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CǀƭƧ ƻǎǎ Ǉň ǎƻŎƛŀƭŀ ƳŜŘƛŜǊ 
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INNEHÅLL                                           Sidan  

* hƳǎƭŀƎǎōƛƭŘŜƴΧΧΧΦΦΦΧΧΧΧΦΧΧΧΧΧΦн 

* hǊŘŦǀǊŀƴŘŜƴ ƘŀǊ ƻǊŘŜǘΧΧΧΧΦΦΧΦΧΧΦΦо 

* IŀǎǎŜƭŦƻǊǎŘŀƎŜƴΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦп 

* IŀǎǎŜƭƘƻǇǇŀƴκWǳƴƛōŀŎƪŜƴΧΧΧΧΧΧΦΦΦр 

* IŀǎǎŜƭŦƻǊǎτƳƛǧ ƛ ƴŀǘǳǊŜƴΧΧΧΧΧΧΦΦΦс 

* bŜǊƛƪŜǎ ƎŀƳƭŀ ƳƛƴƴŜƴΧΧΦΦΧΧΦΦΧΦΧΧΦт 

* 5Ŝǘ ƘŅƴŘŜǊ ƛ ƪȅǊƪŀƴΧΦΦΦΧΧΦΦΧΧΦΦΦΧΦΦу-ф 

* twhκwǀŘŀ YƻǊǎŜǘΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦмм 

* IǀǎǘŘŀƎ Ǉň ƳȅǊŜƴΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧмн 

* IŀǎǎŜƭŦƻǊǎ YǾŀǊƴΧΧΧΧΧΧΦΧΧΦΧΦмо-мр 

* bŀǘǳǊǾňǊŘ ƛ [ƛƭƭŅƴƎŜƴΧΧΧΦΦΧΦΦΧΧΧΧмс 

 

Expeditionstider: 

Tisï och torsdag, kl. 10.00-12.00 

 

 

Redaktºr: Caroline Selvin 

123 147 56 72 

Hasselfors Byalag 

Hasselg¬rden, Edevªgen 10 

695 60 HASSELFORS 

 

    Ansvarig utgivare:  Andreas Gustafsson 

 

Telefon:  0585-44113 

E-post:  info@hasselforsbyalag.com 

Internet: www.hasselforsbyalag.com 

 

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

MULLHYTTAN * 0585-40042 

L IŀǎǎŜƭŦƻǊǎ {ǇƻǊǘƘŀƭƭ  

{ǘŀǊǘΥ ƳňƴŘŀƎŜƴ ŘŜƴ п ƻƪǘƻōŜǊ 

¢ƛŘΥ мтΦол-муΦол 

aňƭƎǊǳǇǇΥ .ŀǊƴ ƛ ǎŅƭƭǎƪŀǇ ŀǾ ǾǳȄŜƴ 

             Besºk av Husmusen. 

Fotografen Jonas Forsberg berªttar: òJag satt p¬ 
altanen och hade kameran liggandes bredvid mig 
som alltid beredd. Och musen satt stilla n¬gra se-
kunder och ¬t p¬ en kaprifolblomma.                                         
En bild kommer som en blixt, s¬ det gªller att vara 
beredd med b¬de sig sjªlv och kameran.ò 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Nu ªr det hºst igen. Det g¬r s¬ fort.                                                         

Men det vore synd att klaga, d¬ vi haft en fantastisk sommar! 

Och fºrresten s¬ ªr det absolut inget fel p¬ hºstené                 

Jag brukar tªnka p¬ den som en nystart. Vilket sªkert hªnger           

med sen skoltiden d¬ det faktiskt var s¬. 

Jag hoppas att man kan sªga att den hªr hºsten ªven ªr en            

nystart fºr Hasselfors byalag.  

Vi genomfºrde tillslut ¬rsmºtet, med ett halv¬rs fºrsening,              

nere i kvarnmagasinet den 10 juli. Vi passar p¬ att tacka Kent      

fºr musikunderh¬llningen och hªlsa David Tvªrling och Ingvar 

¡berg vªlkomna till styrelsen. 

Och i lºrdags, 28 augusti, smºg vi ig¬ng hºstens program med en 

Hasselforsdag. Sen fºljer Hºstutflykt och Tranfestival i tªt fºljd. 

En invigning av Hasselhoppan och en trollvandring fºr de yngre 

ªr ocks¬ att vªnta. 

Vi h¬ller tummarna att fºrutsªttningarna fºr en nystart h¬ller i     

sig i hºst, att vi kan fullfºlja programmet utan restriktioner och  

att alla f¬r vara friska. 

Ta hand om er!    /Andreas Gustafsson         

P.S. Bilderna till hºger ªr fr¬n ¬rsmºtet.                               

TRANFESTIVAL  

{ǀƴŘŀƎŜƴ ŘŜƴ мн ǎŜǇǘŜƳōŜǊ ƪƭΦмуΦол 

                                                                                                       
{ŀƳƭƛƴƎ ǾƛŘ ¢ǊŀƴǎǘǳƎŀƴ - hƭǎǘƻǊǇΣ  

Wƻƴŀǎ CƻǊǎōŜǊƎ ƎǳƛŘŀǊ ƻŎƘ ǘŀǊ ƻǎǎ  

ƳŜŘ ŦǀǊ ŀǧ ǎŜ ƴŅǊ ƘǳƴŘǊŀǘŀƭǎ ǘǊŀƴƻǊ  

ƅȅƎŜǊ ƛƴ ǝƭƭ ǎƛƴŀ ƴŀǧƘŅǊōŅǊƎŜƴΦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¢ŀ ƳŜŘ ŬƪŀƪƻǊƎΦ  

LƴŦƻΥ лтл стн ул рн 

VÄLKOMNA!  
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I ¬r blev det en Hasselforsdag istªllet fºr 

Mopedens dag och Hasselforskalas.                   

R¬dande lªge har gjort det sv¬rt att planera 

stºrre arrangemang, men nªr restriktionerna 

lªttade i juli beslutade man att bjuda in till      

en òHasselforsdagò den 28 augusti med        

loppis i bruksparken och ºppet museum. 

Nytt fºr i ¬r var visning av òvurstar och 

equipagerò fr¬n Porla Brunn som finns        

uppstªllda i Jªrnboden vid nedre dammen.    

Ett unikt tillfªlle att f¬ se de gamla vagnarna 

fr¬n Porla Brunns glansdagar. 

Kaffe med hembakat brºd hºr ocks¬ till och 

brukar uppskattas, inte minst vid dagens      

evenemang d¬ vªdret inte var p¬ topp. 

Hasselforsarna Stig-Olov Staaf och Jonas Wiberg passar 

p¬ att fika i kvarnmagasinet. 

Andreas Gustafsson, ordfºrande i Hasselfors byalag, spelar sten-

kakor vid Bruksmuseet fºr Mika Tracsyk och Espen Nilsson. 

Emma, Vivan och Svea fyndar i loppisst¬nden. 

Loppis i naturskºna Bruksparken. Trots sm¬regn och lite bl¬st s¬ 

hittade b¬de sªljare och kºpare hit. 

Jªrnboden p¬ bruket, med bl. a. Porla-ekipage. 
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Lillªngen 

Konstverket 

òHasselhoppanò vid          

Nygatan i Hasselfors bºrjar 

ta form. Kroppen och     

benen som byggs p¬ verk-

stad ªr snart klara och i par-

ken vid Nygatan p¬g¬r upp-

byggnad av bottenplattan.  

I projektet kring òHasselhoppanò ing¬r ocks¬ att lyfta 

fram orten Hasselfors med dess historia, nutid och fram-

tid. Hasselfors byalag, Setra Trªvaror AB, B¬lby Sªteri, 

Hasselfors Garden AB och fºrskolan Junibacken deltar i 

projektet. Projektansvarig ªr Kulturenheten i Lax¬ kom-

mun. En festlig invigning av òHasselhoppanò planeras i 

hºst.  Stand out XPO AB ï Jerker Reinholdsson jobbar med 

polering av det rostfria st¬let och Mikael Jakobsson 

med uppbyggnad av bottenplattan.  

I september arrangerar fºrskolan en utstªll-

ning i kuben p¬ torget i Hasselfors med temat 

Grªshoppan.  

Fºrskolan jobbar enligt pedagogiken òGrºn 

flaggò, ett sªtt att arbeta med   miljºfr¬gor och 

strukturera lªrandet fºr h¬llbar utveckling. I hºst 

har man valt att jobba med grªshoppan och orten 

Hasselfors. I arbetet med grªshoppan delar bar-

nen med sig av skaparglªdjen och gºr en utstªll-

ning p¬ Hasselfors torg. Fºrskolan deltar ocks¬ i 

konstprojektet vid Nygatan och kommer att med-

verka vid invigningen av òHasselhoppanò.  

Nu finns det tre fina, sittbara bªnkar utstªllda lªngs elljussp¬ret.  
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 ven i ¬r har forsªrlan hªckat vid 

Kvarnbªcken.  

P¬ fotot ser du en av forsªrlornas   

¬rsunge vid nedre dammluckorna.            

Det ªr just i s¬dana hªr biotoper med 

stenbroar, kvarnfundament och           

liknande som forsªrlan trivs bªst.   

Rinnande vatten med lite stillast¬ende    

partier gºr att mycket insekter klªcks 

hªr och dªrmed  skapar en god 

fºdotillg¬ng. Ofta hinner dom med 

tv¬ kullar/¬r. Minst ett par syns ¬rlig-

en fºdosºka lªngs med hela ¬n, inte 

sªllan p¬ v¬ren sittande p¬ brorªcket 

vid vªg 511.                       

Forsªrlan ªr en ganska sentida invandrad art som ºkat kraftigt bara dom senaste 30 ¬ren i Sverige.          

Rapporterades fºrst p¬ 1800-talets slut och den fºrsta hªckningen i bºrjan p¬ 1900-talet. Kallades fºrr 

ªven fºr l¬ngstjªrtad ªrla, samt gr¬ªrla, ur det latinska namnet Motacilla cinerea dªr cinerea ungefªr        

betyder  "den askgr¬".                           

                                                                                                                                                 /Ari Laine  

Inte bara honung! 

Ni minns vªl Sira och Lotta fr¬n fºrra numret av 

Hasselbladet? Biodlarna. 

Nu har de varit p¬ trªff med sºdra nerikes biodlar-

fºrening med honungsprovning fr¬n 6 olika big¬rdar 

dªr b¬de fªrg, konsistens och smak skilde sig ¬t  be-

roende av vilka vªxter som bina dragit nektar ifr¬n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den andra burken fr¬n vªnster, som nªstan ªr vit, ªr 

dragen fr¬n raps.  

Den tredje ªr Hasselfors honungen. Dªr ªr det lite 

osªkert vad bina dragit ifr¬n, men troligtvis maskros 

d¬ den ªr s¬ gul. Tyvªrr blev det inte s¬ mycket av 

den i ¬r.  

Den fjªrde ªr Lottas och den femte Siras. Siras ªr 

hallon, frukttrªd och maskrosor. 

N¬got att tªnka p¬ nªsta g¬ng du smakar honungé 

Honung ªr inte bara honung. 
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Fr¬n Boken NERIKES GAMLA MINNEN, af Herman Hofberg, 

¥rebro 1868. 

NERIKES DJUR OCH V XTNAMN 

 

Det ªr allmªnt bekant, huru vigtiga upplysningar den komparativa 

Spr¬kforskningen lemnat ang¬ende folkens hªrstamning och fºrgre-

ning. Det ªr tillika erkªnt, att naturalstren ªro bland de fºrem¬l, som 

bªst beh¬llit sina namn. ------ Dessa dels ofºrklarliga, dels fºr 

mªngden obegripliga namn tillhºra v¬rt folks ªldsta och dyrbaraste 

fornminnen, hªntydande p¬ v¬rt ursprung och v¬ra ur¬ldriga vanor. 

 

Hªr fºljer en bantad fºrteckning. 

Gr¬tass, Gullben, Tusse, Den Gr¬ = Varg.                                      

Gullfot, Varskott, Mickel = Rªf. 

Bjur = Bªfver. Bªse = Gumse, hanf¬r.                                                   

Gimmer och Gimra = ¬rsgammalt lamm. 

Tillekorp = Spillkr¬ka. Vedknerka = Stºrre hackspett. 

Fjªrhane = Tjªder. Svenja = S¬ngsvan. Fyrfota = Ormºdla, 

Tenorm = Ormsl¬. Kossa = Vanlig groda. Klossa = Padda. 

Sªrksprªtt = Loppa. F¬rpiga = Nyckelpiga. Krªvecka = Krªfta. 

Blockablad = Liljekonvalj. Fiskºger = Fºrgªt mig ej.                   

Kattkrut = Lummer. 

Lusagrªs = Lummer. Smottrer = Smultron. Svªler = Bl¬bªr. 

Pªlle i bªcken = Pors. Tºfler = Kardborre. Ormbleck = Ormbunke. 

Ulfvatry = Olvon. Hvitveser = Hvitsippa. Grismagar = Guckusko. 

Kabbar = Kaveldun. Munkak¬l = Vattenklºver. Hadd =  ngsdun. 
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SKAGERSHULTS F¥RSAMLING 

En hºsthªlsning 

Farvªl oktober- 
en spindelvªv i ett nyponsn¬r. 
I morse fªllde bjºrken 
sina sista lºv fºr i ¬r. 
 
De fºll utan ªngslan, 
tillitsfulla och hºrsamma infºr livet. 
Vi blir omhªndertagna, tªnkte de. 
Och vi kommer snart tillbaka! 
 
Vattnet vet, vattnet, 
det oerhºrda och eviga p¬ jorden. 
-Vªlkommen! ropar sm¬ snªckor i grªset 
och en liten kiselalg i havet 
(Lars Lundkvist).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lºven faller utan ªngslan! 
Naturen har s¬ mycket att lªra oss om livet. Den 
vackra hºsten ªr vacker i Skagershult. Lite fºrsik-
tigt, fºr att stºra s¬ lite som mºjligt,  skiftar sensom-
maren ºver i hºst. Varsamt klªs trªden av och de 
kala trªdkronorna strªvar i tillit mot en bl¬ hºsthim-
mel i fºrtrºstan om att ljuset om n¬gra m¬nader ¬ter-
vªnder.  
Allhelgonahelgen ªr stªmningfull. Naturen har g¬tt i 
vintervila och vet att ljuset s¬ sakta kommer att ¬ter-
vªnda. Solbanan blir allt lªgre dag fºr dag. Hºsten 
kªnns fºr m¬nga som en kravlºs tid. En tid fºr re-
flektion och eftertanke. Fºr andra ªr den vemodig 
och kanske behºver den f¬ vara just s¬. Ibland     
behºver alla kªnslor f¬ kªnnas.  

Sºndagarnas teman i v¬ra kyrkor under hºsten stªm-
mer ocks¬ till eftertanke.  N¬gra axplock: òEtt ªr 
nºdvªndigtò (om att tilliten till Gud trots allt bªr), 
òDºden och livetò handlar om det mªnskliga livets 
villkor och vad som vªntar bortom livshorisonten; 
ò nglarnaò om de goda krafternas kamp mot onds-
kan i tillvaron; òTacksªgelsedagenò d¬ vi tackar fºr 
allt det som ªr fint och gott i v¬ra liv; òAtt leva till-
sammansò om att vi alla har ansvar fºr varandra och 
ett gott samhªlle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Under hºsten inbjuder vi till gudstjªnster varannan 
sºndag kl. 15.00. Men det finns ocks¬ vardagsge-
menskap dit alla ªr vªlkomna (se programmet). Barn 
fr¬n fyra ¬r och upp¬t ªr vªlkomna till miniorerna i 
fºrsamlingshemmet. Dagledigakadamien 
(studiecirkel) och soppluncher som arrangeras i   
gemenskap med Rºda Korset ªr ocks¬ alla           
vªlkomna till.   
 
Hjªlp mig d¬ att vila tryggt och stilla 
Blott vid dina lºften Herre kªr.  
Ej min tro, och ej den trºst fºrspilla 
Som i Ordet mig fºrvarad ªr.  
Hjªlp mig Herre, att vad helst mig hªnder. 
Taga ur Din trogna fadersfamn. 
Blott en dag, ett ºgonblick i sªnder 
Tills jag n¬tt det goda land. 

 

 

 

KOM IH¡G: Kyrkovalet 19 September 2021 

 

     Janne Wallgren 

Fºrsamlingsprªst Skagershults fºrsamling 

Kyrkoherde fºr Bodarne pastorat 



I!{{9[.[!59¢                                                                           - ф -                                                   bǊ оΦ {ŜǇǘŜƳōŜǊ нлнм    )ǊƎňƴƎ нр 

 

Nªsta planeringsmºte Torsdag 30 september kl. 18.00 i fºrsamlingshemmet,                               
  Just DU ªr vªlkommen att komma med fºrslag och att p¬verka ! 

Vi reserverar oss fºr att ªndringar i planeringen kan komma att ske. Om ªndringar sker meddelas det p¬ anslags-
tavlorna och i predikoturerna. Du ªr alltid vªlkommen att ringa om Du undrar ºver n¬gonting 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 070-3525357, Anders Olofsson 070-3590143, Kjell Wiberg 073-8170852, eller pastors-

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

V¬r prªst Jan Wallgren 0584-444630, (mobil koppling). jan.wallgren@svenskakyrkan.se  

V¬r vaktmªstare Stefan Persson n¬s p¬ 070-2933860, V¬r kantor Kalle Hult n¬s p¬ 0584-444645 

5 september kl.10.00 Fjortonde sºndagen efter trefaldighet.                   Mªssa i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren prªst. 

12 september kl.15.00 Femtonde sºndagen efter trefaldighet. Mªssa i Skagershults kyrka. Simon Joelsson prªst. 

19 september kl.10.00 Sextonde sºndagen efter trefaldighet. Mªssa i Ramundeboda kyrka. Simon Joelsson prªst. 

26 september 
kl.15.00  

Sjuttonde sºndagen efter trefaldighet. Gudstjªnst i Skagershults kyrka. Fºdelsedagsfest 
fºr jubilarer. Simon Joelsson prªst.                
Tivedspojkarna medverkar. 

3 oktober kl.10.00 Den helige Mikaels dag.                                                                         
Mªssa i Ramundeboda kyrka. Simon Joelsson prªst. 

10 oktober kl.15.00 Tacksªgelsedagen. Gudstjªnst i Skagershults kyrka. Simon Joelsson 
prªst. Bibelutdelning till v¬ra sex¬ringar.                 
Fika i fºrsamlingshemmet.            

17 oktober kl.10.00 Tjugonde sºndagen efter trefaldighet. Mªssa i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren prªst. 

24 oktober kl.15.00 Tjugofºrsta sºndagen efter trefaldig-
het. 

Mªssa i Skagershults kyrka. Simon Joelsson prªst. 

31 oktober kl.10.00 Tjugoandra sºndagen efter trefaldig-
het. 

Mªssa i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren prªst. 

6 november  Alla helgons dag. Kyrkan ºppen kl. 11.00-15.00.                              
Musik 11.00-13.00 Kalle Hult.                                
Varm korv och kaffe serveras vid vaktmªstar-
expeditionen. Kl. 15.00 Musikgudstjªnst med ljus-
tªndning fºr de under ¬ret bortg¬ngna.  

Jan Wallgren prªst. Gospelkvartetten One Way 
Brothers medverkar. 

7 november kl.18.00 Sºndagen efter alla helgons dag. Taiz® - mªssa i Ramundeboda kyrka. Camilla 
Kristoffersson, Simon Joelsson 

14 november kl.15.00 Sºndagen fºre domssºndagen. Gudstjªnst i Skagershults kyrka. Simon Joelsson 
prªst.  

21 november kl.10.00 Domssºndagen. Mªssa i Ramundeboda kyrka. Simon Joelsson prªst. 

28 november kl.15.00 1:a advent. Gudstjªnst i Skagershults kyrka. Jan Wallgren 
prªst. Bordanekºren medverkar. 

5 december kl.10.00 2:a advent. Mªssa i Ramundeboda kyrka. Simon Joelsson prªst. 

Reservation fºr eventuella fºrªndringar 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  

IŅǊ ƪŀƴ 5ǳ ǎƪŅƴƪŀ Ŝƴ ƎňǾŀ ǝƭƭ                           
{ƪŀƎŜǊǎƘǳƭǘǎ ŦǀǊǎŀƳƭƛƴƎǎ έōƭƻƳǎǘŜǊŦƻƴŘέ 

Φ 
{ǿŜŘōŀƴƪ упрн ς р  фопΦнофΦпмм ς н 

Yƻƴǘŀƪǘŀ 9ȄǇΦ лруп-мллнл  
ŜƭƭŜǊ /ŀǊƛƴŀ wƻǎŜƴƎǊŜƴ лруп-пппспм 

 

Studiecirkel i kyrkohistoria och 
kristen tro. 

kl. 10.00 ð 11.30,                            
i fºrsamlingshemmet. 

8 september, 22 september,         
6 oktober, 20 oktober,                 

3 november och 17 november.                                                          Soppluncher: 
YƭΦ моΦлл ƛ ŦǀǎŀƳƭƛƴƎǎƘŜƳƳŜǘ 

но ǎŜǇǘŜƳōŜǊ 

нм ƻƪǘƻōŜǊ 

му ƴƻǾŜƳōŜǊ 

                                                                       
L ǎŀƳǾŜǊƪŀƴ ƳŜŘ                                                
IŀǎǎŜƭŦƻǊǎ wǀŘŀƪƻǊǎƪǊŜǘǎ 

   !5±9b¢{C9{¢ ƳŜŘ ƧǳƭƳŀŎƪŀ 
мс ŘŜŎŜƳōŜǊΣ ƪƭΦмоΦлл 
L ŦǀǊǎŀƳƭƛƴƎǎƘŜƳƳŜǘΦ 

     LƴƎŜƴ ŦǀǊŀƴƳŅƭŀƴΦ .ŀǊŀ YƻƳΦ 
 

          L ǎŀƳǾŜǊƪŀƴ ƳŜŘ  
      IŀǎǎŜƭŦƻǊǎ wǀŘŀƪƻǊǎƪǊŜǘǎΦ 
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Hasselfors  

Hej p¬ er! 

Vªlkomna tillbaka efter v¬r och sommar-

uppeh¬llet. Hoppas sommaren varit bra, trots 

den extrema vªrme som fºrekommit stundtals. 

Det kan kªnnas ganska jobbigt fºr oss lite ªldre. 

M¬nga har saknat v¬ra fysiska mºten och nu ªr det 

snart dags att starta upp hºstsªsongen i Hasselg¬r-

den. Samtliga trªffar ªr p¬ onsdagar klockan 14.00. 

 

¶ Den 22 september, kl. 14.00, blir det den 

obligatoriska sillsexan. 

¶ Den 27 oktober, kl. 14.00, har vi v¬rat    

eget ¬rsmºte. 

¶ Den 24 november, kl. 14.00, ªr det              

musikunderh¬llning av Anders Ess. 

¶ Den 15 december, kl. 14.00, Luciakaffe     

och underh¬llning av den populªre             

Jonny Fagerman. 

 

 

 

¶ Vi har mºte med samverkansr¬det i Hassel-

g¬rden fredagen den 27 Augusti. 

¶ V¬rat boule-spel p¬g¬r fºr fullt uppe vid torget 

p¬ m¬ndagar mellan kl. 9.00-11.00.              

Nya spelare ªr vªlkomna att prova p¬ spelet. 

Medtag eget fika. Vi vill rikta ett stort tack till 

Anders Rickard, Lax¬ kommun, fºr hjªlpen att 

iordningstªlla boulebanan. 

¶ Reseledningen i Lax¬ PRO har bekrªftat att 

det blir en julbordskryssning i ¬r, troligtvis i 

slutet av november, som det brukar vara.     

Mer information kommer senare. 

¶ Till sist., medlemmar och ºvriga, om ni har 

n¬got hemma att bidra med till vinster eller om 

ni vill/kan sponsra v¬rt populªra ¬r-lotteri p¬ 

v¬ra medlemsmºten vore vi tacksamma! Tack 

p¬ fºrhand! 

Nu hoppas jag att vi ses under hºsten p¬ n¬gra gi-

vande och trevliga mºten, med det fºrsta den         

22 september. Varmt vªlkomna! 

P¬ ¬terseende! 

/Kjell Wiberg                                       

Ordfºrande 

 ±ŀŘ ƘŀǊ ƘŅƴǘ ǎŜŘŀƴ ǎƛǎǘΚ  

 

WƻΣ Ǿƛ ƘŀǊ ƘŀƊ Ŝƴ ňǘŜǊƪƻƳƳŀƴŘŜ ƛƴōƧǳŘŀƴ ǝƭƭ ƪŀũŜ 
ƻŎƘ ǎŀƳǾŀǊƻ ƛ .ǊǳƪǎǇŀǊƪŜƴ ŘŜƴ ну ƧǳƭƛΣ ƳŜƴ ƳƻƭƴŜƴ 
ǘƻǊƴŀŘŜ ǳǇǇ ǎƛƎ ǎň Ǿƛ ŬŎƪ Řǳƪŀ ƛƴƴŜ ƛ YǾŀǊƴŜƴΦ ±ƛ 
ǘŀŎƪŀǊ .ȅŀƭŀƎŜǘ ŦǀǊ ƭňƴŜǘ ŀǾ YǾŀǊƴŜƴΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

tň IŀǎǎŜƭŦƻǊǎŘŀƎŜƴ ƛ .ǊǳƪǎǇŀǊƪŜƴ ǎňƭŘŜ Ǿƛ ǎƪŅƴƪǘŀ 
ǎŀƪŜǊΦ 5Ŝƴƴŀ ƎňƴƎŜƴ ƎňǊ ōŜƘňƭƭƴƛƴƎŜƴ ǝƭƭ ǾňǊ ƭƻƪŀƭŀ 
ǾŜǊƪǎŀƳƘŜǘ ŦǀǊ ŅƭŘǊŜ ƻŎƘ ŜƴǎŀƳƳŀ ƛ IŀǎǎŜƭŦƻǊǎΦ 
CǀǊǎŅƭƧƴƛƴƎŜƴ ƎƛŎƪ ōǊŀΣ ǘǊƻǘǎ ŀǧ ǾŅŘǊŜǘ ƛƴǘŜ ǾŀǊ ŘŜǘ 
ōŅǎǘŀΦ 

 

¢ƻǊǎŘŀƎŜƴ ŘŜƴ но ǎŜǇǘŜƳōŜǊ ƘŀǊ Ǿƛ I[w όƘƧŅǊǘς 
ƭǳƴƎǊŅŘŘƴƛƴƎύ ǳǘōƛƭŘƴƛƴƎ ŦǀǊ ŀƭƭƳŅƴƘŜƭǘŜƴΦ ¢ƛŘ ƻŎƘ 
Ǉƭŀǘǎ ƳŜŘŘŜƭŀǎ ǎŜƴŀǊŜ Ǉň ŀƴǎƭŀƎǎǘŀǾƭƻǊƴŀ ƛ          
IŀǎǎŜƭŦƻǊǎΦ 

 

5ŜǎǎǳǘƻƳ ƘŀǊ wǀŘŀ YƻǊǎŜǘ ƘŀǊ ƭƻǾŀǘ ŀƴǎǾŀǊŀ ŦǀǊ 
ǎƻǇǇƭǳƴŎƘŜǊƴŀ ƛ CǀǊǎŀƳƭƛƴƎǎƘŜƳƳŜǘ ƛ ǎŀƳǾŜǊƪŀƴ 
ƳŜŘ ƪȅǊƪŀƴ ǳƴŘŜǊ ƘǀǎǘŜƴΦ 

 

±ŀǊ ǾŅƭƪƻƳƳŜƴΗΗΗ 

{ǘȅǊŜƭǎŜƴκ .ƛǎǎŜƴ 
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Har ni en berªttelse ni vill berªtta, annat bidrag till tidningen eller bara ¬sikter        

bra/d¬ligt, vªnligen kontakta ansvarig utgivare och ordf.                                                    

Andreas Gustafsson, p¬ mail:  info@hasselforsbyalag.com 

Höstdag på myren  

En berªttelse ur Oskar Gustafssons liv.         

Hªmtat fr¬n òStyckegodsò eller kalla det Pekoral 

 

 

 

 

 

 

 

Det ªr n¬gra dagar in i oktober  och jag har sysslat 

med torvskªrning sedan bºrjan av augusti, med    

undantag av n¬gon dags pressning  ibland. Det har 

varit d¬lig avsªttning av torvmull p¬ sistone. Orde-

ring¬ngen har varit d¬lig, och portfºljen tunn som 

den brukar heta. Det ªr m¬ndag och jag ªr p¬ vªg ut 

p¬ myren, fºr att bºrja en ny vecka med torvgrªv-

ning, g¬r och funderar p¬ hur det blir i vinter nªr  

myren frusit till. Det blir nog skogen fºr oss som 

tillhºr A-laget. B-laget f¬r vªl som vanligt ªr, g¬ 

hemma i fabriken och dona med litet skrªpgºra fºr 

timlºn.  

Under mitt filosoferande har jag n¬tt arbetsplatsen, 

hªnger av mig ryggsªcken p¬ en pinne som jag 

stuckit i torvvªggen, p¬ ladet jag sjªlv bªrgat torven 

i. Plockar fram torvspade, fyrklogrep samt en klªd-

lina p¬ 16 meters lªngd, att anvªndas vid uppskªr-

ning av ºversta skiktet fºr att f¬ rak kant. Torkar 

bort rimfrosten p¬ verktygsskaften.  

Bºrjar dagens arbete med att hugga bort hºga tuvor 

dªr torven skall lªggas ut, samt skyffla bort tjªlskor-

pan dªr jag skall skªra upp fºrsta snºrlªngden. Dessa 

arbeten utfºrdes gratis av torvgrªvaren. Det var lik-

som en gratifikation till bolaget fr¬n hans sida. Att 

snºret som anvªndes vid uppskªrningen var 16 me-

ter var ingen tillfªllighet., det var anpassat att 

stªmma i jªmna kubikmeter p¬ tillhºrande djup.  

Solen har nu stigit n¬gra grader ºver horisonten, 

ibland blixtrar det till i solskenet ºsterut p¬ myren. 

Det ªr n¬gra mossveteraner fr¬n T¬nger¬sa som ªr i 

ant¬gande vid ¬ttatiden efter lag¬rdegºrat dªr-

hemma. En av dem bªr en torvspade med blankslitet 

blad p¬ axeln. Det ªr det som solens str¬lar explode-

rar i och alstrar ljusfenomenet.  

Nªr drygt en timma fºrflutit har jag tre kastar av sex-

ton meters lªngd upplagda p¬ gravkanten med 650 

torvor som ¬ngan stiger hºgt ifr¬n i den frostiga och 

klara hºstluften. Nu skall dessa 650 torvor fºrsiktig-

men fort! Plockas ut i rader p¬ 13-14 stycken i varje, 

p¬ en strªcka av 16 meter. Det ªr d¬ fyrklogrepen 

kommer till anvªndning.  

Nªr detta arbete ªr gjort skall det s¬ kallade grªvta-

get p¬ 216 torvor i botten p¬ graven upp och lªggas 

ut p¬ gravkanten. Fºrst d¬ ªr snºrlªngden p¬ 8 ku-

bikmeter klar och 865 torvor ligger och blªnker i 

solskenet innan de hunnit svartna, och inbringar nu 

grªvaren 8x24 ºre till kafferasten klockan halv tio.  

Svetten lackar, det ¬ngar fr¬n kroppen, storvªsten 

¬ker p¬, d¬ ªr man inomhus med ºvre delen av krop-

pen. Plockar ut tv¬ torra torvor ur ladan lªgger den 

ena p¬ den andra och sl¬r mig ner. Men liksom stud-

sar upp. Det svider i ªndalykten. P¬ torven ligger en 

nyvaken b¬lgeting p¬ cirka fyra centimeter, som 

tycks vilja gºra mig uppmªrksam p¬ att en torvgrª-

vare tjªnar inga pengar nªr han sliter p¬ byxbaken. 

Men under den hªr epoken satt ingen torvarbetare 

lªngre stund i ur och skur ªn som behºvdes fºr att 

fºrtªra sin torrskaffning, i en rastkoja som hade him-

mel till tak och luften som vªggar. 

Det verkade finnas en magisk grªns som tycktes vara 

sv¬r att ºverskrida ªven fºr en del gamla vana torv-

grªvare. Den l¬g p¬ 30 kubikmeter per dag under 

fºrutsªttning att gynnsamma fºrh¬llanden var r¬-

dande. P¬ hºsten fºrsªmrades resultatet allt efter tjª-

len blev ohªndigare. D¬ blev dagsfºrtjªnsten h¬rt 

reducerad. N¬gon kompensation eller sv¬righetspro-

cent kom aldrig p¬ fr¬ga.  
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I kvarnens kªllarv¬ning finns fortfarande delar kvar  
Fr¬n kvarndriften. 

Tulltaxa faststªlld from 1 november 1866, undertecknad av 

disponent och vd Axel B¬genholm vid Hasselfors Bruk. 

Kvarnen var en central plats p¬ bruket dit  

traktens bºnder kom fºr att mala sªden. 

 

I kvarnen fanns tv¬ kvarnkammare. Den vªstra 

utnyttjades av mjºlnaren och den ºstra, 

òbonnkammarenò, anvªndes av de bºnder som 

vªntade p¬ sin tur att f¬ malet. Att i fºrvªg 

bestªlla tid var inte gºrligt, utan man fick vªnta 

p¬ sin tur ï ibland hela dagar. Kvarnresorna var 

i gamla tider en avkoppling i det dagliga arbetet 

som gav tillfªlle att trªffa andra mªnniskor och 

f¬ med sig nyheter hem. Kvarnen var ocks¬ en 

samlingsplats fºr brukets ungdomar. 

Fram till mitten av 1900-talet lades all post till 

de boende i bruksomr¬det i en gemensam 

postl¬da placerad p¬ gaveln av kvarnen. Posten 

kom till jªrnvªgsstationen vid 18-tiden och bars 

sedan till l¬dan p¬ bruket.  

Ofta var det familjens yngre medlemmar som  

hªmtade posten och kvarnen blev en given mºtes-

plats. Under hºst- och vinterkvªllar trªffades man i 

samband med posthªmtningen inne i òbonn-

kammarenò dªr det var varmt och skºnt. M¬nga 

best¬ende kontakter mellan brukets pojkar och 

flickor har sªkert knutits i den gamla kvarnkamma-

ren. 

 

Remskivor fºr remmarna till driften av kvarnstenarna. 

Hasselfors Kvarn  

KVARNEN mellan sjºarna Toften och Teen med 

anor fr¬n mitten av 1500-talet. 

Nuvarande kvarnbyggnad ¬teruppbyggdes 1809 efter 
en brand samma ¬r. ¡r 1860 flyttades kvarnen,     
nedstrºms 75 m, till nuvarande plats. Verksamheten 
upphºrde i bºrjan p¬ 1950-talet. 

Kªllor: Hasselfors Bruks AB, Arkivcentrum ¥rebro 
och Mauritz Magnussons bok om Skagershult. 
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MJ¥LNARE VID HASSELFORS KVARN 

 
Mjºlnaren hade ett ansvarsfullt arbete med fºr- 
h¬llandevis hºg status. Ekelund, Carl Gustaf 
Mossberg, L.F. Birath och Carl Fredrik Qvist 
var n¬gra av mjºlnarna vid Hasselfors kvarn 
under 1800-talet. 1875 ºvertar Carl Fredriks 
son, med samma namn som fadern, driften 
fram till 1930. Mjºlnarfamiljens bostad kvarn- 
g¬rden var en av de fºrsta arbetarbostªderna 
som fick elektriskt ljus redan 1898, i samband 
med att s¬gverket vid bruket fick sin fºrsta 
ytterbelysning. 
Carl Fredrik var inte s¬ stor till vªxten, men 
stark som en bjºrn. Vid ett sl¬ttergille vid Stora 
Harsboda blev det br¬k framp¬ natten mellan 
brukspojkar och bonddrªngar. Carl Fredrik 
ryckte loss en gammal slipsten och med den 
som tillhygge ¬terstªllde han ordningen och 
festen kunde fortsªtta. 

 
Sonen Martin blev den tredje 
generationen Qvist som valde 
mjºlnaryrket och blev den siste 
mjºlnaren vid kvarnen i Hassel- 

fors. Verksamheten upphºrde i       
bºrjan av 1950-talet. 

 

 
1986 tecknade Hasselfors Gymnastik och 

Idrottsfºrening ett 25-¬rigt hyresavtal fºr 
kvarnen och gjorde d¬ om den till klubblokal. 
Innan ombyggnaden p¬bºrjades dokumentera- 
des kvarnen av Hasselfors Garden, bilder som 
byalaget nu har f¬tt del av. 2015 kºpte Hassel- 
fors byalag kvarnen av Sveaskog och har nu en 
fin samlingslokal i bruksparken. 

Kvarnen till vªnster i bild. I dºrrºppningen st¬r 

mjºlnaren Carl Fredrik Qvist tillsammans med 

mjºlnardrªngen Gustaf Rickard Persson. 

Till hºger skymtar s¬gverket. Foto: 1900 

Kvarnhuset byggt i tv¬ v¬ningar, den undre v¬ningen 

av huggen gr¬sten och den ºvre av timmer. Trappan 

leder upp till vindsv¬ningen, dit sªden vinschades 

upp via ett spel p¬ utsidan av kvarnen. 

Lyftanordning fºr kvarnstenar. 
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I den fyrkantiga ºppningen framfºr rensverket tºmdes 

sªckarna med sªd. 

Vattenhjulet med diameter p¬ 11 1/2 fot 

ersattes s¬ sm¬ningom med elkraft. 

Sªden rinner ned till kvarnstenarna, till hºger en sikt. 

/ Cristina Söderberg  

BILDER FR¡N DOKUMENTATIONEN 1986 

Sªckarna med sªd vinschades upp via de ºvre dºrrarna 

p¬ kvarnen. 
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Martine Farup, skogskon-
sulent vid Skogsstyrelsen. 

b!¢¦w±)w5 L [L[[&bD9b 

Yngre gran som hotar att trªnga bort lºvtrªd kommer att rºjas eller avverkas. 

Martine Farup berªttar om kommande skºtsel¬tgªrder fºr ett tiotal intresserade i Lillªngen den 30 juni. 

Vi hoppas att den tidning du just har lªst har varit inneh¬llsrik och intressant. 

Utan stºd fr¬n v¬ra annonsºrer hade den inte varit mºjlig att f¬ fram, 

dªrfºr hoppas vi att du gynnar v¬ra sponsorer vid Dina inkºp. 

Nªsta manusstopp - 10 november 2021 

I Lillªngen, ett populªrt strºvomr¬de i norra delen av Hasselfors, planeras     
naturv¬rdande skºtselinsatser under hºsten 2021. Arbetet sker s¬ snart vªder- 
och markfºrh¬llanden bedºms som lªmpliga och berªknas p¬g¬ ett par veckor.                                               
 
Samverkan sker mellan Skogsstyrelsen och markªgarna Lax¬ kommun och 
Sveaskog.  Omr¬det omfattas av tv¬ naturv¬rdsavtal och de ¬tgªrder som nu 
gºrs ªr fºr att gynna de naturvªrden som frªmst ªr knutna till lºvtrªd och 
lºvskog. Aktuella ¬tgªrder ªr avverkning och rºjning av gran samt utkºrning  
av virke och ris. Alla tallar, lºvtrªd, buskar samt granar och granskog med     
naturvªrdeskvalit®er lªmnas, liksom all dºd ved. Fºr att undvika att mark och 
vªxtlighet skadas kommer avverkningen i vissa delar ske manuellt och utkºr-
ningen med hjªlp av hªst.                                                                                                 
I ºvrigt sker avverkningen maskinellt med bºrjan den 1 september.                                                            
Martine Farup tipsar om Skogsstyrelsens film om hªstkºrning som finns p¬  
lªnken ƘǧǇǎΥκκȅƻǳǘǳΦōŜκлƻǉǳǉbƴWŘ.ǿ 


