Cristina Söderberg 076 829 12 60.                                  

Identitet & engagemang 

Tillsammans med Hasselfors byalag kommer     

Giovanna Aguirre & Lars Jonnson att bjuda in till 

en gemensam aktivitet där skulpturen gestaltas. 

Förslag är att skapa en gångväg med stenplattor 

längs gångstigen. Att aktivera platsen som ny hel-

het ger möjlighet till kreativa sociala engagemang 

för t.ex. en ”Hasselhoppansdag” där barn och 

vuxna umgås med tävlingar och lekar i parken.    

En work-shop kommer arrangeras,  håll utkik efter 

datum på  byalagets hemsida/Facebook/

anslagstavlor. 

 Giovanna och Lars inreder kuben på torget. 

/Cristina 
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Hasselforsgäddan, än vilken ingen läckrare finnes. 

Eller fanns. 

Jag minns när jag gick med min farmor till saluhallen i Örebro på 20-talet och ibland höra henne säga: 

Jaså har herrn ingen Hasselforsgädda i dag. 

Ja, då får det vara. 

Ingen människa i Örebro mån om sitt rykte åt annan gädda än den från Hasselfors – med riven pepparrot 

till. Om den är utfiskad eller inte har jag ingen aning om, där jag sitter här i London.     

Citerat från en av Thorsten Ehrenmarks krönikor 

Herrn är i det här fallet fiskare Helge Svensson från 
Hasselfors som i många år hade en plats i den gamla 
saluhallen. Helge efterträdde sin far August Svens-
son som 1882 blev den första yrkesfiskaren vid  
Hasselfors. Familjen kom inflyttande från Svärtinge 
i Östergötland till torpet Båtvik vid Toftens strand 
där August byggde upp sin verksamhet.  
Mangårdsbyggnaden vid Båtvik (tidigare namn Burn 
och Jungfrubrunn) var en ganska lång låg byggnad, 
på bild bevarad av en gåramålare. Nuvarande bygg-
nad med två lägenheter i två plan uppfördes 1926.                                                                                               
Vid sjöstranden syns fortfarande spår från verksam-
heten, den lilla lilla stugan där fiskardrängen hade 
sitt krypin står fortfarande upprätt liksom en gammal 
fiskebod. De gamla tallarna som vaktar över området 
bär alla spår från verksamheten, hemsmidda spikar 
inslagna i stammen, där näten hängdes för tork.                                      
Delar av den handmanövrerade kranen, där gösrys-
sjorna sänktes i de stora tjärkaren för impregnering, 
finns fortfarande kvar. Allt detta har Rune kläm på, 
han som även varit med att med häst tagit upp is till 
isstackarna vid Båtvik. 
Is var otroligt viktigt för verksamheten, väl täckta 
med spån kunde isstackarna hålla sig fram till sen-
sommaren, höstkanten om det begav sig.   
 

  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Helge Svensson hade fram till                                                         
medio 1950-talet kvar arrendet 

av sjöarna Toften, Teen och 
Testen. Trots att han vid två 
tillfällen sammanträffade med 

tåget vid den obevakade järn-
vägsövergången vid Grindarna, 
fortsatte han oförtrutet sin 

verksamhet. Att han stödde sig 
mot flaket på sin lilla fiskbil då 
han gick ur och gjorde affärer 

med Qvinnfolket sades bero på 
olyckorna, elaka tungor hade 
annan uppfattning.    

 
 

      VÅRUTFLYKT  ...längs med Toften 
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            Jodå vi hann lite mer än fiskarns verksamhet. 

Bland annat vad namnet Backhamn kommer från!                                                                                                 

Backhamn, Backahamnen; namnet sägs komma från 

att backarna (bönderna från Backen), hade sina båtar 

och sitt fiske där.                                                                                                                             

Att de boende vid Sundet från 1648 till 1709        

benämns som fiskare, troligtvis fiskade de åt          

Falkenbergarna som hade fiskerätten i Toften.                                                                                                                     

Att Klastorp brändes ned på 1930-talet på grund av 

lungsotssmitta.                   

Att Testabäcken skall vara finnbygge. Pål i Havstad-

vik, anklagad 1619 för stöld av järn vid kvarnen i 

Ede, skall ha bott här.                                                                                                      

Att en gårdfarihandlare skall ha försvunnit under 

mystiska omständigheter från torpet Höglunda. 

Åbon (brukaren) skall på sitt yttersta bekänt enligt 

sägnen.                         

Att kallkällan vid Gröna äng fortfarande håller sin 

höga kvalitet kan både Rune och jag, Per, intyga 

som inmundigade var sin fylld kåsa med det förträff-

liga vattnet då vi rekade inför utflykten. 

 

Tack för oss Rune o Per 

 

Kärleksberget i Lillängen 

Rastplatsen på Kärleksberget var förfallen och 

i stort behov av upprustning. Byalaget efterlyste 

frivillig arbetskraft och fick positivt gensvar. 

Här är det Andreas Gustafsson, Ingvar Åberg, 

Pontus Bohlin och Ivan Persson som bygger 

nya bänkar kring grillplatsen. Det blir också 

några bänkar längs med elljusspåret. 

Projektet sker i samarbete med Kultur- och 

Fritidsenheten i Laxå kommun som står för 

materialkostnaden. En bra samverkan som 

genererat ett fint resultat! 

Andreas, Ingvar, Pontus och Ivan i full aktion 
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Det började med en kommentar i ett inlägg på  
FB av prästen Jan Wallgren, där han efterfrå-
gade om någon ville ta över skötseln av en bikupa 
som stod i prästgårdens trädgård. Kupan hade 
stått utan tillsyn i flera år, i tron att den var över-
given, när Jan och hans familj upptäckte att det 
fanns liv i den. Då vi, Sira och Lotta, genomgått 
en kurs i biodling våren 2020 och innehavare av 
några kupor, anmälde vi vårat intresse. Vi är 
hobbyodlare och noviser i ämnet men kände att 
det skulle vara roligt med en kupa i Hasselfors 
eftersom vi båda är uppväxta i byn.  
 
I slutet av mars var vädret tillräckligt varmt ute för 
en inventering av kupan. Det vi fann var ett starkt, 
till synes friskt och välväxt bisamhälle (många bin) 
som var snälla att hantera och en drottning som var 
färgmärkt med årsmodell 2019. Vilken sorts bin det 
var kunde vi inte med säkerhet fastställa men trolig-
ast är dem av en sort som heter Buckfast, den vanlig-
aste sorten av odlade bin i Sverige, eller så är dem en 
italiensk sort som heter Ligustica. Kupan i sig be-
dömde vi var i så dåligt skick att den behövde bytas 
ut.  
 
Den befintliga kupan var både högre och bredare än 
den standard på kupor som vi använder oss av och 
därför gick det inte att bara flytta över dess innera-
mar till en ny kupa. I kupans ramar fanns det även 
gott om ägg och yngel som vi inte ville skulle gå för-
lorade vid ett kupbyte då det skulle ge ett avbrott i 
tillförseln av nya bin till samhället. Bin lever ca 4-5 
veckor och dem har olika uppgifter i kupan under sin 
livscykel, se faktarutan. Ett avbrott med tillförsel av 
nya bin, gör att hela samhället kommer lite ur ba-
lans. Eftersom tillfället för inventeringen skedde så 
tidigt på säsongen, valde vi att avvakta med att byta 
ut kupan en tid för ett stabilare väder och fick då lite 
tid på oss att fundera ut hur vi skulle gå tillväga.  
 
Några veckor senare återvände vi med en ny kupa 
för att påbörja utbytet. I sällskap hade vi även med 
Therese, en biodlarkompis som är utbildad i bisjuk-
domar och som gärna följde med för att kika på hur 
de små liven mådde. Samhället visade inga tecken 
på sjukdomar men för säkerhets skull skickade vi in 
ett 10-tal bin på 
analys för     
amerikansk    
yngelröta som är 
förödande sjuk-
dom om man får 
in det i ett     
samhälle. Vid 
skrivande stund 
har inte prov-
svaret kommit.                                                                                            

För att byta ut kupan började vi med att lokalisera 
drottningen och skaka den ram som hon satt på, över 
den nya kupan, så att hon och de bin som satt på 
samma ram, föll ned i den nya kupan. Vi skakade 
sedan ner bina från de övriga ramarna, ner i den nya 
kupan. När ramarna var tomma på bin lade vi på ett 
så kallat spärrgaller över den nya kupan och ställde 
den gamla kuplådan ovanpå och till sist ett tak. 
Spärrgallrets syfte var att hindrar drottningen från att 
krypa upp till den gamla kupan igen och lägga nya 
ägg där, eftersom vi ville ta bort den uttjänta kuplå-
dan så snart de befintliga ynglen och äggen hade 
kläcks. Gallret har för smala gångar för att drottning-
en ska kunna smita emellan men vanliga arbetsbin, 

som är mindre, har inga problem att göra det. 
Vi ställde sedan den gamla kupans botten framför 
flustret (dörren) till den nya kupan och ordnade med 
en lite bro emellan så att de bin som var kvar, och 
som ännu inte kunde flyga, kunde gå från gamla  
kupan till den nya. Bina visste var drottningen var  
på hennes doft och vandrade därför snällt över.  
 
Från att ett ägg läggs till att det blivit ett bi tar det 
mellan 16-24 dagar, beroende på vilken typ av bi 
som det ska bli. Detta gjorde att vi fick avvakta i ca 
3 veckor innan vi kunde plockade bort den gamla 
kuplådan men nu så står den nya kupan där, med 
Gustav Carlings gamla bin i, i prästgårdens trädgård 
och ni kan se den från vägen när ni passerar förbi. 
När biodlarsäsongen är igång kommer även vi vara 
synliga där ca 1 gång i vecka och titta till den och är 
ni nyfikna på biodling är det  bara att komma förbi 
och prata med oss då! 
 
Förhoppningen är att det kommer att bli flera bisam-
hällen runtom i Hasselfors framöver!  
 
 
 
 

För övrigt: Vi har varit i kontakt med Stefan Carling, 

son till ursprungliga ägaren av bisamhället, och han 

har gett oss lov att förvalta bin och de bigårdar som 

kan finnas stående kvar efter hans far. 
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Från ägg till bi: En drottning tar 16 dagar på sig 
medan ett arbetsbi och drönare tar 21 respektive 24 
dagar att bli färdiga bin. 
 
Arbetsbin kan inte flyga när de kläcks utan är till 
en början städare samt har som uppgift att reglera 
temperaturen i kupan. Efter några dagar övergår 
dem till skötare av ägg och larver och kallas då för 
ambin. Efter ytterligare några dagar provar de sina 
vingar utanför flustret och flyger då lite som i for-
men av en åtta. Under dessa flygningar lär dem sig 
att orientera sig vart de är men de flyger inte iväg 
utan fortsätter att ha ”hemmatjänst”, nu som väk-
tare av kupan istället för ambin. Alla inkommande 
bin kontrolleras noggrant av vaktbina och har dem 
inte rätt lukt, samma som resten av kupan, jagas 
dem bort. Efter 21 dagar övergår arbetsbiet till att 
vara dragbi, det bi som hämtar hem nektar, pollen 
eller vatten. Från att de kryper ut som bi till att 
dem dör tar det ca 4-5 veckor. Drottningen kan 
leva i många år men är som mest produktiv sina 
första 3-4 år. Oftast byter bina ut henne själva när 
de tycker att hon producerar för dåligt med ägg.  
 
Bin invintras på senhösten, dvs förbereds för vin-
tervila. De bin som föds då är de bin som blir kvar 
i kupan under hela vintern. Ett samhälle med lite 
bin, ett svagt samhälle, har svårare att klara vinter-
kylan då de är för få som kan hålla värmen i ku-
pan. 

Bin är som regel inte benägna att stickas då de bara 
kan göra det en gång. Bin tappar gadden och sedan 
dör dem till skillnad från getingar, vars gadd sitter 
kvar och som de kan stickas med hur många 
gånger som helst. Getingar sticker först medan bin 
surrar mest, men blir de hotade eller klämda så 
sticks även de. 
 
Fakta hämtat bland annat ur boken Min biodling, 
kurslitteratur som Sveriges biodlares riksförbund 
ger ut. 
 
Vill du bli biodlare kan vi rekommendera att du 
går en grundkurs i biodling. Kurser anordnas bland 
annat  av ABF i Hallsberg. Kursen hålls på flera 
orter och består av både teoretisk och praktisk ut-
bildning och som oftast slutar i att man inhandlar 
sig ett första samhälle.  
 
 
Fakta om oss biskötare: 
Sira Jansson, uppväxt växelvis på Sandflatan och i 
norrland men numera boende i Laxå.  
Lotta Bichis, f.d Nilsson också uppväxt på Sand-
flatan och även numera boende i Laxå. Letar dock 
efter en gård med tillhörande mark i området så 
tips på sådana som är till salu är välkomna! 
 
 

FAKTA: Foto: Sira Jansson 
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SKAGERSHULTS FÖRSAMLING 

Som vi längtat! 

I skrivande stund blir alltmer skagershultare vaccine-
rade och pandemin avtar. När detta Hasselblad når 
din brevlåda hoppas vi nog alla att det i stort sett är 
över för denna gång och att vi kan börja ses nå-
gorlunda som vanligt.   

Utanför prästgårdens fönster blir det allt grönare dag 
för dag, trots en kall inledning av maj. Sällan har 
sommaren varit så efterlängtad. Efter denna pande-
mivinter behöver vi alla människors gemenskap och 
sommarens grönska och solens ljus.  

Under pandemin gjordes många fina insatser i vår 
församling som de flesta inte har hört om. Tack till 
alla er som gjort det där extra för en medmänniska. 
Ett telefonsamtal, ärenden, praktisk hjälp eller bara 
sagt ”hej”.  Jag har hört talas om flera fina exempel 
på den omtanke om vänner och grannar och andra 
ortsbor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För många är gemenskapsträffar i vardagen    
efterlängtade. Prästgården har fått en uteplats 
som rymmer många. Den 16 juni kl. 14.00 är det 
därför premiär för ONSDAGSFIKA i samarbete 
med Röda Korset i Hasselfors. Det betyder fika, 
enkelt program, gemenskap och en liten andakt. 
Regnar det så är vi i församlingshemmet. Det går 
bra att parkera bilen vid prästgården i mån av 
plats, annars vid församlingshemmet.             
ONSDAGSFIKA sker den 16 juni, 23 juni,          
30 juni, 7juli  18 augusti samt den 25 augusti      
kl. 14.00-15.30. 

 

På tisdagar och torsdagar mellan 29 juni och             
5 augusti kl. 13:00 – 15:00  är du välkommen till 
Ramundeboda kyrka i Laxå för Sommarkyrka. 
Fika, program och andakt serveras.  

                                                                                     

Sommarkyrkan sker tisdagar och torsdagar mellan 
ovanstående datum kl.  13.30 – 15.00.  

Ta vara på lata sköna sommardagar! Besök en guds-
tjänst, kom på onsdagsfika, eller åk till Laxå och fika 
med oss i Sommarkyrkan. Många möjligheter till 
gemenskap, alltså. Behöver du skjuts, ta kontakt  
enligt kontaktuppgifterna. 

Jag önskar alla läsare av Hasselbladet en fin som-
mar! 

 

Janne Wallgren,  

kyrkoherde.  

 

 

 

”Den blomstertid nu kommer 
med lust och fägring stor. 
Nu nalkas ljuvlig sommar 
då gräs och gröda gror. 
Den blida solen väcker 
allt det som varit dött. 

Den allt med grönska täcker, 
och allt blir återfött”. 

 

”O Jesus, du som frälsar, 
du är de svagas tröst. 

Dig, glädjesol, vi hälsar. 
Värm upp vårt kalla bröst. 

Gjut kärlekseld i hjärta, 
förnya själ och håg. 

Vänd bort all sorg och smärta 
som på vårt sinne låg.” 
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Nästa planeringsmöte Torsdag 1 juli kl. 18.30 i församlingshemmet,                                
  Just DU är välkommen attkomma med förslag och att påverka ! 

Vi reserverar oss för att ändringar i planeringen kan komma att ske. Om ändringar sker meddelas det på anslags-
tavlorna och i predikoturerna. Du är alltid välkommen att ringa om Du undrar över någonting eller t.ex. vill ha 
skjuts till kyrkan eller Ramundeboda kyrka. 

Tel. Elisabeth Backteman 072-3959603,  Berit Bergqvist 076-3073556, Bengt Engman 072-1817778,                

Aina Karlsson-Andersson 0585-44115, Anders Olofsson 070-3590143, Kjell Wiberg 073-8170852, eller pastors-

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

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

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

6 juni kl.10.00 Första söndagen efter trefaldighet.                  
Sveriges nationaldag. 

Mässa i Ramundeboda kyrka.                                
Sverige-bönen. Jan Wallgren präst 

13 juni kl.15.00 Andra söndagen efter trefaldighet. Gudstjänst i Skagershults kyrka.                                  
Lars Markusson präst. 

20 juni kl.10.00 Tredje söndagen efter trefaldighet. Mässa i Ramundeboda kyrka. Simon Joelsson präst. 

26 juni kl.11.00  Midsommardagen. Gudstjänst i Skagershults gamla kyrka.                   
Klarinettkvartetten under ledning av Weine Bruus 
medverkar. Lars Markusson präst.                                       

27 juni kl.18.00 Den helige Johannes döparens dag. Gudstjänst i Finnerödja kyrka.                            
Katarina Markusson präst 

4 juli kl.10.00 Apostladagen. Gudstjänst i Skagershults gamla kyrka. Efteråt, 
ifall omständigheterna tillåter, mossvandring. 
(Präststigen). Camilla Kristoffersson. Ta med mat-
säck och stövlar. Buss tillbaka till kyrkan.                                

11 juli kl.16.00 Sjätte söndagen efter trefaldighet. Gudstjänst vid Vandrarnas kapell i Tivedstorp.    
Jan Wallgren präst. 

18 juli kl.11.00 Kristi förklaringsdag. Mässa i Finnerödja kyrka. Simon Joelsson präst 

25 juli kl.15.00 Åttonde söndagen efter trefaldighet. Gudstjänst i Skagershults gamla kyrka.               
Simon Joelsson präst. 

1 augusti kl.16.00 Nionde söndagen efter trefaldighet. Gudstjänst vid Vandrarnas kapell i Tivedstorp.   
Lars Markusson präst. 

8 augusti kl.11.00 Tionde söndagen efter trefaldighet. Gemensam mässa vid Sockenstugan.                    
Avslutning på årets sommarkyrka. Kaffe.              
Ta gärna med något att sitta på. 

15 augusti kl.15.00 Elfte söndagen efter trefaldighet. Ev. konfirmation med mässa i Ramundeboda kyrka.  
Jan Wallgren och Simon Joelsson präster. 

22 augusti kl.16.00 Tolfte söndagen efter trefaldighet. Kl. 15.00 Årsmöte för Emiliakapellets vänner. Guds-
tjänst i Emiliakapellet i Porla. Jan Wallgren präst. 
Medtag eget fika. Håkan Isacsson medverkar. 

29 augusti kl.15.00 Trettonde söndagen efter trefaldighet. Gudstjänst i Skagershults kyrka. Simon Joelsson 
präst. 

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

Reservation för eventuella förändringar av program i dessa tider. 
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Holmbergs 

Begravningsbyrå 

EN VÄRDIG BEGRAVNING TILL 

EN RIMLIG KOSTNAD 

Fast pris, Din Trygghet. 

Telefon 0586-585 01, 0585-501 01 

0584-122 00 

Fd, Fondkistan 

 

Reidun Eklind Holmberg 

I  

Karlskoga 

Här kan Du skänka en gåva till                           
Skagershults församlings ”blomsterfond” 

. 
Swedbank 8452 – 5  934.239.411 – 2 

Kontakta Exp. 0584-10020  
eller Carina Rosengren 0584-444641 

 

Sommarkyrka  

Vid Ramundeboda kyrka/kyrkpark 

Från 29 juni - 5 augusti. 

Tisdagar och Torsdagar 13.30 - 15.00 

Onsdagsfika i  

Prästgårdsparken 
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Ny Dag 

Det hände något, 

det kom en ny dag. 

Hjärtat blev lättare, 

blicken  som ny. 

Solen sken in, 

väckte mig varsamt. 

Låt allt börja om.                                                                          

                                   (Jenny Eriksson) 

Fotograf: Anna Danielsson Selvin 
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Regnet smattrar ettrigt provocerande mot söder-

rutan, i skrivarrummet. Med andra ord typisk 

svensk julisommar. Det kraftiga regnandet fram-

manar minnen. 

 En tidigare regndag framträder tydligare och mera 

stringent än alla andra. Det är den 2 augusti 1958.   

En av fler anledningar till att den dagen blev så    

minnesvärd är just regnandet. Det föll 50 mm regn 

på 1 timma, mellan kl 12 och 13 på dagen. Jag var 

alldeles nytillträdd fabrikschef vid Stockås Torv-

fabrik vid det här tillfället och fick med förskräck-

else och vanmakt se större delen av årets torvskörd 

gå om intet. – Sannerligen ingen bra inledning på 

karriären!     

En annan faktor, som indirekt kom att göra dagen   

så minnesvärd var att jag den här dagen fyllde 25 år. 

Bland raden av presenter hade jag av närmast anhö-

riga fått ett fint armbandsur. En klassisk Omega-

klocka försedd med ett modernt läderarmband,      

där klockan var placerad på en bredare, undertillig-

gande läderplatta. Armbandets utformning visade  

sig senare under dagen få stor betydelse. Klockan 

fick jag under den förstärkta lunch som mor bjöd    

på dagen till ära. Det kändes fint och lite lyxigt att 

prova in klockan. Jag hade inte haft klocka sedan 

skoltiden i Örebro och det var nu 8 år sedan.         

Jag hade istället utvecklat en egen metod att          

bestämma tiden. Det var ångvisslan vid sågen i    

Hasselfors, tågen på Svartåbanan och Osloplanen 

som orienterade mig mot rätt tid. Felmarginalen var 

inte särskilt stor, kanske 5-10 minuter och det räckte 

för de arbetsuppgifter jag då hade. Tyvärr fick den 

festliga lunchen förkortas. Skyfallet som just ebbat 

ut krävde att jag omgående fanns på plats vid 

Stockåsfabriken, för en omplanering av personalens 

arbetsuppgifter. Torvbärgning var nu omöjligt och 

tidigare planering slagen i spillror.  

För egen del hade jag tidigare gjort upp om ett möte 

med de båda bysnickarna JohanLarsa Karl och Sven-

Petter (Karl Larsson och Sven Pettersson). Vi skulle 

träffas vid bron, där den smalspåriga järnvägen 

Stockås-Mullhyttemo järnvägsstation korsade    

Svartån. Bron behövde repareras och förstärkas.  

Mötet var utsatt till kl 15 på eftermiddagen. Det var i 

sista minuten, jag efter mycket trassel med omplane-

ring av övrig personal, påbörjade den ca 1 km långa 

promenaden ner mot bron. Jag upptäckte nu med en 

gång att jag hade nytta av den nya klockan.               

– Nu när minuterna var dyra.  

Jag följde järnvägen ner mot bron. Vattnet porlade i 

strida strömmar efter ovädret i de båda dränerings-

dikena längs järnvägen. Låga partier av de kringlig-

gande fälten låg under vatten. Det hade till följd att 

järnvägsbanken kom att bli en räddare i nöden för 

smådjur som sorkar, ödlor och ormar vilka flydde 

bort från de stigande vattennivåerna. Vid två till-

fällen såg jag skrämda gulfläckade snokar försvinna 

i ledningsstolparnas stensättningar.  

Jag var nästan framme vid mitt mål, den reparations-

krävande åbron, när jag ånyo upptäckte en orm.    

Den här låg tryckt mot ena rälsskenan. Eftersom den 

var svart tog jag för givet att det här också var en 

snok, men den saknade ju de gula ögonfläckarna, 

som är snokens signum. När jag studerat den lite  

närmare såg jag att den också hade en annan huvud-

form. – Ingen tvekan längre, det var den svarta fasen 

av huggorm.  

Berättelsen är hämtat ur Sten-Ove Petterssons 

”skatt-kista” med många nedskrivna minnen 

och skildringar. Än idag syns rester av bron över 

Svartån, där den smalspåriga järnvägen mellan 

torvfabriken vid Stockås och järnvägsstationen i 

Mullhyttan gick fram.  

                                           /Cristina  

En minnesvärd dag  
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Har ni en berättelse ni vill berätta, annat bidrag till tidningen eller bara åsikter        

bra/dåligt, vänligen kontakta ansvarig utgivare och ordf.                                                    

Andreas Gustafsson, på mail:  info@hasselforsbyalag.com 

 

Nu hade ”mina” snickare upptäckt att jag funnit nå-

got av intresse och kom mig raskt till mötes. I det 

läget beslöt jag att försöka förhindra att ormen 

flydde. Jag ville ju gärna visa dem den relativt säll-

synta ormarten. Den låg fortfarande kvar, medan jag 

från en videbuske i all hast bröt 2 grenar – käppar. 

Min tanke var, att när ormen tänkte fly skulle jag 

med den ena pinnen peta upp ormen på den andra 

pinnen, där den sen skulle visas upp i hela sin prakt 

och utformning. Så hände allt på en gång. Ormen 

försökte fly. Jag lyckades stoppa den, men i fas  två 

– påpetningen – small det. Vänsterpinnen var uppen-

barligen för kort. Jag hann bara uppfatta ett reptil-

snabbt anslag, en stöt mot min vänstra handled och 

jag insåg att jag var ormhuggen. Jag släppte allt jag 

hade för att se var hugget satt. Det otroliga hade 

hänt.  

Där på det breddade klockarmbandet, det armband 

som bara varit på plats i ca 3 timmar, satt 2 glän-

sande, glittrande giftpärlor. – Otroligt – osannolikt.   

 

 

Här har jag levt utan klocka i 8 år. Sätter min pre-

sentklocka på armen och 3 timmar senare tar den 

emot ett ormbett och skyddar mig därmed till liv och 

lem. Sånt ska inte kunna hända, men nu hände det. 

Var det möjligen en kompensation för allt det elände 

regnet ställde till med, för en nytillträdd torvförman? 

Ingen vet. – Men håll med om att det blev en dag lätt 

att minnas!  

 

Hälsningar  

Skagershultsmossen 1952, lokförare Karl Nyhlin, Ernst Nettelbo, Petrus Nettelbo och Sten-Ove Pettersson  



HASSELBLADET                                                                           - 14 -                                                   Nr 2. juni 2021    Årgång 25 

 

 

Hasselfors   

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

MULLHYTTAN * 0585-40042 

Hej på er igen! 

Som jag skrev i förra tidningen angående        

pandemin så trodde många med mig att läget 

skulle  vara ytterligare något bättre vid den här 

tidpunkten, men läget är fortfarande allvarligt 

med nya sjukdomsfall i alla åldrar.  

Det är fortfarande stor belastning på sjukvården   

vilket innebär att restriktionerna fortfarande ligger 

kvar. Det innebär i sin tur att våra medlemsmöten är 

inställda fram till hösten. Detsamma gäller vårat  

årsmöte, som vi får återkomma till. 

Rapporter: 

• Fysiskt möte med samverkansrådet i Laxå 12 

mars. Kjell och Kent deltog från våran före-

ning. 

 

• PRO-distriktets årsmöte hölls via digital länk 

den 20 april. Kjell och Rosmarie deltog. 

• ”Samverkansgrupp för Laxås seniorer” höll sitt 

möte via digital länk den 29 april. Kjell och 

Kent deltog. 

Boulespelet är nu igång varje måndag, kl. 9.30, vid 

torget. Gamla och nya spelare är välkomna. Medtag 

eget fika. Vad det gäller all PRO:s tävlingsverksam-

het är den framflyttad till hösten. 

Avslutningsvis önskar jag er alla en varm och trevlig 

sommar!  

Var rädda om er! På återseende! 

/Kjell Wiberg                                       

Ordförande 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nu börjar det röra på sig i Hasselfors. 

Vi hade loppis utanför Hasselgården lördagen den 15 maj, 

och därför vill vi rikta ett stort tack till alla som kom på 

Röda Korsets loppis och fyndade. 

Vi vill förstås också tacka de som donerat saker till          

loppisen. 

Tack också till Hasselfors Byalag som stod för kaffe-

servering  samt tälttaken. 

Behållningen kommer att skänkas till Röda Korsets         

insamling Kris– och Katastrofhjälpen som denna gång går 

till Indien och deras covid-19 arbete. 

I planeringen till hösten ingår utbildning i Hjärt– och 

Lungräddning för allmänheten. 

 

Styrelsen/Bissen 
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Hasselfors byalag har kvar ett begränsat antal 

böcker om Skagershults socken.  

 

Är du nyfiken på bygdens historia och dess  

människor är de här böckerna en guldgruva.  

Bland annat finns ett exemplar av Ulf Berggrens  

bok ”SKAGERSHULT, Rekonstruktion av 

Skagershults kyrkböcker 1635-1870”. 

Kyrkböckerna blev helt förstörda när kyrkan 

brann ned på nyårsdagen 1893.  

 

Kontakta Cristina om du är intresserad,  

mobil 076 829 12 60 

Lokalhistoria 

Ett annat sätt att förkovra sig i Hasselfors 

historia är att besöka Hasselfors bruksmuseum.  

Det kommer, som vanligt vara öppet för besökare 

nu under sommaren.  

Håll utkik på sociala medier, hemsidan och efter 

öppet skylten vid vägen för att veta när. 
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T
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: 

 

Vi hoppas att den tidning du just har läst har varit innehållsrik och intressant. 

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

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

Nästa manusstopp - 10 augusti 2021 

/Styrelsen för Hasselfors byalag 

Mötesförhandlingar   Kaffe med musik 


