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Dan Karlsson bredvid sitt mästerverk, en A-ford från 30-talet. • Foto: Anita Magnusson.
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skolan/inforedaktionen

Manusstopp nästa nummer: 1 november 2014!

Om Nyhetsbrevet
Nyhetsbrevet för Hjortsberga och Kvenneberga produceras av en grupp frivilliga medarbe-
tare. Redaktionen är för närvarande: Elisabeth Berggreen Flink, Björn Andersson, Margareta 
Arvidsson, Jan-Ingmar Magnussson samt Lizzie Danielsson. Behjälpliga är även Magnus Carls-
son samt Melvyn Lundholm. Nyhetsbrevet finns som en naturlig fortsättning på det avslutade 
Leader Linné-projektet Attraktiva Hjortsberga. 

Vill du delta/veta mer? Kontakta redaktionen på e-postadress nyhetsbrev@hjortsberga.se. 
Du kan också gå in på bygdens hemsida på www.hjortsberga.se. 
Nyhetsbrevet ges ut 4 ggr/ år i en upplaga av 650 exemplar. Manusstopp för nästa nummer är 
senast 1 november. Vill du annonsera? Kontakta Björn Andersson, tel 0705-57 67 35.

Klassråden har gett förslag till olika 
namn på de omklädnings-, förråds- 
och toalettbyggnader vid Losbadet.

Elevrådet har beslutat om namnen, 
färdigställt och ordnat med skyltarna. 
Slöjdlärare Henrik Bengtsson har varit 
behjälplig i slöjden.

Vid sista elevrådsmötet för läsåret, 
skruvades skyltarna upp och vi firade 
med glass i solen!

Nytt läsår börjar igen den 18 augusti, 
då är det dags för nya utmaningar och 
nya kunskaper på Hjortsbergaskolan!

Skolverkets satsning på matematik, 
 ”matematiklyftet”, berör alla Alvesta 
Kommuns elever och alla lärare som 
undervisar i matematik under läsåret 
2014-15. Fokus ska ligga på att ut-
veckla undervisningen i matematik och på så sätt lyfta kun-
skaperna i ämnet hos våra elever!

Magnus Frisk, rektor

Badhytterna äntligen döpta!

Ny trädgårdskurs 
startar i Hjortsberga 28/8-2014. Anmälan till Vuxenskolan Alvesta, 
Inger Bardh, tel 0472-10080 eller mail till: gudrun_hw@hotmail.com

Hebro-Verken AB
Hjortsberga

80-års jubileum 
2014

Svetsutbildning
Inspektion

Svetsansvar
www.svetsprocedur.se www.svetsansvarig.se

Den “utmärkta platsen” finns den?
Människor har i alla tider flyttat till 
och från olika samhällen och bygder. 

Så också i Hjortsberga. Till millenieskiftet gjorde 
Karl-Olof Karlsson, lärare på Hjortsbergaskolan, 
en bok med bilder på alla fastigheter och byar i 
Hjortsberga och vilka som bodde i respektive hus. 
När man tittar i boken idag så har många flyttat 
och andra kommit till. Även nya hus har byggts.

AttrAktivA HjortsbergA HAr arbetat några år 
med projektet landsbygdsutveckling. Många har 
samlats, skapat visioner och ideér varav nyhetsbre-
vet är en del. För oss som bott här länge är kanske 
mycket skåpmat. Vi fick en idé att presentera nya 
invånare i bygden. men jag fick mig genast en tan-
keställare. Jag la en lapp i brevlådan hos en familj 
som flyttat hit och frågade om jag fick komma och 
intervjua dem. Jag fick ett mycket vänligt brev till 
svar, att dessa personer ville värna om sitt privatliv 
eftersom deras vardag annars är mycket i offentlig-
hetens ljus. Helt okej att känna så och det har vi 
urinvånare att ta hänsyn till.

en synpunkt jAg mött är att det är för “kollek-
tivt” att bo på en så här liten ort –”alla vet allt om 
alla”. Så är det inte längre. Jag vet till exempel inte 
speciellt mycket om mina grannar. När jag kom 

hit 1957 och under åren på 60- och 70-talet 
umgicks grannar mycket mer. Vid jul gick man 
runt till varann på kafferep med efterrätt. Sägas 
ska också att vissa byar har “symöten”(= pratkväl-
lar) regelbundet.

Det blev ingen sida om nyinflyttade men tänk 
om några ville skriva och berätta om bilder, plat-
ser och möten som tillfredställer deras behov här 
i Hjortsberga.  

själv flyttAr jAg och min man Thorwald häri-
från om några veckor efter att ha bott här i 57 år. 
Så vi tackar för många goda år och hoppas att en 
av våra döttrar och hennes familj ska känna sig 
hemma här när de tar över Forsa Djuragård.

Lizzie Danielsson

PS. Hembygdsföreningen har fortfarande ex av 
Karl-Olofs bok. Ring Margareta Arvidsson 0472- 

550005.
Roland Lindhe har gjort en 
film med folk som berättar 
om sina hem i Hjortsberga 
samhälle. Han bränner gär-
na ett ex till den som vill. 
Ring honom 0472-550090 
kostnad ca 50:–.
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lyngsåsainfo & annonser

finns DU? … som vill hjälpa 
till i en redaktion som jobbar med nyhetsbrev och hem-
sida? Ring Björn Andersson, mobil 0705-57 67 35!

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

V Storgatan 2, 
Rydaholm
0472-22 000

www.w-data.se

Vi fixar er hemelektronik!
Handla och serva på hemmaplan.

Samhällsföreningens 
styrel se består av:

• Björn Andersson 
 andersson.bj@telia.com

• Helen Antonsson 
 helen-antonsson@telia.com

• Marie Bergh 
 berghs@telia.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 lyNgSåSa – jordbruksbygd, 

säteri och skjutsställe
Lyngsåsa har en lång och gedigen 
historia bakom sig. Under dess 
blomstringstid fanns här flera gårdar 
men också ett stort antal torp och 
back stugor.Invånar anta let var stort, 
kanske allra störst i slutet av 1800-talet. 
Omkring år 1600 bestod Lyngsåsa av två 
frälse  hem man, båda ägda av herr Erik 
Kyle till Dannäs, en små ländsk adlig ätt 
med vid  sträckta jordegods. Hans dot-
ter Elisabet, gift med Bengt Ribbing till 
Vargarna, tog över efter faderns död och 
gjorde en av gårdarna till säteri 1651. 
Senare förvärvades säterifrihet även på det andra hemmanet. Under sätesgården inlades gårdarna 
”Garphyltan” och Hökås, man ville även inlemma Sjuhult men synenämnden menade att det varit 
”krono” och inget gemensamt hade med sätesgården.

Vändpunkt
1725 blev en vändpunkt för Lyngsåsa säteris historia då generalen, senare landshövdingen Anders 
Koskull, för 3 392 daler och 8 öre silvermynt förvärvade Lyngsåsa med underlydande. Denne, 
som även ägde gårdarna Fylleskog och Spåningelanda, förenade alla med Engaholm och gjorde 
1746 allt till fideikommiss. Ett par år senare utökades egendomen med ett flertal hemman i 
trakten. Under den nuvarande släkten Koskull har det varit tio ägare och nuvarande ägare är sen 
1975 Johan Koskull. Numera är Engaholm ombildat till ett aktiebolag.

Ny väg och gästgivaregård
När ny väg byggdes från Alvesta till Ryssby på 1720-talet för att åstadkomma en närmare väg 
mellan Växjö och Ljungby-Halmstad, inrättades en gästgivargård i Lyngsåsa.
Mangårdsbyggnaden för gästgiveriet som vi nu ser det byggdes enligt uppgift 1820. Hela roten 
hjälpte till med bygget.
Från Lyngsåsa skjutsade man till Alvesta, Nygård i Ryssby och senare även till Kronobergshed. 
1879 förklarades gästgivaregården indragen ”som icke behövlig” enligt kunglig förordning. 
Verksamheten lär dock ha fortsatt ännu en tid. 

Källa: Bok, Skoga Rote dåtid-nutid. Författat av Sven Karlsson.
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en bit in på dagen kunde 
man beskåda veteranbilar, 
vars lack och krom glänste i 
försommarsolen framför Dans 
bilverkstad. Bilmärken som 
Jaguar, Dodge, Oldsmobile, 
Ford Anglia, Ford Galaxie och 
Chevrolet var representerade i 
denna samling.    

på bAksiDAn Av sin verkstad 
tog Dan under dagen emot ett 
100-tal motorentusiaster, som 
var imponerade av den sam-

ling motorer, traktorer och 
veteranbilar som ”sjöatorpá rn” 
genom årens lopp samlat på 
sig och vårdat på ett kunnigt 
sätt.

på gårDsplAnen HADe Dan 
ställt upp sex st gamla moto-
rer, de äldsta från början av 
1900-talet. En dieselmotor, 
som kallades Jojon, var ett 
elverk som genererade kraft 
till mjölkmaskiner och bon-
dens hushåll. (1930-1944) 

Motorerna vevades igång med 
en viss möda och då fick man 
en nostalgisk kick tillbaka till 
den tid, då dessa ljud och rök-
dofter var vanliga.

HAn visADe också väl be-
varade traktorer. Den mest 
iögonfallande var en President, 
som var en bensindriven 
Morris Minor på 16 hk. Den 
kunde man köpa för 6 500kr 
år 1950. I blickfånget stod 
också två stycken Mercedes-

ningar, originaldelar och ny-
tillverkade komponenter står 
den nu färdig i all sin glans. 
Ett mästerverk!
   Ljungby motorhistoriska 
förening tackade Dan  för en 
givande och intressant guid-
ning, och träffen avslutades 
med att ”tanka upp” inför 
hemfärden.
Text: Jan-Ingmar Magnusson

bilar från 60-talet. Dan bad 
vår fotograf Björn Andersson 
att sätta sig i den ena och för-
söka starta den. Eftersom han 
hade ägt en dylik i sin ungdom 
fick han efter många försök 
igång den gamla ”Mercan”.

DAn köpte en gång en A-
Ford från 1930. Då fanns inte 
mycket kvar av ”rishögen”. Ett 
rostigt chassi med växellåda 
och motor var det enda som 
återstod. Med hjälp av rit-

Den sjätte juni varje år firas den motorhistoriska dagen. Det sker på vår natio-
naldag. Då lämnade en rad veteranbilar Ljungby för att mellanlanda i Hjorts-
berga. Bilägarna  tillhörde Ljungby motorhistoriska förening, som Dan Karls-
son tidigare varit ordförande i. Han höll i klubban i 12 år.

Veterankaravan till Dan 
på nationaldà n 

Även traktorer förevisades av Dan Karlsson. Här en Morris Minor ”Presi-
dent” från 50-talet.

Dieselmotorn Jojon demonstreras av 
Dan Karlsson.

Jaguar, en raritet bland veteran-
bilarna…

Stilig Dodge Kingsway från 1948.
Totalvikt 2120 kg med 95 hk motor,

…i hjortsbergaveteran-karavan…

Dans mästerverk, en återskapad A.Ford från 1930.

June hjälpte till att lysa upp Jön-
köping 1936. Chevrolet, årsmodell -56.

Foto: Björn Andersson, Anita 
Magnusson
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info & annonserannonser

Välkommen till oss i scouterna 
och Hjortsberga sMU!
Start 26 augusti kl 18 på Hjortsbergagården.   
Ring Maria Anderzén för mer info på tel. 070-759 65 15 eller 
0472-55 01 04.

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!

Åredavägen 1 342 93 Hjortsberga. Tel. 0472-55 03 55 
E-post dkmaskin@telia.com

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.

0472-55 01 36, info@hjortsbergagarden.se, www.hjortsbergagarden.se
Välkommen till Hjortsbergagården

Program HÖSTen 2014
9-12 okt • retreat med mikael Löwegren

8 nov • endagsretreat med gunnel noreliusson
25 okt • Kördag med Dan-Inge olsson. anmälan. 

Konsert kl 18. räkafton kl 19 (anmälan senast 20 okt)
7 dec • Julbord kl 14. Värd: eigert Pettersson, Åseda

För mer info om arrangemangen, titta in på hemsidan!

Välkommen!

, 073-800 58 83

Scouternas vision är att skapa en bättre värld

Scouternas syfte är att göra unga redo för livet

Naturen är vårt vardagsrum

 höstmarknad!
forssa säteri • 21 september • kl 10-14

Passa på att sälja det du inte behöver: växter, marmelad, prylar…
Ring Ove för mer information 0706-550243

Kaffeservering • Välkommen!
Hjortsberga Hembygdsförening

Vill du 
annonsera 
i nyhets-
brevet?

Ring Björn Andersson 
på tel 0705-57 67 35.
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blandad info kyrkan

Den som säger och menar detta är 
EVERt PEtERssOn, 95 år, i Mo 
– Kvarnatorp. Evert syftar på De 
äldres dag som varje år firas i Hjorts-
berga. Dagen inleds med gudstjänst i 
Hjortsberga kyrka och avslutas med 
middag, blomsteruppvaktning och 
underhållning med sång och musik i 
församlingshemmet.

– Det är en fin tradition Alvesta försam-
ling har: att bjuda oss äldre på en sådan 
uppskattad dag, säger Evert Petersson. Det 
är mycket trevligt! Vi är en liten församling 
och många möter upp så vi känner varandra 
väl. 

Det är efter man har fyllt 70 år som för-
samlingen gör en inbjudan till De äldres dag. 

– jAg HAr snArt gått i 25 år. De senaste 4-5 
åren har jag varit äldste man på plats och 
därmed fått en fin blomsterkvast, skrattar 
Evert. Vi har en så fin stämning denna dag. 

Mycket är prästen Linda Waldéns för-
tjänst. Hon är en så engagerad person och 
uppskattad för sina gudstjänster. Linda blir 
glad över Everts ord och kontrar direkt.

– De älDre förtjänar all respekt. Alla har 
så mycket att bidraga med och stöttar för-
samlingen så troget. Vi har en härlig gemen-
skap!
                    Text och foto: Marie Fransson

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

– Kul när vi äldre uppskattas!folklivsskildringar från 
hjortsbergabygden
Boken innehåller berättelser och skrönor som upptecknades under 40 års tid av 
tage Bengtsson i Brunshult.

Vi sänder en tacksamhetstanke till Karl Olof Karlsson som sammanställt 
skildringarna och till Eivor Lifh som illustrerat och gjort akvarell omslaget.

Boken finns att köpa hos Hjortsberga hembygdsförening.
Ingrid Svensson



Hjortsberga

sMU

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

annonser

svetsansvarig.se
Vi arbetar med svetstillsyn

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 56Tel: 0704 – 41 11 30 
E-post: melvyn@medvindreklam.se


