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MULLHYTTAN * 0585-40042 

Vi har fått en ny grillplats 

vid badplatsen i Sundet. 

Det började som ett med-

borgarförslag, som blev ett 

samarbetsprojekt mellan 

Laxå Kommun och Hassel-

fors byalag.  

Finns det fler förslag/

idéer? Vänd er gärna till 

Hasselfors byalag  

”info@hasselforsbyalag.com” 

eller Laxå Kommun. 

Då kan vi skapa det sam-

hälle vi vill leva och bo i. 

Tusen tack till alla         

inblandade!  

Dessutom har Andreas 

Kurtti tillverkat ett grillgal-

ler.  

Funktionellt och välgjort 

med möjlighet att vrida och 

höja/sänka gallret till öns-

kat läge.  

Stort tack Andreas! 

 

Så nu är det bara upp till 

dig att packa utflyktskor-

gen!  

               Ett Medborgarförslag 
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I höst har förskolan Junibacken skapat gräshoppor 

och haft en utställning i kuben på torget i Hassel-

fors. Många fina gräshoppor visades upp. 

Gräshopporna, eller hasselhopporna som barnen 

kallar dem, ingår i förskolans Grönt Flagg arbete 

och Konstprojekt Nygatan. 

Det finns hopp om fler utställningar av Junibacken 

framöver. Förskolan kommer att få en permanent 

utställningslokal i miniformat vid Nygatan.  

Här ges barnen möjlighet att visa upp nya skapelser 

och dela med sig av kreativitet och skaparglädje. 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 

                                                                                       

Vid den här tiden på året kan det kännas som om 

mörkret lagt sig över Hasselfors (något som ut-

nyttjades till fullo i den välbesökta trollvandring-

en), men det är inte helt sant…  

Mörker är ett ord som syftar på bristen av ljusstrålar, 

men som vår präst, Janne Wallgren, skriver i       

kyrkans hälsning har stjärnor och adventsljusstakar 

börjat tändas i fönstren.  

Några av oss har också redan varit och tänt en brasa, 

myst och lagat mat vid vår nya grillplats vid Sundet.  

Dessutom kommer arbetet med belysning och lek-

redskap i parkområdet mellan Nygatan och 

Bäcklundavägen påbörjas om någon vecka. 

Skulle det ändå kännas som någonting fattas så   

väntas förskolan Junibackens lucior komma med  

ljuset på årets efterlängtade Adventsmys i Hassel-

gården den 4 december. 

 

 

Den 21 december är vintersolståndet och då är natten 

som längst. Sen vänder det!  

Efter jul och nyår väntar ett nytt spännande verksam-

hetsår som börjar med Hasselfors Naturfoto & 

Filmfestival lördagen den 5 februari.  

Så ha tillförsikt!  

Ta hand om varandra!    

                                           

GOD JUL & 

GOTT NYTT ÅR! 

                            /Andreas Gustafsson 

...och även om många nu inte håller med så undrar 

jag om vi skulle uppskatta ljuset så mycket, som de 

flesta av oss faktiskt gör, om vi inte skulle ha mörk-

ret att jämföra med.   
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       HÖSTUTFLYKT  ...SV Ödemarken  

Nu är det elva år sedan vi startade upp våra ut-

flykter, vår och höstutflykt blir tjugotvå samman-

komster, är det tid att trappa ner?                     

Men folket kommer ju fortfarande, vi kanske ska 

banta till en utflykt per år?                                  

Som vid de flesta tidigare rundor är vi i dag några 

över tjugo personer,  och också som tidigare är här 

några nya ansikten.  

Vi skall i dag väster om Toften, så vi far mot Årås 

bro, Rastorp och Nydrätt. Visste ni förresten,  

att Rastorp tillhört Riseberga kloster fram till  

reformationen år 1527? 

 

Vid Stenbron straxt söder om Björnstorp gör vi 

första stoppet på vår utflykt. Bron byggdes i början 

av 1930-talet av AK-arbetare. Den är cirka tolv    

meter bred och ligger på ett gammalt gärde som är 

planterat med gran. Meningen var att en ny väg 

skulle dras fram här, men då den nya vägen kom 

hade sträckningen stakats om och bron hamnade 

mellan gamla och nya vägen. 

(Arbetslöshetskommissionen, AK var en svensk   

statlig myndighet. Den bildades 1914 med uppgift  

att handha arbetslöshetsfrågor.)  

 

Bäckelid-torplämning, härifrån gick August Larsson 

(Moberg) till sin bönekammare, en klippformation 

på Bäckelidsmon, varifrån man kan höra klockring-

ningen från kyrkan i Hasselfors.  

 

Klapperstensfältet Ekåsabränningen, det mäktig-

aste i länet söder om Kilsbergen. Fältet har bildats av 

bränningarna vid stranden av det förstadium till    

Östersjön som kallas Yoldiahavet. 

 

 

Grönsjökvarn-skvaltkvarn, en dämning av jord och 

sten cirka sju meter lång och två meter bred vittnar 

om kvarndammen. Hjulrännan av sten där vatten-

hjulet låg finns kvar, i dag under vägen. 

 

Än ligger den mäktiga Tandvärkstallen kvar, en 

storm tog den på 1960-talet, och så preparerad som 

den är tar det nog lång tid innan den förmultnat. 

 

Grönbo-torplämning. 

 

Råtorp-torplämning och Råtorp skogvaktarbo-

ställe-lämning, boplats för en mytomspunnen skog-

vaktare Johan Petter Forsberg och hans familj. 

 

Munkabäcksbaracken-lämning, barack för huggare 

och körare samt stall för hästar. Ett flertal kolbottnar 

i närheten vittnar om en större kolgård. 

 

Spökbotten, här har en kolare under arbete ramlat i 

milan och omkommit. Prästen kallades till platsen 

där jordfästningen hölls. Milan revs aldrig och än i 

dag finns en kolhög kvar, där den omkomne kolaren 

månljusa nätter syns sväva som en svart figur. 

 

Kolbryggan-lämning, hit fraktades kolet från mi-

lorna med häst och stjälptes i en stor ficka. Från fick-

an kördes sedan kolet med lastbil till Svartå hytta. 

 

Tack för denna gång,  

                                     /Per, Rune o Benny 
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Det var en gång… eller rättare sagt, en gång om 

året..  

Just den gången, vaknar diverse väsen till liv i 

Lillängens naturskyddsområde.  Den gången var i 

år den 5 november, en stjärnklar höstkväll med spän-

ning i luften.  

Om man var där kunde man se småtroll i småtrollens 

skog, träffa älvorna i Älvdalen och troll, Rödluvan 

och  vargen vid varggropen. Vid trollberget väntade 

fler läskiga väsen och i midvinterskogen fanns my-

lingar och vålnader av ett luciatåg. Sen kom trollmor 

till mötes och frågade vad som varit mest läskigt, 

innan tomtenissarna visade vägen till Tomten som 

bjöd på godis på tomteklippan. På väg tillbaka vän-

tade korv med bröd i kvarnmagasinet.  

Nytt för i år var Crystal Lake, en slinga ner mot sjön 

man kunde gå för att bli riktigt skrämd. Och det var 

många modiga!  Där mötte man karaktärer tagna ur 

skräckfilmer som The nun, Fredagen den 13:e, La 

Ilorona, Insidiuos, The ring, The purge och Walking 

dead.  

 

Från arrangörshåll vill vi tacka alla som ställde upp 

och gjorde kvällen så lyckad.                                              

Alla frivilliga ute i skogen och vid magasinet.       

Alla sponsorer: Sötvaruhuset, Svenska kyrkan, 

FFAB, Öysteins Götteri och Stand Out XPO (för 

ljud och ljuseffekter).                                                   

Alla modiga, stora som små, som ville uppleva    

kvällen med oss.                                                       

Jag tror att alla somnade gott , trots lite läskigheter, 

med vetskapen om att Tomten i alla fall är snäll. 

Hoppas vi ses nästa år, just den där gången…                

Den där gången då olika väsen åter väcks till liv i 

Lillängen.  

På återseende!                                       

 

 

                                   / Trollmor 
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I slutet av september påbörjades den manuella 
avverkningen av gran i Lillängens naturvårds- 
område som planerades i somras. Emil Fransson 
Skog AB, Gyttorp och Glifsa Ardenner från Striberg 
anlitades av Skogsstyrelsen att göra jobbet. 
Företaget Glifsa Ardenner som ägs av far och son, 
Torsten Jernberg och Tobias Andersson, använder 
hästar istället för skogsmaskiner vid utkörning av 
virke och ris. Sammanlagt har man fem vuxna 
ardennerhästar och ett föl hemma på gården. I Lill- 
ängen ingick hästarna Emilia och Ville i arbetslaget. 

Tobias berättar: Jag och hästarna kör med griplastar- 
vagn i skogen. Den används till riskörning och där 
man inte orkar handlasta. Fördelarna med att köra 
med häst istället för skogsmaskin är många. 
Smidigare i både vändningar och passage, minskad 
risk för markskador, mindre användning av fossila 
bränslen och mindre störning för boende och 
friluftsliv. 
Arbetet med lastning och utkörning av virket och 
riset i Lillängen löper på lugnt och effektivt. 
Samspelet mellan hästförare och hans fyrbenta 
medarbetare imponerar och fungerar perfekt.. 

Muskelkraft behövs för att dra i gång den lastade 
vagnen, foderåtgången är drygt tolv kilo per häst 
och dag. 

Ett samkört arbetslag – Tobias Andersson med 
sina ardennerhästar Emilia 9 år och Ville 13 år. 

Emilia och Ville väntar tålmodigt när Tobias lastar. 

NATURVÅRD I LILLÄNGEN 

med Tobias, Emilia och Ville 

/Cristina  
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Mjölnare från Hasselfors 

Stöpafors Kvarn är en liten kvarn belägen 
15 kilometer från Sunne i Värmland som 
drivs av Emelie Jensen och Roar Guldstein. 
Här tillverkas skrädmjöl som består av 
havre som rostas i vedeldade ugnar och 
mals på stenar. Mjölet levereras bland annat 
till matvarubutiker i Sverige. 
 
Skrädmjölet från Emelie och Roars kvarn 
säljs även på årets julmarknad i Hasselgården. 
Emelie som är uppvuxen i Hasselfors får 
hjälp av sina systrar Jennifer och Natalie 
som bor på orten. 

 

KUNGSFÅGELN (Regulus, regulus) 
       Kungsfågeln är Europas minsta fågel 
ochväger bara 5-6 gram. Längd 9 cm. 
Kungsfågeln har kompakt kroppsform, runt 
huvud kort stjärt. Ovansidan är olivgrön och 
undersidan gråaktig. Vingen har två vita 
vingband. Hjässan pryds av ett gult band med 
svarta kanter (orangegult hos hanen) och 
ögonen omges av ett ljusare grått parti. Näb-
ben är tunn och spetsig. Den första somma-
ren har ungfåglarna grön hjässa.  

       Kungsfågeln uppmärksammas främst på 
sitt tunna läte. Sången är ett högfrkvent sisisì
-sisisì-sisisì-sisrì som varar i några sekunder. 
Locklätet är ett mycket tunt si, ibland uppre-
pat flera gånger. Den håller ofta till i trädens 
yttersta grenar, där den kan hänga upp och 
ner eller ryttla i luften utanför grenarna.    
Arten är relativt oskygg fortsätter ofta med 
sitt födosökande även när den är iakttagen på 
nära håll.  

       Flyttar i september-november till Väs-
teuropa och återvänder i mars-april. Det är 
övervägande ungfåglar som flyttar, medan 
många vuxna fåglar övervintrar i Sverige. 
Stränga vintrar kan slå hårt mot de fåglar 
som stannar.  

Fakta saxad från: naturforskaren.se Kungsfågeln är fotad från tornet vid Hammarsjön av Ari Laine. 
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SKAGERSHULTS FÖRSAMLING 

  GOTT NYTT ADVENT OCH  EN GOD JUL! 

När detta blad nått din brevlåda finns julljus-
stakarna framme vid nästan alla fönster i Hassel-
fors och Skagershultsbygden.  
Jag går ofta kvällspromenader med stavar i Hassel-
fors och det är så stämningsfullt att se alla stjärnorna 
som från fönstren, som ju inte bara är till för de eller 
den som bor där, utan för alla förbipasserande. Och 
det är passande med alla dessa juldekorationer: För 
när det är som alla mörkast vill vi tända alla dessa 
ljus som en påminnelse om att ljuset snart ska börja 
återkomma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den första advent är kyrkans egen nyårshögtid. Vi 
tänker inte alltid på att ett nytt kyrkoår börjar då. 
Men så är det. Musiken har glädjens klanger, gran 
och julkrubba kommer in i kyrkan och psalmerna är 
för de flesta välkända. Att december är en julmånad 
även i adventstid är tydligt. 
I kärnan av julens budskap finns Guds försäkran om 
närhet och omsorg. Gud vill inte stanna på avstånd i 
en avlägsen himmel, utan han kommer till oss som 
ett utsatt nyfött barn.  
 
Julen är motsägelsernas högtid: ljus bryter fram i 
mörkret, fred förkunnas i en trasig värld. Det stora 
blir smått, och det som förefaller litet och svagt visar 
sig besitta en styrka som kan besegra både ondska, 
hopplöshet och död. 

Julen är också den tid då utsatta människor kommer 
i fokus. Det är därför som vi Svenska kyrkans för-
samlingar varje år har en julinsamling. Vid juletiden 
påminns vi om alla människor som flytt under krig 
och oroligheter. Josef och Maria flyr också med en 
nyfödd. De är på 
flykt undan soldater 
som på kung    
Herodes order skall 
likvidera den ny-
födde. Men det 
handlar också om 
Maria som värnar 
sin nyfödde son och 
om pappa Josef som skyddar sina närmaste. 
 
Julen handlar om att Gud blir människa, som vi, i 
Kristus Jesus och delar vår utsatthet. Det är Jesus 
som rider i adventstid in i Jerusalem till massornas 
jubel. Den glädjen och det jublet får vi än idag bära 
med oss. När butiker och köpcentra spelar jullåtar 
som bakgrundsmusik, när stjärnor blinkar och gir-
langer hängs upp så har jag samtidigt i bakhuvudet 
den fattige Jesus som föddes på flykt. Men också 
den vuxne mannen Jesus som levde i ständig rörelse. 
Han blev även den lidande och den uppståndne    
Jesus som tog på sig all vår skuld och förlöste oss 
i uppståndelsen på den tredje dagen. Påskens högtid. 
 
Nu önskar jag dig ett gott  
nytt advent, en god jul och  
ett gott nytt år! 

 

     Janne Wallgren 

Församlingspräst Skagershults församling 

Kyrkoherde för Bodarne pastorat 

Vi reserverar oss för att ändringar från denna planering kan komma att ske. Om ändringar sker 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. 

Tel. Elisabeth Backteman 076-9346731,  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 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 
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Nästa planeringsmöte Torsdag 13 januari kl. 18.00 i församlingshemmet,                               
  Just DU är välkommen att komma med förslag och att påverka ! 

5 december kl.10.00 2:a advent.                   Mässa i Ramundeboda kyrka. Simon Joelsson präst. 

12 december kl.15.00 3:e advent. Gudstjänst i Skagershults kyrka. Sång och musik av         
Per Nordin. Fika i församlingshemmet.                                          
Jan Wallgren präst.  

19 december kl.10.00 4:e advent. Mässa i Ramundeboda kyrka. Simon Joelsson präst. 

24 december  

kl.17.00 

Kl.22.30  

Julafton.  

Julbön i Skagershults gamla kyrka. Claes Mård och   
Nayana Gulstad sång och musik. Jan Wallgren präst. 

Julbön i Skagershults kyrka. Sandra Ahlenflod och    
Rebecka Schön sång och musik. Jan Wallgren präst. 

25 december kl.07.00 Juldagen. Julotta i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren präst. 

26 december kl.18.00 Annandag jul. Musikgudstjänst i Finnerödja kyrka.                             
Anna Eriksson präst.          

31 december kl.23.15 Nyårsafton. Nyårsbön i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren präst. 

1 januari 2022 kl.18.00 Nyårsdagen. Mässa i Ramundeboda kyrka. Simon Joelsson präst.  
(obs tiden) 

2 januari kl.15.00 Söndagen efter nyår. Mässa i Skagershults kyrka. Simon Joelsson präst. 

6 januari kl.11.00 Trettondedag jul. Musikgudstjänst i Finnerödja kyrka.                                
Jan Wallgren präst.          

9 januari kl.15.00 1 e trettondedagen. Gudstjänst i Skagershults kyrka. Jan Wallgren präst.  

16 januari kl.10.00 2 e trettondedagen. Ekumenisk mässa i Ramundeboda kyrka.                     
Simon Joelsson och Jan Wallgren präst. 

23 januari kl.15.00 3 e trettondedagen. Mässa i Skagershults kyrka. Jan Wallgren präst. 

30 januari kl.10.00 4 e trettondedagen. Mässa i Ramundeboda kyrka. Simon Joelsson präst. 

6 februari kl.15.00 Kyndelsmässodagen. Gudstjänst i Skagershults kyrka. Dopänglar utdelas. 
Församlingspedagog Iréne Ulama medverkar.             
JanWallgren präst. 

13 februari kl.10.00 Septuagesima. Mässa i Ramundeboda kyrka. Simon Joelsson präst. 

20 februari kl.15.00 Sexagesima. Mässa i Skagershults kyrka. Jan Wallgren präst.      
Efter gudtjänsten bjuds det på semla och kaffe i        
församlingshemmet. 

27 februari kl.10.00 Fastlagssöndagen. Mässa i Ramundeboda kyrka. Simon Joelsson präst. 

2 mars kl.18.00 Askonstagen Askonsdagsmässa i Ramundeboda kyrka.                     
Jan Wallgren präst. 

6 mars kl.15.00 Första söndagen i fastan. Gudstjänst i Skagershults kyrka. Jan Wallgren präst. 

Studiecirkel i kyrkohistoria och kristen tro. kl. 10.00 – 11.30, i församlingshemmet. Start 19 januari                                                          
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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 

 Wåffelcafé 

Välkommen till församlingshemmet, i samverkan 

med Hasselfors Rödakorskrets.  

Vid några tillfällen också med inbjuden gäst.                      

Torsdagar, kl. 14.00-16.00, 24/2, 10/3, 24/3 och 7/4   

Ekumenisk bönevecka i vecka 2                                                             

Gudstjänster i kommunens olika kyrkor 

                                                                                                                             

Tis.     Kl.19.00     Församlingshemmet, Hasselfors                                                                          

Ons.   Kl.19.00     Bergskyrkan, Laxå 

Tors.  Kl.19.00      Metodistkyrkan, Laxå 

Fre.    Kl.19.00     Mosshults bönhus 

Lör.    Kl.19.00     Tallstigskyrkan, Finnerödja 

Sön.    Kl.10.00    Ekumenisk mässa,  Ramunderboda kyrka  

Medverkar torsdag och lördag gör Per Lindberg,                

den sjungande doktorn känd från ”Idol”.               

 

   ADVENTSMYS med julsmörgås 
16 december, kl.13.00 
i församlingshemmet      
till självkostnadspris. 

      
   Per Nordin sjunger och spelar   
           julsånger på dragspel.  
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Hasselfors   

Hej på er! 

Tiden går som vanligt alldeles för fort, hösten är 

nu redan passerad och vi har gått från sommar-

tid till vintertid. Vi har också redan hunnit genom-

föra två trevliga medlemsmöten. 

 

22 september. Medlemsmöte med sillsexa.           

Ordförande Kjell Wiberg hälsade 32 medlemmar 

välkomna.  

Rapporter: 

• Från den 4 okt. – 13 dec. spelar vi som vanligt 

boccia i idrottshallen. Gamla som nya spelare 

hälsas välkomna på måndagar, kl. 14.00-16.00. 

Medtag eget fika. 

• Höstmötet i Örebro den 9 nov.  

• Samverkansråd i Laxå 19 nov. 

• Samverkansråd för Laxå:s seniorer 2 dec. 

• Anmälan till julbordskryssningen med        

Cinderella, ihop med med Laxå PRO, pågår. 

Efter rapporterna var det dags att avsmaka sillen 

med tillbehör, som smakade alldeles utmärkt, och ett 

stort tack riktades till festkommittén.   

 

27 oktober. Vid vårat eget årsmöte kunde ordf, 

Kjell hälsa 35 medlemmar samt dagens gäst Alice 

Sandstöm, ordförande i Laxå PRO, välkomna. Alice 

valdes även till årsmötesordförande. 

Styrelsen 2021 består av: Ordförande Kjell Wiberg, 

Sekreterare Rosmarie Johansson, Kassör Nils Fran-

zén, Studieorganisatör Kristina Wärn.                                         

Ledamöter: Bert Johansson, Ingalill Hagelin, Kent 

Pettersson. Suppleant: Tommy Eriksson. 

 

Efter årsmötesförhandlingarna avtackades Alice 

Sandström för sin medverkan med en fin blomma. 

Därefter intogs en god förtäring, som smakade ut-

märkt. Sedan var det dags att lämna över ord och 

bild till våran fotograf Kent Pettersson som visade 

sin naturfilm. Och vilka bilder vi fick se! Den här 

gången hade Kent filmat både från marken, vattnet 

och inte minst från luften. Så ännu en gång, tack för 

underhållningen. 

Rapporter:  

• När anmälningstiden för julbordskryssningen 

med Cinderella gått ut kan vi konstatera att det 

i år inte fanns något intresse från oss i Hassel-

fors. Därför har resan ställts in. 

• PRO kommer även i år att bjuda på advents-

kaffe i församlingshemmet efter gudstjänsten 

den 28 nov. Varmt välkomna. 

• Vid julmarknaden den 4 dec., kl.14.00, i     

Hasselgården kommer vi att vara med och 

sälja våra lotter. Varmt välkomna att besöka 

oss där och stödja vår verksamhet.  

Sedan var det kaffe, och så såldes ett år-lotteri med 

många fina vinster. Vi tar gärna emot vinster till 

detta lotteri. Slutligen tackade ordförande medlem-

marna, som varit med om en mycket trevlig efter-

middag, och hälsade alla välkomna åter den 24 nov. 

och även den 15 dec. 

Väl mött då. 

Vi önskar alla en god jul och ett gott nytt år!   

På återseende! 

/Kjell Wiberg                                       

Ordförande 

Vi närmar oss årsslutet med stormsteg och på Röda 
Korset har vi flera trevliga julsaker som ska ordnas. 
 
På grund av rådande situation så blev vi tvungna att 
skjuta HLR utbildningen på framtiden. Så fort vi får 
utföra den så erbjuds den till allmänheten. 

Till alla er som skänkt olika saker och stöttat Röda 
Korsets arbete framförs här ett stort TACK. 
 

Vi önskar ER alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!                                         

 

                                                          Styrelsen/ Bissen 
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Vid Backhamnsviken i Hasselfors ligger villan 

Pine Hill med utsikt över sjön Toften. Huset 

byggdes 1933/1934 och fick sitt lite udda namn  

av första ägaren, skriftställaren och författaren 

Tyra Thérése Ericsson. Idag är familjen Pedersen 

ägare till Pine Hill sedan några år tillbaka. 

 

De vackra kakelugnarna, 

övervåningens blåmålade 

takbjälkar och väggar minner 

om husets första ägarinna 

Thérése Ericsson, torpar- 

flickan som lämnade Hasselfors 

för att upptäcka världen. 

 

Thérése föddes 1888 i torpet 

Hagalund söder om Hasselfors 

som enda barnet till 

skogvaktarparet Axel och 

Amanda Ericsson. 

 

Tidigt längtade hon ut i ”stora världen” och lämnade 

hembygden redan efter folkskolan och examen vid 

Gyllenspetzska Handelsinstitutet i Örebro. Thérése 

som kallade sig världsmedborgare återvände så 

småningom till hembygden och bosatte sig i 

Hasselfors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thérése språkintresse väcktes tidigt, redan i små- 

skolan stavade hon sig igenom några lätta böcker i 

engelska för emigranter. Efter Handelsinstitutet i 

Örebro flyttade Thérése till Göteborg, fick anställ-

ning som korrespondent och fortsatte att studera 

språk. 

Färden gick vidare ut i Europa och efter några års 

arbete och studier i Hamburg och Paris flyttade 

Thérése till London, staden som låg hennes hjärta 

närmast. Här möter hon många intressanta männi-

skor, bl.a. författaren Sir Arthur Conan Doyle, 

upphovsman till Sherlock Holmes. Sir Arthur inspi-

rerade Thérése att skriva kriminal- och detektiv-

noveller, men översättningsarbeten var hennes 

främsta levebröd. Under sina år i London översatte 

Thérése bl.a. några av Anna-Maria Roos historiska 

böcker till engelska. Anna-Maria även känd för sina 

skolböcker ”Sörgården” och ”I Önnemo”. 

 

Thérése behärskade ett flertal språk, engelska och 

tyska minst lika bra som sitt eget modersmål, men 

även från spanska, franska och italienska gjorde hon 

översättningar. 

 

 

”Det sitter i väggarna” 

PINE HILL 

Thérése skrivmaskin, Hasselfors Bruksmuseum Barndomshemmet Hagalund 

Thérése arbetsplats med utsikt över Toften 
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Intresset för böcker, musik, religion, filosofi, psykologi, 

främmande länder och människor var stort. Tiden ville 

inte räcka till för Thérése. 

1930 drabbas Thérése föräldrar av sjukdom och hon blir 

tvungen att plötsligt resa hem. Efter en kort tid var båda 

föräldrarna borta. Thérése avsikt var att återvända till 

London, men begynnande krigsrykten skapade osäkerhet 

och hon valde att stanna i Hasselfors och bygger nu villan 

Pine Hill. 

 

”KATT-TYRA” 

Thérése var även en stor djurvän och flitig medarbetare i 

flera djurskyddstidningar. Vid ett tillfälle bidrog hennes 

artiklar till att ett stort antal katter räddades från svält-

döden. Omsorgen om katter var välkänd och gav henne 

smeknamnet ”Katt-Tyra”. 

Thérése Ericsson, en färgstark person som levde sitt liv 

enkelt och spartanskt, men med ett rikt innehåll med 

många spännande upplevelser och möten med människor 

världen över. 

 Thérése gravsten vid Skagers- 

  hults kyrka. 
/Cristina  

Kirran – Thérése alter ego Thérése översättningar  av Anna-Maria Roos böcker   

till engelska 



HASSELBLADET                                                                           - 14 -                                                   Nr 4. December 2021    Årgång 25 

 

Oskar Gustavsson 

Den sällsynta frukten 

När granen börja barra hos herrskapet på herrgårn 

var det dags för deras barn att gå i statstugorna på 

gårn och bjuda arbetarbarnen på julgransplundring. 

Det var tradition så länge Elin Risberg, disponentens 

första fru, levde. Festen pågick i den så kallade rid-

darsalen, där det fanns en flygel som fru Risberg 

spelade på medan vi trådde dansen kring granen. På 

programmet fanns även de traditionella jullekarna. 

Vi bjöds på saft, bullar och kakor. Som avslutning 

på festen delades det ut gottpåsar.  

 

Jag vill minnas att de innehöll, ett stycken apelsin, 

ett äpple, några nötter, någon julgranskaramell och 

möjligen ett konfekt. Det märkligaste i påsen var 

apelsinen. Det var enda gången under året vi arbetar-

barn såg en sådan. Dom var nog ganska dyra på den 

tiden, men mycket sura. De fanns inte på landsbyg-

den att köpa, det var lyxvara, och fanns nog bara i 

vissa affärer i städerna.  

När det goda i påsen var slut fick vi se fram emot 

nästa julfest och en ny gottpåse.    

Lördagen den 5 februari 2022 

Luciamorgon 

Det är Lucia 1981. Jag går här och stökar iklädd  

endast i nattskjorta. Klockan närmar sig sex, termo-

metern på utsidan av rumsfönstret visar drygt tjugo 

grader minus. Jag brygger mitt Luciakaffe på Coops 

blå mocca. Efter kaffedrickningen i samband med 

inmundigandet av lussekatt med två russin i, uppsö-

ker jag och slår mig ner på det inomhustempererade   

fjölet i badrummet. ”Just då”!  slår mig tanken att tio 

Luciamorgnar svunnit hän och denna Luciamorgon 

är numero elva i ordningen sedan jag sista gången 

halvklädd i mörker och kyla, i all hast måste ut och 

slå mig ned på det iskalla fjölet med vitfrostiga kan-

ter, och snålblåstens kalla pustar svepte in utifrån 

den vida myren, sista Luciamorgonen, jag var kvar 

vid Stockås och måste ut på utedasset.  

Klockan närmar sig sju, jag knäpper på min svartvita 

teve för att se och lyssna på en repris -Lucia med 

följe. 

Ans 

När jag var ung och satt på utedasset vid Gökhem 

och knåda och skrynkla ett inifrån medtaget gråpap-

per för att få det lite lenare, kunde jag inte drömma 

om att jag på ålderns höst skulle få förmånen att 

osnygga mig inomhus, och ha råd att kosta på röven, 

från affären inköpt mjukt papper, dekorerat med 

vackra blommor och blad. 

Dessa berättelser är saxade ur ett dokument som Oskar Gustavsson lämnade efter 

sig. Han kallar det ”STYCKEGODS: kalla det gärna Pekoral”.   

Oskar var en av Hasselfors Bruks många trotjänare, född på Ede, uppvuxen som 

statarbarn på torpet Gökhem vid Bålby Herrgård. Större delen av sitt liv  yrkes-

verksam som lant– och torvarbetare vid Bålby och Stockås. 

Eftersom delar är publicerade förut i Hasselbladet kan det förekomma ”repriser”. 
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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 

Säsongen slutade med ett guld för Ludde och 
Stoffe tillsammans med de andra i Indianernas  
allsvenska lag 2021.  
Laget var bottentippat, men tog sig fram match för 
match, ofta på minsta möjliga marginal till deras  
fördel.  
 
Efter en heatseger i sitt första heat, i årets första    
allsvenska match, så blev Stoffe nerkörd och åkte    
på en rejäl hjärnskakning. Han var borta i nästan      
7 veckor. Under tiden lyckades Ludde (förutom att 
köra allasvenskan) få kontrakt i den danska       
andraligan med Slangerup.   
När Stoffe väl var tillbaka fick, oturligt nog,    
Ludde en vertikal spricka i foten, under en        
match i Outrup, vilket slutade med gips i fyra   
veckor. Tyvärr missade han då finalerna. 
  
Trots skador har bröderna i högsta grad varit del-
aktiga i  Indianernas allsvenska guld, trots att det 
blev en växelvis insats!  

Lördagen den 6 november samlades ett fyrtiotal 

intresserade i Hasselgården för att prova cham-

pagne och andra franska viner under kunnig 

vägledning av Kajsa Smith.  

Kvällen inleddes med ett bildspel över de områden 

vinerna kom från, om livet på en vingård och hur 

man sköter om vinstockarna. 

Sedan började själva vinprovningen, vi fick be-

döma färg, doft och smak på champagne samt ett 

antal vita och röda viner, svårt men roligt och in-

tressant. När vi provat klart fick vi välja två favori-

viner som vi drack till en avsmakningsmeny bestå 

ende av fem välsma-

kande rätter. 

 

Det blev en mycket 

intressant och trevlig 

kväll i Hasselgården 

och förhoppningsvis 

kommer Kajsa och 

hennes två medhjäl-

pare att bjuda in till 

fler vinprovningar. 

/Annika 

HASSELFORSARE! 

SM silver, Allsvenskt guld och Champagne! 

Efter ett och ett  halvt år så blev det äntligen 
dags  för danstävling med publik igen.            
Och även om den var liten fick den se de bästa    
i Sverige tävla om medaljerna! 
 
Den 15 augusti  dansades SM i disco i STIGA 
Sports Arena i Eskilstuna. 
Alice Larsson, tillsammans med kompisen Ronja 
Carlestav (från Åbytorp) dansade hem SM silvret 
till Dancecenter Örebro, och i viss mån Hassel-
fors, i klassen duo vuxna flickor.  
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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 februari 2022 

Adventsmys  
i Hasselgården      

 Lördag 4 dec, kl.14 

 

Junibackens Lucior 

Julmarknad 

  Kransar, Stickat, Bröd, Knatte kläder,  

    Äppelmust, Skrädmjöl, Delikatessen,  

      Röda Korset, PRO 

+Retroplaneten har öppet (Bäcklundav.5) 

Servering 

Välkomna! 


