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Mien sedd från Midingsbråte

Församlingsafton
Torsdagen den 28 februari i Gäddeviksås
bygdegård kl 19.00.
Församlingsafton. Eva Carlsson, Öja, sjunger
visor och berättar om "Lutherhjälpen med egna
ögon - ute i världen".
Samkväm. Paketauktion till förmån för
Lutherhjälpen.
John Nilsson visar film.
Välkomna / Tingsås Församling

Nytt från Midingsbygdens IF
Den 29 mars (Långfredag) blir det som vanligt
vårfest i Bygdegården med mat och dans till
Svennes orkester.
Anmälan till Peter 85061 eller Jörgen 820 17.
Den 13 april åker vi med Mörrums Buss till
Rügen.
Medlemmar åker till subventionerat pris men även
icke medlemmar "äger tillträde" till fullt pris, ca
300:-, och i mån av plats.
BingoLotter finns hos Lasse Handelsman och
medlemslotteriet är på gång.
Sune

Ännu en titt i protokollen

Midingsbygdens IF
Styrelsevalet 1982 i januari föregicks av
"en ingående diskussion", vilket får anses
vara ett strå vassare, som man säger, än
"efter diskussion", som föregick
styrelsevalet 1979. Det är inte utan att en
som inte var med undrar hur ingående
diskussionen var! Hur som helst: den
slutade med omval! Men man hade
tydligen lärt sig, eftersom man utsåg en
valberedning bestående av Kent Johansson
och Leif Karlsson med Bengt Bengtsson
som suppleant.
Stora saker var på gång. Det många
stötandet på kommunen angående om- och
tillbyggnad av omklädningsutrymmena
hade gett resultat. Den 14 januari hade
ritningarna (upprättade i oktober 1980!)
godkänts av byggnadsnämnden och som
innebar en väsentlig utökning jämfört med
tidigare ritningar, som gjorts av
Chapmanskolan i Karlskrona! När dessa
gjorts kan inte sägas då de är odaterade.
Enligt ansökan ansvarade Leif Söderlund,
Ronneby och Hubert Karlsson för den
"arkitektoniska utformningen". Hubert var
dessutom ansvarig arbetsledare och stod
även för den tekniska beskrivningen En
liten skillnad mot nuläget: Nuvarande
klubbrum och förråd är enbart förråd.
Klubbrummet blev tydligen en senare
uppgift!
Ja, det blev många turer sedan årsmötet
1977, då en kommitté för "en eventuell
ombyggnad av omklädningsrummet"
utsågs! Smakar det så kostar det:
186.287:55! Lån med kommunens borgen
togs i Sparbanken Kronan på 124.000:-.
Från kommunen utgick även räntebidrag.
Vidare: Gåvor 19.500:-, eget arbete
36.050:- och senare erhölls ett bidrag från
Riksidrottsförbundet på 11.000:-. Nu
kommer vi på plus beroende på att eget
arbete har värderats olika vid olika
tillfällen.
Två årsmöten hölls 1982, i januari och i
november, då räkenskapsåret ändrats, I
januari bestämdes medlemsavgiften till

20:- för vuxna och 10:- för barn och i
november fick Birger Nilsson i uppdrag att
höra sig för om inköp av flyttbara
fotbollsmål. Nya matchdräkter skulle
inköpas till B-laget.
På årsmötet i december 1983 fick Lennart
Fohlin i uppdrag att utforma "en programoch reklamtidning". Förslag om belysning
vid idrottsplatsen och tak över läktaren
diskuterades. Styrelsen skulle undersöka.
Tränaren Stig Johansson avtackades och
fick föreningens standar.
Årsmötet 1984 beslutade att
fotbollssektionen och styrelsen skulle
samarbeta vid spelarövergångar. (Det hade
kanske rått delade meningar vid något
tillfälle?) Lennart Fohlin blev skötare av
högtalaranläggningen.
Några företag skulle kontaktas för att
skänka matchbollar. Lennart F åtog sig att
genom annons i tidningen tacka för det
gångna året. ( Det har tappats bort
numera!)
Styrelsen beslöt i september 1985 att Kjell
Karlsson skulle få kontant ersättning för en
skada han ådragit sig under en match.
Snyggt och prydligt protokollfört!
Ingenting svart här minsann! Vid årsmötet
i december samma år blev
ordförandeposten vakant tills vidare.
(Redan vid styrelsemöte i februari 1986
valdes vice ordföranden Conny
Gunnarsson till ordförande och Lennart
Thuresson, Tranemåla till vice). Årsmötet
1985 beslöt att Lennart F skulle fortsätta
med "högtaleriet" men även svara för
försäljningen i kiosken och att tacka för
året genom annons i tidningen. Det var
tydligen problem på tränarsidan.
Fotbollssektionen fick nämligen i uppdrag
att "arbeta med frågan".
Efter de här tittarna har vi kommit fram till
modern tid och då kan det vara lämpligt att
sluta. Hoppas att åtminstone de som inte
var med från början har fått veta något.
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Romansen vid Mien
Den sjunde juni 1920 föddes en liten pojke
på en bondgård vid Mien. Han hette Eric
Nilsson, hade två systrar och växte upp
med allt som hör lantlivet till. När han blev
något större fick han en liten lekkamrat
som hette Lillian Lindqvist. Hon påminde
lite om den kända skådespelerskan Rita
Hayworth, men var inte bara vacker utan
också intelligent. Dagarna var sorglösa när
de lekte tillsammans i den vackra
Mienbygden.
Flickan hade kommit hit ända från
Chicago, men föräldrarna var svenskar.
Fadern sökte jobb i Urshultstrakten, för
han hade inte haft någon tur med jobben i
U.S.A. Efter ett år var han dock tvungen att
lämna Sverige igen och återvände till
Chicago tillsammans med sin familj. Erics
och Lillians vägar skildes, men när de sade
adjö till varandra skulle det inte alls betyda
för alltid.
Båda var flitiga brevskrivare och växlade
tankegångar med varandra under hela 20
år! När Eric var 27 år jobbade han på
Operakällans hotell i Stockholm, men en
vacker dag bestämde han sig för att lämna
huvudstaden och började att packa sina
väskor - Chicago och Lillian nästa!
Hon fanns fortfarande kvar i Chicago, där
många utvandrade svenskar hade satt sina
bon. Många år hade gått sedan de skildes
åt, och Lillian hade hunnit att vuxa upp till
en ung skönhet.
Eric började att söka jobb och hittade
tursamt nog ett på Stevens Hotell i
Chicago. Så nu kunde han stanna i Lillians
närhet. Som säkert ödet redan tidigt hade
bestämt sig för, skulle den småländska
uthålligheten belönas med något fint, och
vad kan vara trevligare än ett giftemål?
Eric och Lillian bosatte sig i Denver, där
några släktingar bodde. De var väldigt
framåtsträvande och började att utbilda sig
inom bokföring . En vacker dag kunde de
t.o.m. starta eget. Resor skulle bli ett av
deras stora intresse, men Mien glömdes
inte bort eftersom Erics föräldrar Anna och
August Nilsson fortfarande bodde här.

Och än idag är Eric och Lillian fortfarande
kvar i Denver, Colorado. Det händer
faktiskt då och då, att en Mieninfo åker
över Atlanten och dimper ner i deras
brevlåda och informerar dem om vad som
händer just här och nu. Good old Mien oförglömligt och särskilt efter en sådan
romans.

♥

Boel Cederqvist

Hårdvara
Efter denna mjukis lite hårdvara.
Det finna fortfarande ett par
"utbildningsdatorer" att låna under
halvårsperioder.
Hyra 100:- per period.
Kontakta: Eivor 0459-851 22.

Sune!
Jag tycker att vi ger Sune en ordentlig
applåd för hans "Titt i protokollen".
Hoppas någon annan framöver kan
fortsätta titten när den moderna tiden har
fått några år på nacken.
Tack Sune!!
Nu gäller det för er andra att fylla ut
Sunes sida med annan text över vad som
händer i bygden.
Red.

Vaktmästarna.
Den 7:e december bjöd Bygdegården sina vaktmästare på julbord vilket uppskattades mycket.
Vi tackar och bugar. / Vaktmästarna
Tja det är väl vi andra som skall tacka för att ni ställer upp och fixar till i Bygdegården
Tack alltså från alla oss andra.
Ferdinand fotade.

Midingsbråte 300 År
I förra numret av Mieninfo lovade vi att återkomma till Midingsbråtes 300- årsjubileum.
Vi börja med att citera Monica Johanssons examensarbete om Midingsbråte, införd i
Mieninfo (årg.99 nr.3 och 4)
"Gårdarna i Midingsbråte äger en byalåda, där kvitton, kartor ja allt som hade med byn att
göra har samlats sedan början av 1700-talet. Idag så finns byalådan på Hembygdsmuseet i
Urshult, men av en händelse så fanns den här i Midingsbråte i slutet av förra året och jag fick
förtroendet att låna hem den. Jag kan lova att det är en speciell känsla att hålla i tex. Kartor
som nästan är 300 år gamla....
Att komma in i byalådan kan inte ha varit lätt, eftersom den har tre olika lås. Troligen har det
varit så att en gård har haft själva lådan och de andra tre gårdarna hade en nyckel var. I och
med detta system var alla fyra gårdarna i Midingsbråte delägare i den värdefulla byalådan.
Ingen skulle kunna öppna lådan utan att alla andra också var närvarande. Nya dokument lades
i lådan genom en springa i locket.
Första delen av namnet Midingsbråte syftar antagligen på byns läge, Mien. Den andra delen,
bråte, kommer troligen från de primitiva fästningar, kallade bråtar , som byggdes för att t.ex.
försvara en väg. Bråtarna bestod egentligen av flera stora trädstammar lagda på varandra.
(Vejde 1954 s.51)
1700-talet fram till storskiftet
Det viktigaste datumet i Midingsbråtes historia borde vara den 12 februari 1702. Då köptes
hela Midingsbråte, eller hemmanet som det kallades då, från Kronan för 300 daler silvermynt.
Vem som köpte hemmanet är lite oklart. Vissa påstår att det var häradshövdingen Paul
Rudebeck d. y. som köpte Midingsbråte för att sedan sälja det vidare till de bönder som bodde
och verkade i Midingsbråte vid denna tidpunkt. En annan möjlighet som styrks av byalådan är
att hemmanet såldes direkt till bönderna Isac Håkansson, Eskil Olufson, Jonas Olufsson och
Harald Sunesson for 300 daler silvermynt.
I byalådan finns ett kungligt brev skrivet av Cammar Collegium, som godkänner en
forsäljning av Midingsbråte.
( Tarstad 1971 s. 111 -112 )
Anledningen till att försäljningen ägde rum just då är troligen en tom statskassa. Karl XII var
ute och krigade i Europa och var i ständigt behov av mer pengar.
Midingsbråtes första hemmansägare var alltså Isac Håkansson, Eskil Olufsson, Jonas
Olufsson och Harald Sunesson."

Så långt Monikas arbete. Vi hoppas att ni har Mieninfo kvar från 1999 så att ni kan läsa hela
hennes mycket intressanta uppsats.
På följande tre sidor ser ni det kungliga köpebrevet i sin helhet, med sigill och
namnteckningar. Vi har gjort ett försök att översätta en liten del av den bitvis svårlästa texten.
Kanhända finns det en del fel och vi hoppas på hjälp från er. Vem lyckas översätta hela
dokumentet? Vi vill ha era förslag före nästa Mieninfo.
\
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Detta är vår tolkning av den första sidan i dokumentet:

Kungl Maj.t.
Vi Underskrivna Råd / President och Samtliga Kammar -Råd görom veterligt / att som
högstbemälte Hans Kungl. Maj.t i anseende därtill / att närvarande krigsförfattningar erfodra
stora och ansenliga utgifter / och man fördenskull på allt görligt sätt måste vara omtänkt /
huru man därtill må kunna uppbringa nödiga Medel / har i nåder tillåtit / att
Skatterättigheter måste säljas på dess Krono-jordar / Rustningshåll och Augmenter, samt till
den ändan genom dess nådige brev dat. Huvudkvarteret Lais i Lifland den 20 Mars nästlidna
År 1701 Oss i nåder anbefallt / på sätt och vis / som däruti förordnas / över slika
Skatterättigheters försäljande sluta och handla till det värde / som görligast må stå att
erhållas; Alltså till underdånigast följer därav har vi velat upplåta och försälja / eftersom Vi
därmed och i kraft av detta vårt öppna Brev på Kungl. Maj.t vår allranådigaste Konungs och
Herres vägnar upplåta och försälje till er bönder lsac Håkansson, Eskil och Jonas Olufsson
samt Harald Sunesson efterskrivna hemman / ? uti Kronobergs län, Kinnevalds härad och
Urshults (?) socken, Medingsbråten Cronohemman, ? ? ? ? , under Skattemanna Börd och
rättighet/ att njuta och behålla för Trehundra Daler Silvermynt.
Intressant är de olika teckensnitten och handstilarna. Det ser ju ut som en tryckt blankett med
alla krussiduller och högtidsspråk som sedan har kompletterats med handskrift vid respektive
affär. Det hela andas dåliga statsfinanser som Monica och Tarstad antytt.
Kommentar från Björn

Midingsbråtes gårdar idag
Foto tagna av Ferdinand på de 4 gårdarna på 300 års-dagen den 12 februari 2002.
Vilken som var Isacs, Eskils, Jonas eller Haralds får vi väl reda ut till nästa nummer

Melanders

Nilssons

Bengtssons

Karlssons
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Vita “Gula sidorna”
är ett försök att inventera alla i bygden som bedriver någon verksamhet hel- eller deltid, och
vill marknadsföra sig här.
Listan uppdateras en gång per år. Vill Du vara med så hör av dig till red, det är givetvis gratis.
Byggnadssnickeri Utför det mesta inom husbyggnation
Jack Svensson Gäddeviksås 0459-851 49
Programmering mm
Datorer
Krister Svanberg Midingstorp 0459-840 42
Cire Perdue-gjutning av konst och hantverk mm. Brons, Aluminium.
Gjuteri
Björn Jäderås Hakefors 0459-851 43 www.bjk.g.se
Uppfödning av arabhästar
Hästar
Hans Hammargren Gäddeviksås 0459-850 95
Tillverkning och försäljning av karameller mm
Konfektyr
Jan-Erik Dusak Gäddeviksås 0459-851 18
Produktion och försäljning av skulptur och konsthantverk
Konst
Björn Jäderås Gäddeviksås 0459-851 43 www.bjk.g.se
Utför gåramålningar och säljer Mienljusstaken
Karin Cederqvist Grönteboda 0459-840 33
http://www.imperativepro.com/karin.html
Produktion och försäljning av teckningar och målningar
Christina Persson o Kjeld Schmidt S Hunnamåla 0477-151 18
Diverse tjänster inom video, multimedia och internet
Multimedia
Ulla d’Ailly Grönadal 0459-851 11
Massage och muskeltöjning
Massage
Irene Augustinsson Grönadal 0459-851 35
EU-projekt och internationella nätverk.
Projekt
Bodil Nilsson Yttra Källehult 0459-851 85
Diverse tjänster inom åkeri och skogsbruk
Skogsbruk
Bengt Wallin Hakefors 0459-850 37, 010-2100059
Uthyrning. 16 m arbetshöjd. Transport som släpfordon
Skylift
Staffan Grönte Grönteboda 0459-840 22, 070-5211811
Konst och järnsmide
Smide
Hjalmar Svensson Hakefors 0459-850 17
Utför div byggnadssnickerier
Snickeri
Erik Karlsson Midingsbråte 0459-850 98
Städning och försäljning av rengöringsmedel. Företag och hushåll
Städning
Steve Frost Gäddeviksås 0459-850 12, 0708-784286
Sågning av timmer samt kraftproduktion
Sågverk
Rune Nilsson Gäddeviksås 0459-850 53
Sågning och försäljning av löv- och trädgårdsträ
Vanja Cedlund Långasjömåla 0477-150 42
Styckegods och skogstransporter
Åkeri
Tord Johansson Midingsbråte 0459-851 46

Händer runt Mien
Februari
Tisdagar

19:00

Gymnastik i Bygdegården.
Inga förkunskaper behövs. Bara viljan att röra på sig var och en
efter egen förmåga. Och det kostar ingenting.
Duktig ledare som vanligt Inga Lill 0459-850 41

Torsd 28/2

19:00

Församlingsafton Gäddeviksås bygdegård.
Eva Carlsson, Öja, sjunger visor och berättar om "Lutherhjälpen
med egna ögon - ute i världen".
Samkväm. Paketauktion till förmån för Lutherhjälpen.
John Nilsson visar film.
Välkomna / Tingsås Församling

Mars:
Tisdagar

19:00

Även i mars gymnastik i Bygdegården på tisdagar tom 26/3.

Onsd 20/3

19:00

Fiskestämma i Bygdegården i Gäddeviksås. Kaffeservering.
Kontaktperson: Rune Karlsson tel 0459-80537

Långfred
29/3

18:30

MIF:s vårfest.
Supé med dans till Svennes orkester.
Anmälan senast 23/3 till Peter 0459-85061 eller
Jörgen 0459-82017. Välkomna

Händer runt Mien
April:
Sönd. 7/4

10:00 – 10:30 Tipsrunda. Start vid idrottsplatsen.
Kaffeservering
Kontaktperson: Ros-Marie Gunnarsson tel 0459-85008

Tisd. 9/4

18:30

Årsmöten i Bygdegården i Gäddeviksås
Vi kör både Miengruppen och Bygdegårdsföreningen samma
kväll. Alla välkomna. Fika.
Har du förslag på underhållning eller frågor kontakta:
Gun 0477-150 80 Bygdegårdsföreningen eller
Bodil 0459-851 21 Miengruppen.

Lörd 13/4

Tid meddelas
senare

MIF med Mörrums Buss till Rügen. För medlemmar och övriga i
mån av plats.
Anmälan snarast möjligt till Peter 0459-85061 eller
Jörgen 0459-82017

Lörd 20/4Sönd 21/4

12:00-16:00

Elever från bildlinjen på Sörängens Folkhögskola i Nässjö
ställer ut måleri och skulptur i gjuteriet i Gäddeviksås.
Visning av gjutning omkring kl 14
Björn Jäderås 0459-851 43

Tisd. 30/4

20:00

Valborgsmässoeld. Midingsbråte badplats.
Sedvanligt program.

Maj:
Onsd 1/5

Sönd 12/5

Manusstopp Mieninfo nr 2 / 2002.
Aktiviteter under juni, juli och augusti.

10:00-10:30

Tipsrunda. Start vid idrottsplatsen.
Kaffeservering
Kontaktperson: Ros-Marie Gunnarsson tel 0459-85008

