
Mieninfo nr 3 år 2001 
Ang. Bygdegården.  
Bygdegårdsföreningen är i stort behov av pengar för att kunna underhålla, renovera och med tiden 

skaffa en ny form av uppvärmning. Just nu läggs det nytt tak på utbyggnaden. Du kan hjälpa oss på 

olika sätt: 

- Vår loppmarknad är ett sätt att få in pengar. 

- Du kan köpa andelar i bygdegården. 100 kr / andel. De säljs av: 

  Peter Gunnarsson och Gunnar Nilsson  

  ( Midingsbråte ) 

  Thord Johansson (Grönteboda och Midingstorp) 

   Lena Jönsson och Björn Jäderås ( Gäddeviksås ) 

  Aila Thuresson och Bodil Nilsson ( Källehult ) 

   Gun Ihlström ( Hunnamåla och Kornalycke ) 

   Du är välkommen att köpa av vem som helst av oss var du än bor. Vi tror att många vill stödja vår 

bygdegård men man kanske inte vet vart man ska vända sig. 

-  Du kan ge oss tips av olika slag eller kanske sponsra oss på något sätt. 

Ring gärna mig, Gun Ihlström 0477 / 15080  efter kl 18.00 
 

Konstrundan 
Så var det åter dax för konstrundan eller som den heter Tingsryds Konst- och Hembygdsrunda 
eftersom hembygdsrörelsen också har en stor del i rundan. För våran del runt Mien är det dock bara 

konst som gäller. 

Förutom Elisabeth som ställer ut i Hunnamåla så är det Sebastian och jag Björn som huserar i gjuteriet 

i Gäddeviksås. 

Sebastian visar i år ett stort antal teckningar som han gjort under sin studietid bl a. Men också 

linoliumsnitt. Några ser ni här i Mieninfo. 

Tyvärr har jag haft objudna gäster i gjuteriet i sommar så flera av mina och pappas skulpturer saknas. 

Lite glesare blir det väl mellan skulpturerna men också en del nytt. Några i andra material och teknik 

än gjuten brons. 

Kartor hittar ni på bibloteken eller hör av er till mig 0459-851 43. 

   Björn 

 

Loppis 
OBS!   OBS !! 

Ni kommer väl ihåg loppmarknaden nu på lördag den 1 sept. 

Skänk så mycket du kan och bjud in alla du känner till att komma och handla och fika. 

Det finns många sällsamheter som legat gömda på våra vindar. Det kan bli ditt. 

Stor del av behållningen går till bygdegården. 

 Ill. Sebastian Jäderås 



MienCup 2001  

Succén för vår MienCup blir bara större och större! Man frågar sig hur det skall sluta! 

Fjorårets rekord, 24 lag och 260 spelare, slogs med bred marginal: 29 lag och 296 spelare, 

som spelade 50 matcher! 

Förutom ett lag från vår egenbygd (jo minsann, så allt hopp är inte ute!!) deltog lag från TAIF 

(9 st!), Ryd, Urshult, Väckelsång, Älmeboda / Linneryd, Union (2), Lörby (3), Asarum (3), 

Häradsbäck, Ringamåla, Svängsta, Ingelstad, Sölvesborg (2) och Mörrum. Som synes ett stort 

"upptagningsområde"! 

I fjor trodde vi, att en utökning av antalet lag kanske var möjlig. Det var möjligt men nu är väl 

ändå gränsen nådd! Obs: skrivarens personliga åsikt! Vi verkar vara på väg att konkurrera 

med Gothia Cup i Göteborg. 

 

 
 

Tävlingen var som vanligt uppdelad på två dagar, L 30 juni  

och S 1 juli. De tre bröderna Johansson i Grönadal och Johan Karlsson skötte domarsysslan 

perfekt och spelarna visade prov på äkta "fair play" och överhuvudtaget god 

fotbollsuppfostran. Bra jobbat lagledarna! 

 

 



MienCup 2001forts. 
 

Samtliga deltagare fick medalj och dessutom en dricksflaska (ni vet en sådan som de riktigt 

stora grabbarna och tjejerna använder). Synnerligen uppskattat! 

 

 
 

De som höll i trådarna, Kent J, Mikael H och Peter G hade gjort ett jättejobb och det skall ni 

ha ett stort tack för! 

Jörgen K och Ewa G delade på chefsskapet i kiosken. De fick "bekänna färg" men hade som 

tur var god hjälp av vår kommande generation, när den inte var upptagen av fotbollsspel. 

 

 
 

Såväl spelare, ledare och inte minst föräldrar väntar med spänning på MienCup 2002 

SK 



Laxasand sommaren 2001 
Mitt i badsäsongen  sa kommunen upp 

avtalet med markägaren, 

badplatsskylten togs ner av kommun- 

och fritidsförvaltningen och 

markägaren stängde då av sin privata 

väg ner till stranden. Bilburna 

badgäster fick vända om. Betesdjur 

planerades släppas på strandområdet. 

 

Efter intensiva förhandlingar med 

kultur- och fritidsnämnden tecknades 

ett nytt, tillfälligt avtal där kommunen 

svarade för: 

• arrendekostnad  

• gräsklippning 

• tömning av dass   

• tillhandahållande/skötsel av 

livräddningsredskap  

 

Några av oss närboende tog ansvar för   

• daglig tillsyn 

• plockning av skräp 

• påfyllning av toalettpapper.  

 

Miengruppen kontaktades och vi 

inbjöds till nästkommande 

sammanträde och uppmanades att till 

dess arrangera en namninsamling. 

Birgitta Åkesson ordnade med listor 

som placerades på Laxasand och på 

några olika platser i Ryd. Över 800 

personer skrev på. Cirka 250 av 

namnen antecknades på listorna vid 

Laxasand. 

 
Hur ser framtiden ut? 

Frågan om Laxasands framtid måste 

ses ur flera olika perspektiv;  

markägarens,  

kommunens, 

  de närmsta grannarnas,  

badgästernas.  

I samarbete med Miengruppen söker vi 

nu finna en lösning som alla 

inblandade kan känna sig tillfreds med. 

 
Kontaktpersoner (badgäster): 
Tomas Löndahl, Bäckaskog     

 0477-270 29   0476-125 30  
 

Helga De Wachter, Bäckaskog  

 0477-270 28 
 

Alice och Börje Rundqvist, Bäckaskog

 0477-270 33   0470-808 00  
 

Lena Rundqvist, Bäckaskog  

 0477-270 33   0470-77 74 43 
 

Barbro och Anders Jonsson, 

Kämpamåla  0477-270 55 
 

Birgitta Åkesson, Ryd    

 0459-803 36 
 

Veronica Grönte, Grönteboda   

 0459-840 14   036-12 13 71 

 

Veronica Grönte 

 

 

Miengruppes styrelsemöte 
Som Veronica skriver här ovan så 

gäller det att hitta en bra lösning på 

frågan om Laxasands badplats. Vi 

beslöt därför att bilda en liten grupp 

som skall jobba vidare med detta. 

Gruppens mål blir att jobba fram en 

lösning som alla kan acceptera och 

som kan få kommunen att behålla 

badplatsen kvar och även ge ett rimligt 

bidrag för den. 

Gruppen består av följande: 

-Veronica Grönte 

0459-84014,  036-121371 

-Bodil Nilsson 

0459-85121 

-Petra Nilsson 

0459-84015 

Har Du synpunkter, frågor eller idéer 

så kontakta någon gruppen. 

Red. 



Bygdegårdstaket 
Som väl några känner till så finns ett 

läckage på Bygdegårdens tak. 

I sommar har jobbet påbörjats att laga 

det. 

Tja i alla fall så har materialet lassats 

av. 

 

 
 

 

Midsommar 
Även i år har det varit midsommar. 

Vad som hände får vi försöka lista ut 

med hjälp av Ferdinands bilder 

 

 
 

 
 

 
 

 



Midingsbygdens IF 
Ännu en titt i protokollen 

 

Så kom då det historiska årsmötet den 17 

feb 1978, då May Johansson, 

Midingsbråte, valdes till sekreterare, den 

första kvinnan i MIF:s styrelse. Allan 

Nilsson, som avgick efter 13 år, fick 

föreningens standar. Medlemsavgiften för 

medlemmar över 15 år höjdes till l5 kr och 

10 kr för övriga. "Därest en 

tillfredsställande överenskommelse med 

kommunen kunde träffas" beslöts om 

inköp av ny gräsklippare. 

Ritningar och kostnadsförslag för om- och 

tillbyggnad av omklädnadsrummet 

presenterades. Styrelsen fick i uppdrag att 

arbeta vidare med frågan. 

 

 
 

 

Förhandlingar i tränarfrågan hade förts 

med "Mysing" Karlsson. Styrelse och 

lagledning fick i uppdrag att sammanträffa 

med "Mysing'. och försöka träffa en 

överenskommelse. 

Riksförbundets jubileumsdiplom 

tilldelades Harald, Birger och Allan 

Nilsson, Midingsbråte, Åke Gunnarsson, 

Midingsbråte och Arne Håkansson, 

Gäddeviksås. (I samband med föreningens 

5O-års jubileum letade vi förgäves efter 

uppgifter om vem som haft olika uppdrag 

inom föreningen. Detta för att 

vederbörande skulle belönas på lämpligt 

sätt. Ett jättejobb att plocka fram, men man 

kan kanske ta datorhjälp. Vad säger ni, 

som begriper något?!) 



MIF-titten forts. 

 

Valet av styrelse vid årsmötet 1979 skedde 

"efter diskussion", något som inte framgått 

tidigare. Det behöver inte betyda något, 

men fanns det fler kandidater? I vilket fall 

som helst blev det omval! 

En liten omorganisation beslöts: En 

fotbollskommitté skulle utses, som i sin tur 

skulle välja lagledning och ansvara för 

arrangemangen kring matcherna. Styrelsen 

fick i uppdrag att utse denna kommitté. 

Vid detta möte dök ett namn upp för första 

gången så vitt jag kan se. Att mot "skälig 

ersättning"' ombesörja städning av 

omklädningsutrymmena uppdrogs åt 

Mikael Håkansson. (Hur mycket fick du, 

Micke?) 

 

Fritidsnämnden hade ännu inte behandlat 

en ansökan om bidrag till om- och 

tillbyggnad av dessa utrymmen. Åke G 

skulle stöta på. 

 

 

Det blev ingenting med "Mysing" Karlsson 

som tränare. I stället hade Olle Nilsson, 

Ryd åtagit sig jobbet under vissa villkor: 

Åtagandet var på prov. Han ville 

kontrollera antalet träningsdeltagare och 

om antalet enligt hans mening 

inte var tillräckligt stort, så var det slut för 

hans del. Vi får se hur det gick! 

 

Ett förslag hade inkommit om att bygga 

över läktaren. Styrelsen skulle undersöka 

och eventuellt låta ombesörja en 

överbyggnad och även låta utföra 

behövliga reparationsarbeten i 

omklädningsutrymmena. 

Här får vi ta "time out" för att nästa gång 

börja med resultat av en "folkomröstning" 

om sammanslagning av Midingsbygdens 

IF och IK Björkringen. 

SK 

 

 



Spelmansstämman 
Öste ner är väl fel att säja men regnade gjord det i alla fall. Lite glesare var del väl men ändå 

en hel del trotsade vädret. 

Anders och Monika Ericsson berättade att till nästa år planerade man att utvidga stämman på 

det viset att den skall föregås av en slåtterdag med fikakorg. Dvs dom hoppas på att få hjälp 

av bland annat bygdens folk med att förbereda stämman. Och det borde vi väl kunna fixa. Mer 

om det till våren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Sjölanders stuga 

och några trogna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En eldskäl huttrar 

                i regnet 

 Monika Ericsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Och en till 

  Alltid med kameran beredd 

    John Nilsson 

 



Spelmansstämman forts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gott om plats 

    Ett 10-tal spelmän får rum 

Men publiken får stå utanför 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen el här inte. 

Men fönstren ger 

lite ljus i alla fall 

 

 

 

 

      Helmer Bryds? 

      Nej men Hilbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fikat smakade 

          bra i regnet. 



Den filmande lantbrevbäraren 
John Nilssons ögon börjar att lysa när han 

plockar fram sina minnen från möten med 

människor han lärde känna under sin tid 

som lantbrevbärare. 

 

- Alla är vi ju original för det finns inte 

två människor som liknar varandra 

precis, men jag har alltid varit 

intresserad av udda människor. 

Personer som lever tillbakadraget och 

ofta inte ställer några krav alls på livet.  

 

John i Djuramåla, utanför Tingsryd, har 

dokumenterat många människor han har 

mött på sin dagliga poststräcka, som 

omfattade 10 mil, både på kort och på film. 

Hermann i Torsatorpet var en av dem. Han 

räknas till kanske den siste 

dagsverkstorpare i Sverige som betalade 

sitt torp, 2 tunnland mark och sina 2 kor 

med 78 dagsverken i stället för pengar. 

Enligt John avskaffades torpsystemet 1944, 

men Hermann fortsatte  tills 1954 och fick 

då torpet överskrivet. 

 

 

 

 

 

Alma på Lindholmen var en annan person 

som väckte Johns intresse. I boken "Till 

minnet av dem“ av John Nilsson och Hans 

Billman ges ett målande intryck. "Min film 

börjar med denna slingrande väg ner till 

torpet Lindholmen. En bonde med sin lilla 

gummihjulskärra drar mjölkflaskorna till 

mjölkbordet vid vägen. Det är historia 

idag. Så öppnar sig skogen och man är 

framme vid Lindholmen. Ett litet vackert 

stenparti i hagen invid uthusen möter oss, 

en ögonfröjd för den som går här mellan 

hönshus och vedbod. Människan lever inte 

av bröd allenast. På vedbacken står den 

gamla, väl använda sågbocken och 

skvallrar om att här eldar man med ved. 

Där ute står också tvättgrytan. Alma håller 

på med byken på gammalt vis. Jag vänder 

kameran mot hönsgården med kacklande, 

välmående hönor med svällande kammar.“ 

 

 
 

Intresset för fotograferingen började 1936 

då John Nilsson fick sin första lådkamera 

till sin konfirmation. Fram tills idag har 

han fått ihop ca 100.000 negativ och 11 mil 

film. När han köpte sig en bälgkamera 

1944 fick han ta emot många beställningar 

eftersom det var mycket ovanligt att någon 

hade en kamera överhuvudtaget. 1948 

började han att filma med sin Siemens 

Kassett och fick då ladda upp sina 

filmrullar själv. Särskilt  hantverksyrken 

blev filmobjekt ; t.ex. en träskomakare från 

Hunnamåla eller den i trakten kände 

fiolbyggaren Axel Sjölander. 



John Nilsson forts. 

 

Det är inte alltid lätt att filma människor. 

En del är inte vana vid någon kontakt alls. 

John beskriver det i sin bok: "Det fanns 

också på min linje människor som var 

skygga, som inte kom sig för, som nästan 

aldrig lämnade sin stuga. Det var 

gamlingar som tiden gått förbi, som 

trampade i invanda stigar, rädda för det 

nya och ofta mycket rädda för den dag när 

de inte längre skulle kunna klara sig själva, 

utan måste bli omhändertagna.“  

Ibland kunde brevbäraren t.o.m. bli bemött 

med avvisande kommentarer och en 

järnstång i handen, men John gav bara inte 

upp och lyckades till slut att skapa en 

vänskaplig kontakt till många. 

 

Men John Nilsson var också med som 

rådgivare till inspelningen av 

"Glasblåsarens barn“ i vilken bl.a. Stellan 

Skarsgård och Pernilla August 

medverkade. Han letade upp gölen 

Blankan, hittade en gammal torvbetäckt 

stuga och passande filmlandskap. 

Hans senaste filmobjekt var 

Tingsrydsmarknaden nu i år. I Tingsryd 

ställer också kommunen ett arkiv på 2 x 2 

meter till förfogande, för det är viktigt att 

filmerna och negativen bevaras under 

speciella klimatiska förhållanden så att de 

inte förstörs. 

 

 

 

 

John Nilssons hobby blev mer och mer 

professionaliserat med tiden. Hans filmer 

har visats på TV ett par gånger En vacker 

dag kom någon förbi och ville ta med John 

till Stockholm. 

 

- Men jag frågade hur det ska gå. Jag 

kanske ramlar ner med planet. Vid 

närmare eftertanke bestämde vi oss för 

att åka eftersom vi har en kusin i 

Stockholm som vi ju då också kunde 

hälsa på. Väl framkommen kom jag in i 

en studio med 405 strålkastare och jag 

satte mig ner och pratade lite med han 

som var ansvarig. Till slut frågade jag , 

när de skulle börja filma, och då 

svarade han att det redan var klart. Jag 

som inte visste om någonting alls. 

 

För familjen blev det en komplettering till 

vardagen att kunna vara med på filmarens 

många visningar i hela Sydsverige, men 

det kunde säkert också innebära lite avkall 

när en familjemedlem, så pass intensivt, 

ägnade sig åt sitt stora intresse. John själv 

fick öva sig i tålamod, särskilt när han 

skulle filma djur. Men alltid med kameran 

i högsta beredskap finner han många fina 

tillfällen att hålla fast på rullarna. Alla 

möten med olika personligheter och den 

intensiva kontakten med bygden både 

under filminspelningarna och visningarna 

är mycket berikande. Alla de timmarna  

den filmande brevbäraren tillbringade 

bakom kameran och i hans egna lilla rum 

på andra våningen i huset , som är fullt av 

film- och fotomaterial,  kommer att vara av 

betydelse även för framtiden.  

BC 

 

Foton: John Nilsson 

 

Hur Du nu har lyckats med att göra detta 

foto John? 

Red. anm. 
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Byvandring i Hunnamåla. 
Den 22 juli samlades ett 40-tal intresserade 

hos Hasse och Britt Martinsson för att få 

veta lite  om Hunnamåla. 

Britt, som är född i byn, hälsade välkomna 

och tog oss med på vandringen, först till en 

gammal jordkällare och intill den en 

tjärdal. Det berättades och fotograferades. 

Tjäran var en viktig produkt till båtar, hustak 

och gav lite inkomster. I Hunnamåla finns 

flera kolbottnar, ett minne efter de gamla 

kolmilorna. Inge berättade om hur en 

kolmila byggdes upp, tätades, tändes på och 

sen måste bevakas dygnet runt. Johan, Britts 

morfar, var en av dem som kolade och Britt 

fick som liten flicka hjälpa till att riva kolet. 

Kolet användes bl.a. till järnframställning 

och en del såldes ner till kopparhammaren 

vid Granefors. 

 

 

  

Vi fortsatte promenaden ner till Gårdsgölen 

och kom in på gamla kyrkvägen till 

Urshult. Arne Mattsson, uppväxt strax intill, 

är en verklig bygdekännare. Han berättade 

att i början av 1800-talet fanns ca. 50 pers. i  

Hunnamåla by. Möjligheter att sälja skog 

gjorde att efterfrågan på arbetskraft ökade 

och många flyttade in, bl.a. från Blekinge. 

Befolkningen sexdubblades och i slutet av 

1800-talet bodde det nära 300 personer  i 

Hunnamåla. Men sen började utflyttningen. 

Många män blev rallare, en del värvade sig 

och många flickor åkte till Danmark för att 

arbeta som hembiträde. I Hunnamåla 

minskade befolkningen men många har sina 

rötter här och besöker gärna byn. Idag är det 

25 vuxna som är bofasta, berättade Britt.  

Vi fortsatte ner till Södra Hunnamåla och 

Nisse och Inge berättade om ”gateliarna” det 

var de branta backarna upp till vägen, som 

kallades så. De var omöjliga att komma 

uppför då det var halt. Inte undra på att 

Södra Hunnamåla blev lite isolerat. (Vilken 

tur för oss, som kör där varje dag, att man 

fyllde upp backarna på 40 -talet.) 

Vid fikat uppe hos Hasse och Britt hälsades 

vi välkomna till byvandring i Hunnamåla 

Krok nästa sommar. Det ser vi fram emot.   

Tack för en trevlig och intressant dag !   ( 

Gun ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Här vandras det! 



Gökotta som Ferdinand såg det 

genom linsen. 
 

 

 

 



 

September:   

   

Lörd 1/9 10:00- 15:00 Loppmarknad. Bygdegården i Gäddeviksås. 

Inlämnade saker tas emot på måndagar i augusti mellan 18:00 

och 19:00 i bygdegården.  

Micke, Aila och Tina  0459-850 51 ..23, ..61 

 

 

Lörd  sönd 

1-2/9 

10:00 – 18:00 Konst och hembygdsrundan.. 

Elisabeth Ostendorf i Hunnamåla. Sebastian och Björn Jäderås i 

Gäddeviksås. Kartor info hos Björn 0459-851 43 

 

 

 

Sönd 30/9 10:00-10:30 Tipsrunda. Start  och mål vid idrottsplatsen. Kaffeservering, 

lotteri och dragning av månadslotteriet. 

Kontaktperson: Ros-Marie Gunnarsson  tel 0459-85008 

 

 

Oktober:   

   

Sönd 24/10 10:00-10:30 Tipsrunda. Start  och mål vid idrottsplatsen. Kaffeservering, 

lotteri och dragning av månadslotteriet. 

Kontaktperson: Ros-Marie Gunnarsson  tel 0459-85008 

 

 

 

November:   

   

Tors  1/11  Manusstopp nr 4/01. Aktiviteter i december 2001 samt 

januari och februari 2002. Glöm ej att skicka in material. Vad 

som hänt och kommer att hända. 

Skriver du på dator: Skicka på diskett eller e-post  

                         

 

Lörd  17/11 18:30 

 

Sikfest i Bygdegården i Gäddeviksås. Dans till orkester. 

Frågor och anmälan till Tord J. tel 0459-85146                                               

 

 

Händer runt Mien


