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Vår nya, vackra rastplats vid Moasjön. Foto: Jan-Ingmar Magnusson
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redaktionssida

MANUSSTOPP 
NÄSTA NUMMER: 
1 november 2015!

Nyhetsbrevet ges ut 4 ggr/ år i en upplaga av 650 ex. Vill du annonsera? Kontakta Björn Andersson, tel 0705-57 67 35.

Det är lördag kväll i slutet av juli, 
under vår kvällspromenad med 
hundarna. I diset dyker det upp 
tre fiskare i tioårsåldern. Stolta 
visar de upp kvällens fångst – en 
stor braxen. Efter att ha talats vid 
en stund promenerar vi vidare 
medan de fortsätter med sitt fiske. 
Historien förtäljer inte om det 
blev någon mer fångst för de tre 
entusiastis ka fiskarna… 

Text & Foto: 
Elisabeth Berggreen Flinck

Fiskafänge

En raritet i vår närhet
Jungfru Marie nycklar

öppnar dina ögon när du cyklar
upp till Hult, men stanna och vila

och beskåda orkide´n den lila. 

Text & Foto: Jan-Ingmar Magnusson

Den 18 juni invigdes Transportstyrelsens nya rast-
plats vid Moasjön precis vid Sjöatorpsrondellen. 
Transportstyrelsens mål är att det skall finnas en 

rastplats var 40:e till 80:e minut för en stunds rekreation. 
Den nya rastplatsen ligger i avskildhet och naturnära 

vid väg 25 men är ändå väl synlig från vägen och inbju-
der till en stunds paus med fika eller toalettbesök. 

Uppställningsplatser för lastbilar, husbilar och alla 
andra fordon har sedan rastplatsens invigning varit väl 
besökta, och de personer som stannat till har funnit både 
toaletter, miljöhus, informationstavla samt väderskydd. 

Text: Elisabeth Berggreen Flinck
Foto: Jan-Ingmar Magnusson

Vår nya fina rastplats!
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info & 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

• 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
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Skatten i hjortsberga …

Hjortsjö stenbrott

År 1900 började man utnyttja 
fyndigheten och produktionen 
höll på ända till 1977. Mest känt 
är att graniten från Hjortsjö an-
vändes till beklädnad vid byggan-
det av The Empire State Building 
i New York. Under den här tiden 
gick mycket på export, framför 
allt till Tyskland.

” brottet” är ännu ej preskri-
berat ty år 2000 startade verksam-
heten på nytt. Det var det pri vata 
företaget Swimpex granit AB, 
med huvudkontor i Bjärlöv, som 
etablerade sig i Hjortsjö. Firman, 
som ägs av Rolf Lundmark, har 
cirka 42 anställda, varav fyra har 
sin arbetsplats i Hjortsjö. Tre av 

Cirka en mil nordväst om Hjortsberga fann man tidigt en värdefull skatt i berggrunden. 
Det var den svarta graniten, eller dia bas som bergarten egentligen heter. 

Schaktets djup är idag 
cirka 40 meter.

The Empire State Building i New York 
är klädd i diabas från Hjortsjö.

Text & bild Jan-Ingmar Magnusson
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… den ”svarta graniten”…

Arbetsstyrkan från vänster: Tore Biel, Zielinski Leszek, Mariusz Lipowski, och 
Marcin Lipowski.

dessa arbetare bor i Hjortsberga. 
Företaget har också brytning i 
Bjärlöv, Vånga och Ekeröd.

Graniten” GÅr inte av för hack -
or”, utan man spränger loss den 
med de explosiva ämnena pentyl 
och gorit. Därefter tar en hjul-
lastare i kolossalformat vid nere 
i det 40 m djupa schaktet. For-
donet transporterar sedan diabas-
styckena till marknivå. Bitar, som 
kan väga upp till 30 ton, kan 
synas i skopan. För att inte dag-
brottet ska fyllas med vatten, är 
pumparna igång hela dygnet.

de prima blocken utan miss-
färgningar och sprickor tas om 
hand och bearbetas på olika sätt, 
så att de blir så jämna och räta 
som möjligt. Vissa granitstyck-
en delas med hjälp av krutets 
sprängverkan. Andra behandlas 
med gammal beprövad metod 
med slägga och kil (efter borr-
ning). De tyngsta rätblocken så-

gas itu av en diamantbelagd stål-
wire under vattenbegjutning.

Slutprodukterna exporteraS 
huvudsakligen till Polen. I Litau-
en och Sverige är man också in-
tresserade av ” det svarta guldet”

i StenhuGGerier och Sliperier 
förvandlas diabasen till bland 

Den nya sågen, som delar blocket med hjälp av diamanter.

Granitblock, klara för export.

annat gravvårdar, monument, 
skulpturer, golv, bänkskivor och 
väggbeklädnader. Kubik meter pri-
s et varierar mellan 12-20 000 kr,  
beroende på blockets storlek.

om man Gör en ” brottsplatsun-
dersökning” i närheten, kan man 
finna bevis på att brytning har 
förekommit i flera schakt. De är 
nu vattenfyllda, och har använts 
av dykarklubbar i träningssyfte.
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hus och folk …

pÅ ekeväGen 4 liGGer ett två-
våningshus kallat Rosenhill. Fas-
tig heten byggdes 1936 av Anders 
och Siri Granefelt. Anders var 
född i Hult och Siri i Forssa. Hu-
set har lägenheter för uthyrning 
på andra våningen och verksam-
hetslokaler i bottenplanet. Anders 
och Siri drev charkuteriaffär med 
bland annat mycket goda egentill-
verkade isterband, mjölkaffär och 
manufakturaffär med garn och 

Hjortsberga samhälle består av ett stationssamhälle och en kyrkby. Bostadshusen har 
tillkommit successivt från omkring år 1850 till nutid. Antalet invånare har varierat. 
Nu finns det cirka 250 boende här. En del av oss som bor här har bott i Hjortsberga 
hela sitt liv, medan andra nyss flyttat in.

Under vinjetten ”HUS OCH FOLK” kommer vi i detta och kommande nyhetsbrev 
att kort beskriva ett av husen i Hjortsberga/Kvenneberga och dess människor.

Välkommen till Rosenhill!

ty ger. Falks i Rydaholm hade un-
der en peri od järnaffär här. Under 
några år på 1940-talet fanns även 
ett kafé i huset. 

anderS och Siri fick sju barn. 
En dotter, Lilian, tog 1969 över 
verk samheten. Hon sålde livsme-
del i ICA-affären ”Lilians livs” 
och hade en presentbod i källaren.

nu bor ella och draGan i 

Ella, ägare och kreativ nyföretagare

Dagsfärska ägg från frigående 
höns finns att köpa i caféet.
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… i hjortsberga

Vad önskas? Äggakaka, våfflor, 
köttbullar, hamburgare?

Ett antal änder utgör årets nykom-
lingar…

Rosenhill. De köpte huset år 2001 
av Lilian. Ella drev ICA-affären 
ytterligare ett år, men på grund av 
dålig lönsamhet stängdes butiken 
23 december 2002.

ella kommer urSprunGliGen 
från Polen och Dragan från Ser-
bien. De träffades i Skåne och 
flyttade senare till Hjortsberga. 
Här har de bott i 15 år och trivs 
mycket bra. I huset bor också El-
las och Dragans son Alex. Han är 
18 år och på väg att flytta hemi-

från för vidare studier. En hyres-
gäst , Lena Karlsson, bor också på 
andra våningen. Hon arbetar i Al-
vesta på en av industrierna där. 
Rosenhill fortlever som verksam-
hetslokal!

nu inrymS Sedan 2011 Hjorts-
berga Kiosk och Café. Försäljning 
av våfflor, smörgåsar, lättare lun-
cher som till exempel äggakaka, 
glass och godis, sker i källarplanet. 
Flak med dagsfärska ägg av frigå-
ende höns från hönseriet Krono-
bergs ägg AB i Mo kan också in-
handlas. 

den Gamla affärSlokalen 
har bli vit inomhuscafé. Det gam-
la kyl r ummet har blivit en rym-
lig toa lett. I trädgården ryms café-
möble mang samt aktiviteter för 
barn, som kaninland, klätterställ-
ning och gungor. Nytt för i år är 

 Ett hus med både bostad och verksamhet förr och nu.

en fin samling änder vid ett por-
lande litet vattenfall. 

ella berättar att besökaran-
talet ökat från år till år. Här kom-
mer besökare från när och fjärr-
ran, särskilt barnfamiljer. Trots 
den svenska sommarens opålitliga 
väder! Besökarna berömmer ofta 
cafémiljön, Hjortsberga och den 
småländska idyllen. Ett paradis på 
jorden, säger danskar, tyskar och 
engelsmän som ofta har egen stu-
ga i bygderna.

ella hälSar oSS Hjortsberga-
bor varmt välkomna att sitta ner 
en stund med en kopp kaffe eller 
lättlunch. Ett enkelt sätt att få nå-
got i magen mellan vardagssyss-
lorna och ge barnen en lekstund. 

Text & foto: Gudrun Henriksson 
Wiker stål, Gravanäs
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Föreningsinfo

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 2015
13/9  Söndag på Hjortsbergagården. Seminarium, Middag (Anmälan) 

& gudstjänst med Mats Gunnarsson & Rydaholms Brass
2/10  Kl 18 Vildmarkskväll. Du får baka och äta vikingabröd och fläskvåfflor.

Sång, allsång &  vildmarkskåseri.  Anmälan senast 28/9. Pris 100 kr.
 24/10  Kördag med Dan Inge Olsson. Kl 17 konsert i kyrksalen.

Kl 18 RÄKAFTON. Anmälan senast 16/10. Pris 285 kr.
6-8 nov • Retreat med Anders Elfström, sjukhuspastor i Växjö.

 För mer info om arrangemangen, titta in på hemsidan!

Välkommen!

HGK:s PROGRAM HÖST/VÅR 2015/2016

SCHEMA 2015/16 (med början v 35, måndag 24 augusti)

 MÅNDAG ONSDAG TORSDAG                  
 Kl 17-18 Kl 17-18  Kl 17-18.15  
 Barngymnastik, Mamma-Pappa-Barngymnastik,  Ungdoms-gymnastik 
 F:10-11 F:12 eller senare  F:tjejgrupp för 07   
   eller tidigare 

 Kl 18-19 Kl 18.30-19.30 Kl 18.15-19.30
 Barngymnastik Motionsgymnastik Ungdomsgymnastik 
 F:08-09  F:pojkgrupp för 07 eller tidigare

   Kl 19.30-20.30 
   Motionsgymnastik herr 

Välkommen till Hjortsberga Gymnastiksal!



Klockrent… 

…var namnet för sommarens scoutläger där 9 glada scouter från 
Hjortsberga deltog.Tanken bakom namnet var just att skapa en 
klockren plats där nuet står i centrum och barn får vara barn. Där-
med var klockor och mobiler inte tillåtna under lägret. 

pÅ platS i tÅnGerda utanför Vetlanda fanns över 2 000 scouter i 
alla åldrar. Förutom att bada eller bara lära känna varandra, kunde 
de paddla kanot, göra pilbågar och pilar, spela freesbeegolf, åka tefat 
på såpa, bygga kojor, med mera. Sista eftermiddagen förvandlades 
lägret till marknadsplats och scouterna samlade in 152 770 kr till 
”Restoring Lost Childhood” – ett projekt i Indien. 

att ScoutlaGen funGerar fick en av våra scouter uppleva. Plån-
boken med 300 kr kom bort – en 
scouttjej hittade den och lämnade in 
den till receptionen. Scouter är ärliga 
och pålitliga! 

huGGa ved, elda, laga mat, gå på 
spårning och lägerbål hörde också till 
dagliga aktiviteter.

Scouterna SamlaS tiSdaGar på 
Hjortsbergagården 18.00-19.30. 
Start 1 september – ”häng mä”!
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scouterna

Scouternas vision  
är att skapa en bättre värld

Scouting på Hjortsbergagården
Hjortsberga SMU

Tisdagar 18.00 - 19.30. “Häng mä”
Scout från åk 2-åk 7 • Start 1 september.  

Info Maria Anderzén tel. 070-759 65 15, 0472-55 01 04.

Scouternas syfte  
är att göra unga redo för livet
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annonser

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

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

, 073-800 58 83

BARNENS DAG 
I FORSSA SÄTERI
6 september kl 10-14 

Ponnyridning m m

Välkommen! 
Hjortsberga 

Hembygdsförening

Sugen på att annonsera i nyhetsbrevet?
Intresserad av att nå över tusen presumtiva kunder 

fyra gånger om året för en billig peng?
Kontakta Björn Andersson på tel 0705-57 67 35.
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kurser

Trädgårdskurs

Möbeltapetsering

Trädgårdskursen startade den 13 augusti. Efter att du fått detta nyhetsbrev återstår tre (av fem) kurs träffar: 

• Torsdag 24 september, kl 18-21. Plats Hjortsbergagården. ”Växtkomposition & jordmån i trädgården.”

• Torsdag 22 oktober, kl 18.30-21. Plats Hjortsbergagården. ”Bisysslor och blommor för bin”.

• Torsdag 26 november, kl 18.30-21. Stationen, Hjortsberga. ”Kransar och bockar”.

Vill du delta? Kontakta Gudrun Henriksson Wikerstål på e-postadress: gudrun_hw@hotmail.com.

Ämnesområde:  Hantverk & konsthantverk
Ledare:  Anneli Ripsäter 
Dag/Tid: Onsdagar kl 18.00 - 21.00  
Start:  2015-09-09
Träffar:  6 st under hösten
Plats:  Hjortsbergagården
Deltagaravgift:  900 kr
Anmälan:  Vuxenskolan i Alvesta.



Hjortsberga

SMU

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

sponsorannonser

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


