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Skräckbilder
Den 12 april öppnar Bosse i skolan sitt Skyttens
Galleri. Först ut i år är Peter Wahlbeck, känd ”ståupp” komiker, också känd från tv där han
medverkade i ”Heja Björn” som gick förra året
och ”Dragan” som kommer i Sveriges Television i
vår.
Peter har lovat att berätta om sina bilder på
vernissaget.

Styrelsen har diskuterat ett annat värmesystem.
Olle Bergman, Peter Gunnarsson och Tord
Johansson har skaffat information. Vill ni veta
mer om detta så kom till årsmötet den 8 april, då
vi bl.a kommer att diskutera detta.

Bosse som även tar uppdrag som kulturkonsult är
också inblandad i att Peter Wahlbeck gör en kväll
hos Peter Miding i ”Ladan”, Urshult fredagen den
11 april.

Årsmöten

Peters utställning hos Bosse fortsätter över påsken
fram till den 20 april.
Direkt därefter kommer Hans Arnold med sina
skräck- och sagobilder den 26 april – 7 maj.
Senare i år kommer ytterligare 10 utställningar att
avlösa varandra. I tiden mellan utställningarna
kommer Bosses permanenta sortiment att visas.
Där är ca. 25 konstnärer representerade med ca.
200 verk.
Öppettiderna kommer att vara 12.00 – 16.00 men
det går alltid bra att ringa, jag är ju nästan alltid
hemma, säger Bosse som lovar ett spännande
utställningsår.
Rasmus

Bygdegårdsföreningen har ordet….
Som jag nämnde i förra numret behöver vi många
frivilliga till att rusta upp Bygdegården, kitta
fönster, måla rödfärga m.m.
Våra ”fixardagar” blir den 3 och 4 maj. Kom så
många som möjligt från alla byar runt om.

/ Gun Ihlström /

Som Gun sa “årsmötet”. Som vanligt har både
Miengruppen och Bygdegårdsföreningen årsmöte
samma kväll. Dvs tisdagen den 8 april kl 1900.
Hoppas du kan vika den kvällen för vår bygd. Och
har du några idéer om någon underhållning eller
annan aktivitet så hör av dig. Under förhandlingen
bryter vi för en sedvanlig fika.
Välkomna / styrelserna

Bättre
Som ni nog har sett har kvaliten på framför allt
bilder inte varit den bästa här i Mieninfo. Det har
dock inte berott på fotograferna utan på en dålig
kopieringsmaskin. Vi har fått kopierat till
självkostnadspris på kommunens stora och snabba
kopiator som dock inte ger speciellt bra kopior.
Nu har vi trots ett högre pris bestämt att försöka
förbättra kvaliten. Vi har några tentakler ute för att
hitta bättre kopiering eller tryckning av tidningen.
Detta nummer kommer vi troligen att printa ut på
en laserskrivare som ett första steg.
Svartvita bilder får vi trots allt leva med en stund
till. Men du kan ju alltid kolla in färgbilderna på
våran webbplats. Adress se tidningshuvudet.
Red.

Trälarna i Småland
Det kanske inte är alla som känner till de
småländska förhållanden under medeltiden,
då fattigdomen kunde tvinga folk att sälja
sig själva som slavar, den enda chansen för
att överhuvudtaget kunna överleva.
Just under medeltidens första århundraden
påbörjades en omfattande nyodling i
Småland.
Nya gårdar och byar växte fram, inte minst
i de mycket stora obygderna mot de danska
landskapen. Då fanns de fria, som var
bönder och der ofria – trälarna.
Endast de fria fick bära vapen och man
höll ihop inom en ätt för att värna om
intressen och för att skydda varandra.
Skulle man t.ex. sälja arvejord, erbjöds
först medlemmarna av ätten att köpa den.
Stormännen tog trälar till hjälp för att
kunna driva sina jordegendomar. Mycket
hänvisar till att ett "storgodssystem"
existerade som var centrerat till en
bosgård- en egen huvudgård. Ett typiskt
exempel finns i Bosgård i Urshults socken
som hette Vembo under medeltiden.

I slutet av 1200- talet tillhörde den
Växjöbiskopen och hade en egen kyrka.
Bosgårdarna bildade ofta utgångspunkten
för befästningsanläggningar.
Trälarna var ofta män och kvinnor som
hade blivit fångar under krigstågen.
Begreppet "slav" kommer antagligen från
de områden, de slaviska, där redan
vikingarna hämtade sina fångar.
Förutom krigsfångarna fanns också s.k.
gävträlar, som från början var fria
människor, men som p.g.a. fattigdomen
givit sig till trälar för att säkra sin existens.
Man kan hitta ortsnamn som t.ex. Trällebo,
Trälsora eller Trälsmo i vilka ordet "träl"
förekommer. Kanske har namnen getts av
grannar och därmed hänvisat till att där
fanns en frigiven träl som hade fått egen
mark för sin bosättning. Senare på 1200talet förbättrades nämligen villkoren för
trälarna och skillnaden mellan de fria och
ofria minskade. I flera av stormännens
testamenten i Småland är frigivningen ett
innehåll och förbands ibland med en gåva
av gårdstomter och bete för djuren.

"Frigivning kombinerad men en ansenlig
gåva vederfors också trälen Brynolf,
timmerman i lagmannen Folke Karlssons
testamente från 1282. Lagmannen, som var
bosatt i Njudungs Västra härad, gav
Brynolf dessutom ett antal kreatur och
utsäde, vilket väl närmast tyder på att den
frigivne skulle etablera sig som landbo
(arrendator) på någon gård i lagmannens
ägo.
Jämte Brynolf frigav lagmannen ytterligare
två trälar, medan hans bror Filip i ett
tidigare utfärdat testamente gav friheten åt
alla som han ägde, både män och
kvinnor......"
(Larsson, L.-O. 1986, s.85)
1335 avskaffades träldomen i Sverige.
Dess avveckling stod säkerligen i samband
med den västerländska kristendomen.
Frigivningen av trälar var en gärning som
Gud välkomnade.
Men förutom detta skäl fanns också en
ekonomisk orsak. Det var bättre att
använda sig av fri arbetskraft som kunde
driva bruket på en landbos villkor. Och
genom handelns expansion och
statsmaktens behov av rytteri bildades
också andra samhällsklasser.

Literatur: Larsson, Lars-Olof: Småländsk
medeltid, Liber förlag 1986
Johansson, Lennart: Landen kring sjöarna
Illustration: Sebastian Jäderås

Höststädning i Bygdegården

Boel Cederqvist

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
Välgjorda fågelholkar säljes i olika färger. Pris 50 kr/st.
Fågelholkar
Per Johansson Grönadal 0459-851 59
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
Bildkonstnär och art director
Christer Lieberath Gäddeviksås 0459-851 05
Produktion och försäljning av teckningar och målningar
Christina Persson o Kjeld Schmidt S Hunnamåla 0477-151 18
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
Översättningar mellan svenska, danska, engelska och franska
Översättning
Clair Lieberath Gäddeviksås 0459-851 05

Bidrag till föreningar i arbetet med att hitta tomma hus för uthyrning till
permanentboende i Tingsryds kommun
Ett bidrag kan betalas ut till föreningar som hjälper Hästriket i arbetet med att finns hus till
uthyrning för permanentboende i Tingsryds kommun. Bidraget betalas endast ut för hus som
är lediga för uthyrning till permanentboende och där husägaren är villig att annonsera ut sitt
hus på kommunens och Hästrikets hemsida. För att det ska räknas som permanentboende
måste ägaren vara villig att hyra ut huset under minst 6 månader till samma hyresgäst.
Bidraget är på 2 000 kr per hus, varav 1 000 kr betalas ut när huset rapporteras in till Hästriket
och 1 000 kr när huset är uthyrt.
Bidraget ges endast till hyreslediga hus, inte till hus som idag redan är uthyrda. Om ett uthyrt
hus blir hyresledigt igen kan det naturligtvis inrapporteras. Dock kan varje enskilt hus endast
generera bidrag en gång. De hus som Tingsryds kommun redan har haft publicerade på
hemsidan för uthyrning till permanentboende omfattas inte av bidraget, dock är även de husen
självklart välkomna för publicering igen om de blir hyreslediga.
För att huset ska vara giltigt föreligger krav på att huset ska vara beboeligt. Det innebär inte
att det ex. måste finnas indraget el eller vatten, då visst intresse finns även för hus utan el
bland exempelvis elallergiker. Att huset ska vara beboeligt innebär att det inte ska vara ett
”ruckel”. Bedömningen kommer att göras av Hästrikets Sekretariat vid inrapporteringen av
huset.
Erbjudandet om bidrag gäller för hus som inrapporteras t o m 1:a juli 2004 eller för max 40
hus. Först till kvarn är det som gäller. För att hela bidraget ska kunna betalas ut måste huset
vara uthyrt senast 1:a november 2004. Inga bidrag kan betalas ut efter december 2004.
Ansökan om bidraget skall skickas tillsammans med uppgifter om hyresledigt hus ifyllt på
särskild blankett med husägarens underskrift. Blankett finns att rekvirera från Hästriket.
Ansökan ska innehålla föreningens namn och uppgift om bankgiro / postgiro för utbetalning.
Ansökan ska också innehålla ett undertecknat styrelsebeslut om att medverka från respektive
förening så att vi vet att föreningen står bakom och inte endast enskilda medlemmar. Det ska
också stå vem som är kontaktperson.
Ansökan skickas till Hästrikets Sekretariat.
Hästrikets Sekretariat
Storgatan 60, 362 30 Tingsryd
Tel. 0477- 441 47, 441 48, 442 39
Fax. 0477-316 50
E-post: flytta.till@tingsryd.se
Här finns alltså lite pengar att hämta för föreningar. Så vet Du något hyresledigt så
kontakta någon av bygdens föreningar.
Lördagen den 8 mars kl 10-18 arrangeras en "Bo-dag" på Hotellet i Tingsryd med tips
och råd för den som vill hyra ut. Mer info om det digra programmet får du på
Hästriket med tel och adresser som ovan.
/ Red.

Ferdinans sida.

Augusti! Minns ni? I närheten av denna torka har vi inte haft sedan möjligen 1998.
Och oktober då! Ingen snö i oktober på årtal men förra året var det rejält som syns på bilderna
nedan. Hängande fortfarande lövade träd med elavbrott på de flesta ställen.

Bilder från 19 – 20 oktober 2002

Fågelholkar
Jag träffade Per en varm och skön februaridag i färd med att montera fågelholkar. Per
Johansson från Grönadal är 17 år och pluggar "natur" på Wasaskolan.
Två av hans intressen är fåglar och snickeri. Vad blir resultatet av detta? Jo naturligtvis
fågelholkar. Det är gedigna och fina holkar i olika färger som Per gör. Han hoppas också att
dom skall kunna hjälpa till att dryga ut studiekassan.
Björn

Turistgruppen
Stormötet om turism i Bygdegården i januari blev väl inte så stor som tänkt. Många med
undertecknad missade mötet.
I alla händelser så bildades en turistgrupp under ledning av Annika Carlberg. Gruppen skall
försöka samordna och stödja de som jobbar med turism i bygden.
I vår på påsk- och annandagen arrangerar gruppen ett café i Bygdegården. Där kan vi träffas
och diskutera olika arrangemang mm. Se "Händer runt Mien". Om du har frågor, idéer eller
synpunkter så kan du givetvis kontakta Annika innan dess på telefon 0459-850 11.
Miengruppen / Björn

MIF:s resa till Rügen

Reflektion

Ni har väl reda på att vi åker till Rügen på
en liten shoppingtur den 26 april? Här en
liten påminnelse att sista anmälningsdag är
den 5:e april. Det finns platser kvar,
men …..
På- och avstigning sker i "våra trakter".
Ytterligare upplysningar? Ring Jörgen
0459-820 17 eller Peter 0459-850 61 och
anmäl er på samma gång!

Citer här Lars Aldén vår präst i Tingsås
från ett mäjl i veckan.
"… Däremot en reflexion för
vidarebefordran till folket i socknens södra
del: Kony Södring visade ikväll i Tingsås
församlingshem ett bildspel med bl a bilder
från pestkyrkogården i Yttre Källehult.
Vore inte detta något att skriva om i
bladet? Rita en karta, så att man hitar dit?
Låta Stephan Elg skriva i Smp dessutom?
Ordna hembygdspromenad? Senare
generationer vet inte så mycket om detta.
Det var visst 1711.... Vi kanske kunde ha
en gudstjänst på pestkyrkogården till
sommaren för att minnas eländets
tider....?"
Bra idé! Kanske något för turistgruppen att
bita i.
Björn

Styrelsen

Snöpinnar
Vägverkets "nya" snöpinnar har väckt
debatt. Och den som vill kan få en
förstoring i färg på dom.
Ferdinand fotade

Badplatsen inbjuder
väl inte till bad
precis men väl till
skridskoåkning

Händer runt Mien
Mars:
Sönd 30/3

10:00 – 10:30 Tipsrunda. Start och mål vid idrottsplatsen.
Kaffeservering. Lotteri och dragning i månadslotteriet.
Kontaktperson: Ros-Marie Gunnarsson tel. 0459-850 08

April:
Onsd. 2/4

19:00

Församlingsafton i Gäddeviksås.
Kyrkoherde Magnus Hedin, Urshult: "Från hopplöshet till
människovän."
Servering. Paketauktion till förmån för Lutherhjälpen.
John Nilsson visar filmer. Välkomna!

Tors 3/4

19:00

Fiskestämma i Bygdegården, Gäddeviksås.
Föredrag av fiskevårdskonsulent Olof Lessmark.
Kaffeservering. Välkomna!

Tisd 8/4

19:00

Bygdegårdsföreningen och Miengruppen har årsmöte i
Bygdegården.
Fika ordnas. Välkomna!
Gun 0477-150 80 Bygdegårdsföreningen.
Bodil 0459-851 21 Miengruppen.

Fred 11/4

19:00

”Vårkänslor med tilltugg”
Teater i Bygdegården. Lokala förmågor spelar upp.
Landgång, drycker, kaffe och kaka serveras.
Biljetter bokas hos Tina Gunnarsson 0459-850 61 och
Aila Thuresson 0459-850 23

Lörd 12/4

19:00

Teater i Bygdegården. Samma teater och program som ovan.

Lörd 12/4
till 20/4

12:00 – 16:00 Yttre Källehults Skola, Skyttens Galleri
Konstutställning med Peter Wahlbecks målningar.
På vernissaget den 12 april berättar Peter om sina
målningar.
Kontaktperson Bosse 0459-850 56

Långfred.
18/4

18:30

Påskdagen
20/4 och
annandagen
21/4

13:00 – 17:00 Påskdagen och Annandag påsk har Turistgruppen café i
Bygdegården.
13:00 – 17:00 Vi går ”man ur huse” för att träffas, prata och fika i vårsolen.
Om detta går bra så blir det en fortsättning i sommar.
Kontaktperson: Annika Carlberg. 0459-850 11

MIF:s vårfest. Supé med dans till Svennes orkester.
Anmälan senast 13/4 till Peter tel. 0459-850 61 eller till Jörgen
tel. 0459-820 17. Välkomna

Händer runt Mien
April:
Forts.

Lörd. 26/4
till 7/5

12:00 – 16:00 Yttre Källehults Skola, Skyttens Galleri
Konstutställning med Hans Arnold som visar handcolorerade
litografier, ev. också några av hans original.
Kontaktperson Bosse 0459-850 56

Lörd. 26/4

Tid meddelas
senare

Med MIF till Rügen. För medlemmar och övriga i mån av plats.
Anmälan senast 5/4 till Peter tel. 0459-850 61 eller till Jörgen tel.
0459-820 17

Onsd. 30/4

20:00

Valborgsmässoeld. Midingsbråte badplats.
Sedvanligt program.

Maj:
Torsd 1/5

Manusstopp Mieninfo nr 2 / 2003.
Aktiviteter under juni, juli och augusti.
Om Du skriver på dator, skicka gärna via e-post eller skicka en
diskett eller cd.

Lörd. 3/5
Sönd. 4/5

09:00
12:00

Samling i Bygdegården för att måla och reparera. ”Fixardagar”
Samma som lördag. Vi jobbar vidare med Bygdegården.

Sönd. 4/5

10:00-10:30

Tipsrunda. Start och mål vid idrottsplatsen.
Kaffeservering. Lotteri och dragning i månadslotteriet.
Kontaktperson: Ros-Marie Gunnarsson tel. 0459-850 08

Lörd. 10/5

Tid meddelas
senare

Fiskeresa till västkusten. Vi besöker bl.a. Laholm stora
fiskodling.
Mer information på fiskestämman den 3 april.
Anmälan till Kennerth Karlsson 0459-850 65 och Bo Johansson,
Grönadal 0459-851 59

Lörd. 10/5
till 21/5

12:00 – 16:00 Yttre Källehults Skola, Skyttens Galleri
Utställare ej klar. För mer info, ring Bosse 0459-850 56

Lörd. 24/5
till 4/6

12:00 – 16:00 Yttre Källehults Skola, Skyttens Galleri
Utställare ej klar. För mer info, ring Bosse 0459-850 56

April blir tuff. Den som vill vara med på allt får "ligga i".
Något att tänka på för er som arrangerar aktiviteter är att framför allt mars men även maj ofta
är klart mindre belagda
/Red.

