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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
Nu har allt exploderat i grönska och vi minns 

knappt hur det såg ut innan bladen och blom-

morna slog ut. Och varje år är det lika fascine-

rande. 

Pandemin försvann, men istället kom ett krig…      

Ett krig relativt nära. Ett krig där Sverige även är 

hotat. Ett krig som påverkar oss och fått många av 

oss att värdera saker annorlunda. Till och med rege-

ringen har tänkt om och historiskt lämnat in en ansö-

kan till försvarsalliansen NATO tillsammans med 

Finland. 

Här i Hasselfors gjordes Edegården iordning för att 

ta emot flyktingar. Men behovet minskade och inga 

flyktingar kom. 

Om man vill hjälpa dom flyende, eller de ukrainare 

som stannat kvar på något sätt så ta kontakt med en 

hjälporganisation. Dom vet vad som behövs och kan 

guida er. 

Hasselfors byalag har jobbat på nu när restriktioner-

na är borttagna och genomfört en rad evenemang 

både ensamma och i samarbete med andra under vå-

ren. Några av dom kan du läsa om i detta nummer.  

Vet ni förresten att Hasselhoppan har en egen        

Instagram sida? Om man vill kan man använda 

#hasselhoppan  när man lägger ut sina bilder därifrån 

så hamnar de förhoppningsvis på sidan. Det ska bli 

spännande att följa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu närmast väntar firande av Nationaldag, 6/6, och 

Midsommar, 24/6, båda i Bruksparken.  

 

Ta hand om er! /Andreas Gustafsson                                         

Ett fyrtiotal medlemmar samlades i Hasselgården till 

Byalagets årsmöte. Efter möteshandlingarna var avkla-

rade bjöds det på fika och bildspel med återblick på 

Byalagets verksamhet från starten 1996 fram till idag. 

Årsmötesprotokollet finns att läsa på Byalagets hem-

sida för den som är intresserad. 

Byalagets årsmöte      
26 mars 

Traditionsenligt valdes Ivan Persson till mötesordförande 

och Per Bergström till sekreterare 
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Det var en fin vårdag i mitten av maj. Solen 

värmde och i ”lekparken” på Nygatan var det 

invigning. Konstprojektet Nygatan har nu gått in 

i en ny fas. 

I över två år har Projekt Nygatan pågått tillsammans 

med Statens kulturråd, Laxå Kommun, Hasselfors 

Byalag, Förskolan Junibacken, konstnärsparet Gio-

vanna Aguirre och Lars Jonnson, Stand Out XPO, 

intresserade hasselforsbor och lokala företag. Arbe-

tet utmynnade i konstverket Hasselhoppan och till-

sammans med invigningen och den upprustade lek-

parken visar det på ett väl fungerande samarbete från 

början till slut, trots en pandemi. 

 

Invigningen den 15 maj bjöd på allt en invigning ska 

göra, bandklippning av kulturnämdens ordförande 

Arne Augutsson med hjälp av barnen från  förskolan 

Junibacken, samt en fanfar. Samma barn uppträdde 

sen, så passande, med några sånger om  insekter.  

Invigningstal hölls av konstnärsparet Giovanna 

Aguirre och Lars Jonnson.                                         

Därefter kunde både barn och vuxna gå tipsprome-

nad, bli ansiktsmålade eller skapa i workshopen. 

Det bjöds på fika och korv och samtidigt blev vi un-

derhållna av trubaduren Jonas Hofer.      

”Konstprojekt Nygatan”, ett samarbete som värmer 

lika mycket som vårsolen.  

Invigning av 
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Minibibliotek i Hasselgården 
Är du sugen på att läsa en bok? 

Nu finns möjlighet att låna böcker även 

i Hasselfors. 

Laxå bibliotek står för utbudet av böcker. 

Här finns deckare, romaner, faktaböcker 

och barnböcker. 

Det är enkelt att låna. Du antecknar ditt 

boklån på en lista och stryker lånet när 

boken återlämnas. 

Det lilla biblioteket inryms i Hasselgårdens 

foajé och är tillgängligt i samband med 

aktiviteter i Hasselgården och när byalagets 

expedition håller öppet. Under sommar- 

halvåret är öppettiden tisdagar 10.00-12.00. 

Premiär - Anita Bengtsdotter-Ericsson och 

Ewa Palmdal från Laxå bibliotek plockar in  

de första böckerna i Hasselgården. 

Lycke har blivit ansikts-

målad. Två fina fjärilar. 

Amanda vann första pris på 

tipspromenaden och valde  

en bok. 

Signe tar en förtjänt paus. Det fanns ballongblommor 

vid workshopen. David har 

hittat en. 
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• Vilken färg lyser överst av trafikljusen?                             

1. Röd          x. Gult          2. Grönt 

• Vilken hastighet är det på E20 genom rondellen i 

Laxå?                                                                       

1. 70 km/h   x. 60 km/h    2. 50 km/h 

• Romarna skrev DC  - Vad skriver vi?                              

1. 60            x. 600           2. 90 

• Vilket år tillkom lagen om obligatoriska stänkskär-

mar på bakhjul på lastbilar?                                    

1. 1950        x. 1955         2. 1953 

•  Hur lång är Stenvägen, vägen mellan Hasselfors 

och Träntorp?                                                          

1. 1000 m    x. 1200 m     2. 1500 m 

• Vilket år tillverkades och såldes i Sverige den tyska 

påhängsmotorn Viktoria FM 38?                            

1. 1952        x. 1954         2. 1953  

Mopeder, mopeder och åter mopeder... 

76 stycken noga räknat!                                      

Vilket får vara mer än godkänt så här i uppstar-

ten efter pandemin. Dessutom hade väderprogno-

sen lovat regn hela dagen. 

Förutom allt mopedsnack var det givetvis en del prat 

om vädret och om prognosen, som visade sig  ha fel! 

Inte en droppe regn på hela dagen och när mopeder-

na började komma tillbaka för prisutdelning sprack 

det upp och solen kom fram!   

Årets bana var runt 4 mil lång och gick från bruket i 

Hasselfors, över Dormen till Mullhyttan. Där fanns 

den första stationen med teknikprov. Färden fortsatte 

över Stockås, Bålby, Trasåsarna och fram till den 

andra stationen i Porla med pilkastning. Vägen mot 

mål gick över Myrhult och genom samhället till bru-

ket igen. Där väntade bollkastningen och skiljefråga. 

Däremellan fanns 6 tipsfrågor. 

Kan du svaren?      

                                                                

( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan hitta                                                                                                                                                            

svaren på sidan 2) 

 

MOPEDENS DAG 22 maj 2022 
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Dom som höll ordning på allt under dagen Kanal 3 

Nöje och medan mopedisterna var ute på sin runda 

så underhöll ”Willy´s dream team” på scenen i 

bruksparken. 

Vann rallyt gjorde Eddie Lindkvist och fick välja 

pris först på prisbordet, sen kom pristagarna en efter 

en i fallande skala. Priserna räckte till alla tack vare 

all hjälp vi fått från alla givmilda företag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lottad vinst på Startnumret, ett presentkort från 

Mullhyttans cykel & såg service på 500:-, tillföll 

nummer 54, Pontus Andersson.  

 

VINNARE I MOPEDLOTTERIET 

1.  Bengt Luthman                                                                             

Veteranmoped NSU Quickly årsmodell 1956-57   

2. Lars Holm                                                              

Presentkort 1000:- Mullhyttans Cykel & Såg Service  

3. Per Gustavsson                                                 

Presontkort  500:- OKQ8 

4. Anders Hedåberg                                               

Presentkort  500:- ICA Träffen Mullhyttan 

5. Roland Karlsson                                                              

Presentkort 500:- Sjöbod No7                          

 GRATTIS! 

Tillslut vill vi passa på att tacka alla frivilliga krafter!  

Tack för att ni finns! 

 

 

...Och även om vi tyckte det var en bra dag så var 

det kanske inte det för alla. Vi hoppas hemfärden 

gick bättre! 
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SKAGERSHULTS FÖRSAMLING 

En sommarhälsning!  

Vi reserverar oss för att ändringar i planeringen 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 0769346731,  Berit Bergqvist 0763073556, Bengt Engman 0721817778, Aina Karlsson-

Andersson 0703525357, Anders Olofsson 0703590143, Kjell Wiberg 0738170852, 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 0702933860, Vår kantor Kalle Hult nås på 0584-444645 

Psalm 201 ”En vänlig grönskas rika dräkt”             
påminner oss om den otroliga växtkraft som finns     
i naturen. Vi fascineras varje år av hur fort det blir 
alldeles grön och hur slösande Guds skapartanke är 
med allt som blomstrar och slår ut.  

Sommaren, är en efterlängtad tid. I Skagershult,    
vår fina socken omramad av Kilsbergen och Tive-
den, är sommaren särdeles vacker. Skog, hagmark, 
fält, mossar och glittrande sjöyta inbjuder till fina 
sommarupplevelser.  

I vår socken är det aldrig långt till olika landskaps- 
och naturtyper. I vårt sommarprogram i vår försam-
ling firar vi några gudstjänster i Skagershults gamla 
kyrka bl.a på midsommardagen. Vi vandrar över 
Skagershultamossen, och så får vi traditionsenligt 
avsluta sommaren lugnare period i Porla (se pro-
grammet).                                                                
Sommaren avnjutes också med fördel tillsammans 
med andra. Därför inbjuder vi tillsammans med 
Röda Korset återigen till förra årets succé:            
Sommarcafé i prästgårdsparken (bakom prästgår-
den): kl. 14.00 – 15.30. 15/6, 22/6, 29/6, 6 /7 och 
17/8.  

En vilsam och skön sommartid tillönskas!  

 

Jan Wallgren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vänlig grönskas rika dräkt, har smyckat dal     
och ängar, nu smeker vindens ljumma fläkt de    
fagra örtesängar.                                                     
Och solens ljus och lundens sus och bäckens sorl 
bland viden förkunnar sommartiden.                           
Men du, o Gud, som gör vår jord så skön i som-
marns stunder, lär mig att akta främst ditt ord och 
dina nådesunder. Allt kött är hö, var växt skall dö 
och tiden allt fördriver. Blott Herrens ord förbliver.  

                                                                Psalm 201  

 

                        Janne Wallgren 

           Församlingspräst Skagershults församling 

                           Kyrkoherde för Bodarne pastorat 

Sommarkyrka  

Vid Ramundeboda kyrka/kyrkpark 

Från 28 juni - 4 augusti. 

Tisdagar och Torsdagar 13.30 - 15.00 
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 Nästa planeringsmöte Torsdag 7 juli kl. 18.30 i församlingshemmet.                               
  Just DU är välkommen att komma med förslag och att påverka ! 

5 juni kl.11.00 Pingstdagen 10.00 samling på kyrkans parkering för färd till 
firandet av stiftets vallfartsmässa i Riseberga 
klosterruin kl. 11.00 (nära Fjugesta) 

6 juni kl.14.00 Annandag pingst samt                             
Sveriges nationaldag 

Nationaldagsfirande i bruksparken, Hasselfors.  
Jan Wallgren talar. 

12 juni kl.11.00 Heliga trefaldighets dag. Lekmannaledd gudstjänst i Finnerödja kyrka. 

19 juni kl.15.00 Första söndagen efter trefaldighet. Mässa med konfirmation i Ramundeboda kyrka. Si-
mon Joelsson präst. 

25 juni kl.11.00  Midsommardagen. Gudstjänst i Skagershults gamla kyrka.                   
Klarinettkvartetten under ledning av Weine Bruus 
medverkar. Jan Wallgren präst.                                       

26 juni kl.18.00 Den helige Johannes döparens dag. Gudstjänst i Finnerödja kyrka.                            
Simon Joelsson präst 

3 juli kl.10.00 Tredje söndagen efter trefaldighet. Gudstjänst i Skagershults gamla kyrka.                   
Camilla Kristoffersson. Efteråt mossvandring. Ta 
med matsäck och stövlar. Buss tillbaka till kyrkan.                               

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

17 juli kl.15.00 Apostladagen. Gudstjänst i Skagershults kyrka. Simon Joelsson 
präst. 

24 juli kl.10.00 Sjätte söndagen efter trefaldighet. Mässa i Ramundeboda kyrka. Anna Eriksson präst. 

31 juli kl.11.00 Kristi förklaringsdag. Sommargudstjänst i Gerd Rosenqvists trädgård i 
Allmänningarud, Finnerödja. Anna Eriksson ger mer 
info om hur man hittar, på telefonnr 073-0978976. 

7 augusti kl.15.00 Åttonde söndagen efter trefaldighet. Mässa vid Sockenstugan, Borasjön.                     
Avslutning på årets sommarkyrka. Kaffe.              
Ta gärna med något att sitta på.                                    
Lars Markusson präst. 

14 augusti kl.10.00 Nionde söndagen efter trefaldighet. Mässa i Ramundeboda kyrka.  Jan Wallgren präst. 

21 augusti kl.15.00 Tionde söndagen efter trefaldighet. Gudstjänst vid Emiliakapellet i Porla.                        
Jan Wallgren präst. Medtag eget fika. Håkan 
Isacsson medverkar. Därefter årsmöte för              
Emiliakapelletsvänner.  

28 augusti kl.11.00 Elfte söndagen efter trefaldighet. Kyrksöndag i Finnerödja kyrka. Diakonmottagning. 
Jan Wallgren och Simon Joelsson präster. 

4 september kl.10.00 Tolfte söndagen efter trefaldighet. Mässa i Ramundeboda kyrka. Simon Joelsson präst. 
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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 

Sommarcafé i  

Prästgårdsparken 

Stora hjärtan i små kroppar! 

I förra numret av Hasselbladet kunde vi berätta att för-

skolan Junibacken fått de traditionella ”alla hjärtansdag” 

bakelserna med tillhörande check, med lite pengar att göra något roligt 

för, av Hasselfors byalag.  

Men när kriget i Ukraina bröt ut valde barnen själva att skänka pengarna 

till de ukrainska barnen, för att dom behöver pengarna bättre!  
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Hasselfors   

Hej på er igen! 

Tiden går fort och mötesverksamheten för våren är 

redan avslutad. Vi hann bara avverka två medlems-

möten.  

Årsmötet hölls den 23 mars.                                           

Ivan Persson valdes till mötesordförande.                                      

Styrelsen består av:  Ordförande Kjell Wiberg,    

sekreterare Rosmarie Johansson, kassör Nils Fran-

zén, studieorganisatör Kristina Wärn,   ledamöter 

Bert Johansson, Ingalill Hagelin samt Kent Petters-

son, suppleant Tommy Eriksson. 

Medlemsmöte med Sillsexa den 27 april.                       

Bo Fredriksson från distriktet informerade bland an-

nat om dagens pensioner. 

Rapporter: 

• Distriktets årsmöte hölls den 29 mars i Lindes-

berg. Kjell och Rosmarie deltog. 

• Möte med samverkansgruppen i Laxå 6 maj. 

• Möte med samverkansgruppen för Laxås    

seniorer 12 maj 

• Hasselfors PRO deltog med lotteriförsäljning 

vid Mopedens dag 21 maj.  

Boulespelet vid torget är igång på tisdagar kl. 9.30. 

Nya som gamla spelare hälsas välkomna.                  

Medtag eget fika. 

• Vårens utflyktsresa går till Olshammarsgården  

den 1 juni. 

• Två lag är anmälda till DM kvalspel i 

Askersund den 3 juni. 

• Hasselfors PRO kommer att delta med lottför-

säljning under Hasselfors dagen i Bruksparken 

den 27 augusti.  

Trevlig sommar och på återseende!    

 

                         

/Kjell Wiberg   Ordförande 

 
Rapport från Hasselfors-Porla Röda Korskrets 

 

Äntligen är sommaren på intåg. 

Det som hänt oss i RK är att vi har haft Luciakaffe i 
församlingshemmet den 12 december. 

Egentillverkade julgrupper har delats ut till äldre. 

Vid Byalagets julmarknad deltog vi med loppis och 
lotteri.  

I samarbete med Skagershults församling hade vi 
adventsfest med kaffe och smörgås. 

Den 20 februari bjöd RK på kaffe och semla i för-
samlingshemmet efter gudstjänsten. 

Våffelkafé har vi haft vid fyra tillfällen under våren.  

 

 

Vid det sista kafét firade RK i Hasselfors 90 år. 
Kretsen hade vid starten1932 32medlemmar, i dags-
läget har vi ungefär samma antal. Vi fick besök av 
Finnerödja RK som kom med present. Nils-Erik 
Hedlund berättade och visade bilder från ett av sina 
många arbeten i Afrika. 

Den 16 maj hölls äntligen HLR utbildningen.     
Som vi har väntat!  

Vi deltog även på Mopedensdag 21 maj med lottför-
säljning. 

Vi vill tacka alla som skänker oss saker. Tack, tack. 

Vi ses. 

Styrelsen/Bissen 

HÖSTENS PROGRAM:                             
Medlemsmöten i Hasselgården, kl. 14.00 

 

21 september                                                                      
sillsexa 

26 oktober                                                                        
gäst från PRO-distriktet 

23 november                                                                                                           
naturbilder med Jonas Forsberg, Träntorp                                                                                     

14 december                                                                       
underhållning – Elvistema                                               
med Gary D. Pearson, Vintrosa 
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Torpvandringen 7 maj 2011 var 

startskottet till de små utflykter 

som varje år sedan dess, med un-

dantag av något Coronatapp, på-

gått med vår och höstutflykter 

fram till 7 maj 2022.  

 

Med tiden har det blivit svårare och 

svårare att finna objekt som inte tidi-

gare besökts och tankarna har kom-

mit, ska vi göra ett uppehåll? Rune 

och jag har ventilerat saken ett flertal 

gånger och nu har vi kommit fram 

till att vi gör ett break. 

 

Sagt och gjort, som avslutning på 

dessa utflykter kollade vi om Ylva 

och Johan von Scheele ville ta emot 

oss, berätta och visa oss lite om 

historien och dagens verksamhet vid 

Bolby, och de blev jätteglada. 

Tack Ylva och Johan.             
/Per                                          

Vi från Hasselfors byalags styrelse 

vill tacka Per och Rune för alla 

dessa fantastiska, informativa och 

underhållande utflykter i vårt när-

område under dessa 11 år. 

TACK! 
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Hästminne                                                    

När jag var hästskötare vid herrgårn fanns i stallet ett 

sto som kallades Nelly. Antagligen född där i stallet, 

ett livligt med snällt djur.  

Endag blev hon förflyttad till utgården Träntorp för 

att där tjäna som mjölkkörarhäst. Var morgon kördes 

ett antal transportflaskor med mjölk från Träntorp, 

till ett godståg som avgick mot Kristinehamn, vid 

sextiden på morgonen. En morgon på senhösten med 

duggregn och mörker, uppfattar vi som håller i gång 

i stallet, konstiga ljud, och frustningar.  

När vi ser efter står Nelly utanför med huvudet in-

stucket genom övre delen av den tvådelade öppna 

dörren, och med skrämd blick liksom ber att få 

komma in till oss i stallet. På var sida hade hon en 

halvmeterlång skakelstump hängande i selåran. Hon 

darrar och är ångande svett. Vi tar in henne i sin 

gamla spilta i stallet där hon snart lugnar ner sig.  

Efter cirka en halvtimma kommer mjölkkusken från 

Träntorp gående och söker efter Nelly. Hon hade va-

rit på väg till Hasselfors station. Nelly hade sett nå-

got som kanske ingen människa ser, blivit vett-

skrämd och satt av i sken. När hon blivit fri från 

kusk, och vagn med mjölklass, sprang hon inte i 

rädslan till Träntorp, som hon utgått ifrån utan till 

stallet i Bålby. Instinktivt anade hon räddningen där. 

Kuska-Gustav-Pettersson som sysslat med hästar i all 

sin tid, och visste allt om hästars kynne och sinnelag, 

hade nog rätt när han konstaterade. Nelly sprang dit 

hon visste att hon hade det bäst. ”Nelly fick stanna”! 

En körare från herrgårn som höll på i stallet och 
rykta sina hästar på morgonen yttrade till mjölkköra-
ren som var en äldre karl. ”Du ha fälle kunna höppa 

öpp på ryggen på märra när ho satte i väg”! ”Jag har 
för fáen mitt sunda förnuft i behåll”!                     
Svarar mjölkköraren. 

Den här texten är saxad ur ett dokument som             
Oskar Gustavsson lämnade efter sig. Han kallar det     
”STYCKEGODS: kalla det gärna Pekoral”.   

Den här texten är saxad ur ett dokument som             
Oskar Gustavsson lämnade efter sig. Han kallar det     
”STYCKEGODS: kalla det gärna Pekoral”.   

Gustav Pettersson med hästen Grabben 

Johan von Schéele visar porträttet av Henriette Falken-

berg (1769-1858) mamma till 17 barn 

Porträtt av Melker Falkenberg af Bålby (1597-1651 
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VÅRTAL VID VALBORGSMÄSSOELDEN I HASSELFORS 

Hasselforsare, Skagershultare och alla andra tillresta 

Vi behöver mer värme, vi behöver mer ljus 

Vi kommer från trippla mörker:  

Vinterns mörker, Pandemins mörker och Krigets mörker. 

Så vi behöver mer värme, och mer ljus 

Vi behöver din värme, och ditt ljus 

Vi behöver varandras ljus 

Du har möjligheten att sprida ljus o värme omkring dig.  

Gör det, så mycket du kan, sprid din värme,  

sprid ditt hopp och sprid din glädje.  

Ta del av andras, och dela med varandra  

- ljus, värme, hopp. 

Och nu kommer solens ljus och solens värme. 

Den börjar i öster, över den väldiga Skagershultsmossen,  

fortsätter över Bålbys fantastiska landskap, glittrar i Teen  

och lyser upp en by full av ljus och värme,  

för att fortsätta över Toftens vatten, Tjut, Boön,  

Långnäs och Hållands kyrka,  

för att träffa de västra stränderna  

och med värmande strålar  

fortsätta över den djupaste Ödemarken 

Vi bor på en plats full av värme och ljus.  

Njut av vår fantastiska plats på jorden.  

Njut av våren. Njut av sommaren.  

Och njut tillsammans!  

Så mycket ni bara kan av ljus, 

värme och hopp! 

 

David Tverling 
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Avtäckning av statyn ”Hasselforssmeder”, fr v 
landshövding Valter Åhman, Tyra Åhman och    

Tomas Åberg. Bakre raden fr v Sten Åberg, Fritz 
Åberg, Lars Åberg, disponent Bo Risberg och    
inrikesminister Rune Johansson. 

Runo Lette, född 1908 i Stockholm, död 1981      
i Avesta. Runo utbildade sig i skulptur på Kung

-  liga Konsthögskolan i Stockholm 1933–1938.  

 Statyn 
”Hasselforssmeder”  
beställdes inför Hasselfors 
Bruks 300-årsjubileum 
1965. Skapare är skulptö-
ren Runo Lette. Smeden 
Elis Åberg från Hasselfors 
var en av dem som stått 
modell.   
Sonen Fritz, sonsonen 
Sten med sönerna Lars och 
Tomas deltog vid avtäck-
ningen av statyn vid fest-
ligheterna i Bruksparken  

 ”Hasselforssmeder”, staty av skulptören Runo Lette i  
Bruksparken 

Smederna från Hasselfors 

Visste du att …?

Vart tog hon vägen,  
Vattenbärerskan? 

I bakgrunden kan du se skulpturen 
”Vattenbärerskan” där den står framför             
Villa Kjellberg i Porla.                                        
På 1940-talet när inventarierna som fanns kvar 
från Porla brunnsverksamhet såldes ut flyttades 
Statyn till Åminne i Hasselfors. 

På 1960-talet flyttades den igen, nu till den ny-
anlagda lekparken på bruket i Hasselfors. 

Åren gick och på 1980-talet började skulpturen 
bli lite illa tilltygad och blev nerlyft från podiet.  

Hon försvann och sedan dess är det ingen som 
vet var ”Vattenbärerskan” är. Ett mysterium… 

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 
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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 2022 

24 juni 

Kl. 9.00 

Midsommarfirande       

Bruksparken    Hasselfors    

Kl. 14.00 

Vi hjälps åt  att klä midsommarstången, glass till alla barn. 

 

Traditionellt midsommarfirande med Erika & Håkan som                                      

leder dansen kring midsommarstången.                                                       

Ponnyridning, Fiskedamm, lekar, chokladhjul, servering och godis till barnen. 

Välkomna!    

Arr. Hasselfors byalag 


