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Holger Alexanderssons vackra och imponernade storstuga vid Sjöatorp. Huset är uppfört med så 
kallad knuttimrad teknik
            

Foto: Jan-Ingm
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… även i Hjortsberga & Kvenneberga…

Fotbollsklubben har också 
bedrivit fotbollsskola för ett 20-
tal tjejer och killar i åldrarna 5-9 
år. De har på tio torsdagar tagits 
om hand av nio duktiga ledare. 
Träningen har varit lekfull och in-
spirerande.

en eloge till Ellen K, Johan, 
Matilda, Markus, Jakob, Anton, 
Rebecca, Ellen H och Jenny, som 
fixade fotbollsskolan och Everts 
dag så föredömligt.

Publiken Fick under de här 
matcherna uppleva ett trendbrott. 
Den klassiska Bullens pilsnerkorv, 
som sedan 1950-talet avnjutits på 
”vallen”, fick en ny konkurrent på 
menyn. Det serverades nämligen 
välsmakande grillkorvar med hög 
kötthalt. Råvarorna kom från de 
lokala köttproducenterna Joakim 
Granefelt i Hult och bröderna 
Ingmar och Lars Lundquist i 
Transjö. Korvar av gris, nöt och 
lamm fanns att välja på. Deras 
sortiment finns att köpa i flera 
butiker i Alvesta och Växjö.

i mitten av augusti arrang-
erade Hjortsberga IF ”Everts fot-
bollsdag”. Evert Pettersson var en 
stor ledare för klubben. Redan i 
början av 50-talet valdes han till 
ordförande, och som sådan ut-
vecklade han föreningen med ett 
brinnande intresse och ett hel-
hjärtat engagemang.
 
kl. 10.00 samlade åtta unga 
ledare 22 st flickor och pojkar i 
åldrarna 5-12 år framför klubb-
stugan. De små lirarna delades 
in i fyra olika lag, som skulle cir-

kulera till fyra olika stationer för 
diverse övningar. Här fick man 
träna teknik, skott och stafett 
samt spela fotboll.

det gjordes ett par popu-
lära stopp i träningen för fika och 
lunch. Ordförande Petter Everts-
son skötte utspisningen vid gril-
len, så att alla skulle orka med ef-
termiddagens pass. Fotbollsdagen 
var välplanerad och uppskattades 
av både föräldrar och barn.

Johanna, Lars, Ingmar, Joakim och Petter gillade läget och grillade träget.

Damlaget tågar förhoppningsfullt ut på den gröna mattan. Samling inför Everts fotbollsdag
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Bollen är rund...

Rapport från Blidavallen

den 11:e augusti inledde de 
”gulsvartrandiga” höstsäsongen 
med en derbymatch mot Vislanda 
IF på Blidavallen. Ett stort antal 
supportrar hade bänkat sig denna 
sköna sommarkväll för att stödja 
sitt favoritlag. Redan tidigt för-

stod man att HIF skulle få det 
svårt, då bortalaget hade ett allt-
för stort bollinnehav. Vislanda 
stod till slut som segrare med 
3-2. En säker 4-1-seger borta mot 
Horda blev nästa resultat.

hiF:s damlag sPelar i divi-
sion 4 Växjö. 2016 var ett år som 
delvis spolierades av skador och 
bortfall. Man har haft problem 
även i år med att få ihop ett friskt 
lag. Årets seriespel, med många 
duktiga nyförvärv, började lite 
tveksamt, men laget har spelat sig 
samman, och ser nu starkare ut. 

den 14:e augusti var det 
dags för höstpremiär hemma 
mot Sandsbro AIK. En ovän-
tad 0-6-förlust, innebar dock 
att tjejerna tog sig samman och 
vann nästa match borta mot 
Växjö BK C.

Farlig situation framför Hjortsbergas mål.

Hjortsberga IF:s herrlag i fotboll, som gjorde en nystart i divi-
sion 6 år 2015 efter några års uppehåll, hävdade sig så bra att 
laget tog hem seriesegern.

Nu är de inne på sin andra säsong i division 5. Efter sju raka 
segrar i serieupptakten har resultaten varit något dalande, men 
laget kommer att klara nästa års kontrakt med god marginal.

Läktarna fylldes 
snabbt när HIF 
mötte Vislanda.

Text & Foto: Jan-Ingmar Magnusson
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Nyhetsbrev för Hjortsberga & KvennebergaInfo & Annonser

Allt inom golv
och våtrum

Hur skönt kan det va´ 
att anlita ett proffs?

Ring så fixar vi! 
0708-55 01 95

hjortsbergagolvokakel@telia.com

Kvalitetssäkrad
våtrumsinstallation

ROT-
AVDRAG

Datorer, telefoni, ljud, bild mm.
Handla och serva på hemmaplan!

V Storgatan 2
Rydaholm

www.w-data.se
0472-220 00

Installerat och klart!Samhällsföreningens 
styrel se består av:

• Björn Andersson 
 andersson.bj@telia.com

• Helen Antonsson 
 helen-antonsson@telia.com

• Sandra Ramström 
 sandra.jensen89@gmail.com

• Rolf Bladh 
 rolf.bladh@maleri.se

• Martin Tiinus 
 martin@tiinus.net

• Niklas Pettersson 
 madnikee@hotmail.se
• Jerry Lindqvist
 lindqvist.jerry@gmail.com
• Anders Stormats
 anders@stormats.se

SAMHÄLLS-
FÖRENINGEN

Manusstopp nästa nummer: 15 november
Nyhetsbrevet ges ut 4 ggr/ år i en upplaga av 650 ex. 
Vill du annonsera? Kontakta Björn Andersson, 
tel 0705-57 67 35.
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Nyhetsbrev för Hjortsberga & KvennebergaMissa inte detta!

Lördagen den 11 november, på Kvenneberga 
Bygdegård, är det dags för en musikalisk höjdpunkt 
som du absolut inte bör missa! En helkväll i rockens och 
rockabillyn’s tecken med det enda svenska band som 
blivit invalt i Rockabillyn’s Hall of Fame i USA – The 
Cadillc Band! Bandet har till och med turnerat runt 
i Sverige med originalmedlemmar ur Elvis Presleys 
ursprungliga band…

The Cadillac Band består av gedigna musiker med 
Janne ”Lucas” Persson som drivande kapellmästare. 

Det utlovas en toppshow med nostalgisk rock ’n roll 
och rockabillymusik och en del gästartister som till ex-
empel Ove Pilebo, Streaplers sångare iunder 14 år. 

Det blir även en hel del intressanta och underhål-
lande berättelser om musiken och originalartisterna.

Priset är 325 kr för vuxen och 150 för ungdom 10-15 år.
Servering sker i pausen.

Anmälan: Tel 0702-786777 och 0701-497420.
Eller e-post på: tcbbiljettbokning@yahoo.se.

ETT STORT TACK till Alice och 
Erik Tiinus, Emil och Erik Lind-
ström, Alexander Nilsson, Kasper 
och Jakob Zielinski och Lovisa Her-
mansson som skött bad  platsen un-
der sommaren 2017.

under 14 veckor har de skött 
om badplatsen genom att räfsa och 

Badplatsen vid Los
plocka papper, klippa gräs, tömma 
sopor, och sist men inte minst stä-
da toaletten. Allt har fungerat ut-
märkt. Vi skall vara rädda om och 
vårda vår lilla pärla vid Sjöatorp-
sjöns strand.

Finns det intresserade ungdo-
mar som vill jobba med detta 2018, 

anmäl intresse till styrelsen eller 
mig, Björn Andersson.
Samhällsföreningen genom 
Björn Andersson
Foto: Elisabeth Berggreen

SHOWTIME, GOTT FOLK!



Nyhetsbrev för Hjortsberga & Kvenneberga

Vikingarna lärde sig tek-
niken redan på 800-talet, när de 
gjorde sina färder i österled. (Ryss-
land) Vår äldsta bevarade timmer-
byggnad är Granhults kyrka utan-
för Lenhovda.

holger började Förverkliga 
sina planer att förvandla stock  ar 

Gammalt gediget hantverk…

HOLGERS
knuttimrade stugor

Inger Westergren och Holger Alexandersson bosatte sig på Åredavägen i Hjorts
berga för 24 år sedan.

En bit in på 2000talet blev Holger intresserad av knuttimring och gick på 
olika kurser för att bemästra detta gamla hantverk.

med en bandkniv. Därefter an-
vändes motorsåget för att såga ut 
u-formade rännor, så att rundtim-
ren skulle ligga tätt, när de stap-
lades på varandra vid stugbygget.
Till denna stora byggnad gick det 
åt cirka 400 löpmeter furustock.
Sedan sågades ett överhak och ett 
underhak ut en bit från stockän-
den. På så sätt kunde timren låsa 
varandra vid knuten. För att göra 
det ännu stabilare borrade Holger 
i träet och slog i dymlingar. (trä-
pluggar) Ett lager lindrev mellan 
stockarna förbättrade tätningen 
ytterligare.

Det finns ungefär 250 olika 
knutvarianter. Här har sadelknu-
ten använts.         forts. nästa sida

Holger vid egenbyggda grillstugan.

Gedigen och vältimrad gäststuga med 
vildmarkskaraktär.

av fur och gran till olika typer av 
timmerhus.Det började med en 
lekstuga och en hundkoja med 
grönt tak (så kallat vegtech), som 
finns på tomten i Hjortsberga. Se-
dan gick det inte att stoppa Hol-
ger i hans byggiver. På tomten i 
Sjöatorp kunde man snart se hans 
knuttimrade stugor färdigbyggda.

På det sluttande, vackra området 
kan man nu beskåda sex bygg-
nader i olika storlekar, som upp-
förts med knuttimrad teknik: 
Storstugan,Gäststugan, Grillstu-
gan och tre mindre byggen.

När Holger fick stockarna 
från leverantören barkades de 

Knutkedjan är ordentligt låst.

…hittar du i Hjortsberga!

76

Inger och Holger i solskenet framför sin villa.
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Det tog Holger cirka 14 
månader att få detta imponeran-
de byggnadsverk klart. Han tog 
hjälp av traktor med kran när han 
skulle lägga rundtimret på plats 
vid stugbygget.

Det storslagna stockhuset, 
som placerades centralt på tom-
ten, är ett vackert kulturarv. Den 
tunga stommen håller värmen bra 
och ger en naturlig reglering av 
inomhusklimatets fuktbalans.Det 

är ett behagligt hus 
att bo i.

Holger och 
Inger hyr gärna 
ut Storstugan till de 
som vill bo i en an-
norlunda innemiljö 
med gemytlig at-
mosfär från svunna 
tider. Runt väggar-
na finns en bård av 
vilttrofeer som visar 
att timmermannen 
också har ett stort 

intresse för jakt. Ett badrum och 
en köksdel tar tillbaka hyresgäs-
terna till nutiden. En trappa upp 
finns ett hemtrevligt loft, som in-
retts med sovplatser.

Alla timmerhusen är im-
pregnerade med bryggsmörja, en 
mix av tjära, terpentin och linolja.

nästa Projekt blir att snickra 
ett Cowboyhus med en lite annor-
lunda teknik.

Lycka till med den utmaningen!

Det hela började med denna lekstuga…

Text & Foto: 
Jan-Ingmar Magnusson
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Nyhetsbrev för Hjortsberga & Kvenneberga

Det finns två andra runstenar 
som kan attribueras till samma 
stenristare nämligen Ryssby-ste-
nen som frilades ur Ryssby kyrka 
och Ivla-stenen, vid vägen mel-
lan Ivla och Pjätteryd. Överens-
stämmelserna mellan de tre run-
stenarna är av flera olika slag. I 
likhet med Transjö-stenen börjar 
Ryssby-stenen på höger smalsida 
med uttrycket ”satti Staein penna”. 
Runornas former är också snarlika 
samt att alla tre stenar är skrivna i 
versform.

Jag sätter mig i bilen igen 
och kör vidare uppfylld av tidens 
vingar och dess slag.

Källa S.B.F. Jansson : The Rune-stone att 

Ryssby Church, Södra Ljunga socken.

Stenens hemlighet

Jag stannar bilen och stiger 
ut, blickar bort mot gravfältet med 
de stora ekarna och känner hur 
tiden rinner bort och vikingarna  
åter är här.  Runstenen står mitt på 
fältet och jag tar mig dit ut. Stenen 
är 230 cm hög och av gnejs, run-
skriften står på tre sidor.

En liten vit skylt står vid vägkanten, vid Dalbo
gården,  mellan Transjö och Kvenneberga. Lite 
timid visar den vägen till runstenen Göttil reste 
över sin son Kettil som dog under en vikingafärd 
till England. Stenen restes i mitten av 1000talet 
och skall stå på den ursrungliga platsen cirka 40 
meter söder om det av ekar bevuxna gravfältet  
med 15 gravhögar. 

Gautr satti stain penna 
icftiR Kettil, sun sinn.
Hann vaRmanna niitstr 
oniolinR: CR a Mnglandi 
aldri tgndi

Gött satte denna sten ef-
ter Kettil, sin son. Han 

var av män 
mest rättfär-
dig. Han slöt 
sitt liv i Eng-
land

Jag kan inte tyda 
runor men de skall lä-
sas nerifrån och upp. 
Här har runorna k och 
l bistav åt vänster istäl-
let för höger. Runorna 
är skriven på gammal-
svenska och orden an-
vänds inte i dag men 
”oniging” kan översät-
tas med ”rättrådig och 
frikostig”.

Göttils runsten,mellan Transjö och 
Kvenneberga.

Runstenen över 
Kettil

Text & Foto: 
Elisabeth Berggreen
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Var kund hos oss!
bilförsäljning, däckhotell, skadeverkstad, fullservice 
verkstad, däckverkstad, reperation av rutor/byte, 

reperation av parkeringsskada/bucklor, hjulinställning 
släcka tvåor, AC-reperation

Stenskott i vindrutan??
Vi åtgärdar snabbt och effektivt, oftast behöver rutan inte bytas

Parkeringsskada på din bil??
Mindre bucklor riktar vi utan lackering!

Bengt Larsson

Jordbruk & entreprenad
070-318 28 00 

Martin Lipowski

Jordbruk & entreprenad
073-685 42 70

Dan Karlsson

Jordbruk & entreprenad
070-970 94 89

Alfred Dominik

Bil Service
070-015 26 46

4 företag under samma tak 
Åredavägen 1,  342 93 Hjortsberga  

Tel 0472-550355

, 073-800 58 83

UPPMANING!
Gör en god gärning
och gynna våra annon
sörer som gör det 
möjligt att ge ut 
Nyhetsbrevet!
Redaktionen

Vi hjälper dig med dina 
TRYCKSAKER &

KOPIERING
Tel.0472-144 78    070-638 40 06  E-post: info@jwtryck.se

www.jwtryck.se

JW TRYCK

Info & Annonser
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det händer i Kyrkan / Annons

FREDAG 3 NOVEMBER
Allhelgonacafé i Hjortsberga Kyrka 
kl 11-16. Stilla musik i Hjortsberga kyrka 
kl 14 och 15, Maria Magnusson spelar.
 
LÖRDAG 4 NOVEMBER 
Minnesgudstjänst i Hjortsberga kyrka
kl 15 med Linda Waldén, Ulrica Carl-
berg och Ulrika Runesson, sång, Johan 
Runesson, gitarr.
 
SÖNDAG 19 NOVEMBER 
”Luthers ungar” –nyskriven musikal av 
Karin Runov i Hjortsberga kyrka kl 18.
Musik och Drama, och Kyrkokören.

TORSDAG 30 NOVEMBER
Missionsauktion i Hjortsberga försam-
lingshem.
 
TORSDAG 28 DECEMBER 
Julkonsert i Hjortsberga kyrka, kl 19.
 
Första halvåret 2018 är Hjortsberga 
kyrka stängd för renovering

Detta händer i Hjortsberga kyrka i höst:

Hyr Hjortsbergagården när du har fest. Låt oss laga maten eller hyr vårt självhushållskök.
Dina gäster kan sova hos oss om det blir trångt hemma.

Anmäl dig via vår e-post; info@hjortsbergagarden.se eller tel 0472-55 01 36

www.hjortsbergagarden.se

PROGRAM HÖSTEN/VINTERN 2017
RETREAT 17 - 19 november. ”DÄRFÖR GER JAG INTE UPP” 

Retreatledare: Liselotte J Andersson, pastor och retreatledare i Equmeniakyrkan.
Pris 1 600 kr • Anmälan: senast 1 november 2017

JULBORD • Årets julbord serveras söndagen den 10. dec. kl 14.00 • 
Anmälan senast 5 december. • Pris 350:-

För mer info om arrangemangen, titta in på hemsidan!

Välkommen!



ALVESTA: Grönkullav 2. Tel: 0472-135 35. 
www.hjortsbergamaleri.se

sponsorannonser

svetsansvarig.se
Vi arbetar med svetstillsyn

www.glimstedt.se   Tel 0470 70 02 70

Testamente? 
Nej, jag håller 
mig i form.

Alvesta  
Regummering AB 
Tel. 0472-108 56

0470-145 00, www.sv.se/Kronoberg

Älganäs 7 342 93 Hjortsberga
Thomas 073 - 360 42 40
Krister 070 - 825 54 03

 Ny- och ombyggnader
 Projektering
 Reparationer och
 industribyggnation
 Entreprenadmaskiner uthyres

EIDENSKOGSC.
C.Eidenskogs Bygg AB  Rydaholm
0472-202 00

0472-55 00 20 
www.skroten.net

Reseföretaget i din hembygd

0472-550200
www.idealresor.se

Familjen Svensson
Lantbruk & 

Ponnyuppfödning
Vret

070-376 69 56

För en ynka liten slant kan 
du som är verksam inom 

regionen synas här!
Ring Björn Andersson 

0705-57 67 35 


