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Grillafton vid Gårdsgölen i 

Hunnamåla 
Fredagen den 20 juli kl. 17 hälsades ett 

femtiotal vuxna och ett tiotal barn, alla med 

anknytning till Hunnamåla, välkomna till 

den traditionella grillaftonen vid Gårdsgölen. 

Trevligt var att tre nya danska familjer 

deltog. Solen sken, vinden hade mojnat och 

näckrosorna blommade. Christer Martinsson 

upplåter denna fina plats åt deltagarna i 

festen och det är han värd stort tack för. 

För att sprida trevnad och gemenskap på ett 

charmfullt sätt ledde Sofia Ihlström allsång 

ackompanjerad av dragspelaren Jan Sköld.  

 

 

 

 

 

 

 
Lotterier med spännande småvinster 

förekom som avbrott i grillmatsätandet. 

Önskemål om en anslagstavla i Hunnamåla 

diskuterades. Det beslöts att en anslagstavla 

skulle sättas upp vid Öjasjömålakorset. 

Sofia Ihlstrröm och Jan Sköld avtackades 

med blommor och applåder. Festkommittén 

bestående av Brith och Hasse Martinsson 

samt Karin och CW Mellgren är också värda 

stort tack från oss alla som ser fram emot 

nästa sommars trivselafton. 

S.L 

 

 



Ny i Bygden! 
 

 
Alexandra & Sebastian Panczak  

 

 

 

Efter att ha jobbat 7 veckor i Olofström i fjol, bestämde sig Sebastian och 

Alexandra för att flytta hit. Paret kommer från Duisburg, Tyskland. 

Sebastian jobbar för Thyssen Krupp i Olofström som 

Produktions/Elektrotekniker. Företaget fabricera bildelar för europeiska 

bilmärken och finns i flera länder. Alexandra söker jobb och har jobbat 

som sekreterare innan. Den 21 november 2006 flyttade Sebastian hit och i 

mars i år kom Alexandra också.  Nu bor dom tillsammans med hunden 

Asterix i gamla affären i Gäddeviksås. Huset ska byggas om och renoveras 

för permanent boende. Sebastian gillar att fiska och båten ligger i 

Karlshamn.  

Välkommen i Bygden! 

 

JR  



Vattenkraftens dag 
Lördagen den 1:a september arrangeras vattenkraftens dag över hela landet och då passar även Rune 

Nilsson på att ha öppet hus i Gäddeviksås kvarn och kraftverk. Mellan kl 10 och 18 kommer det att 

vara öppet för allmänheten som är välkommen hälsar Rune. 

 

SERO-SRF är den organisation som Rune är 

medlem i och organiserar den landsomfattande 

vattenkraftens dag. På kvarndörren finns 

dessutom diverse tekniska data att läsa för den 

som inte har möjlighet att besöka verket under 

dagen. Du kan också kolla: www.sero-srf.se 

 

 

Denna bild är från början av 

1950-talet. Pga Koreakrisen var 

det strul med exporten av virke 

berättar Rune. Därför samlades 

virket på hög. Vidare kan Rune 

se att det är handstaplat, alltså 

innan truckens tid. 

För övrigt ser det nästan ut som 

nu fast lite kalare. Gamla 

musteriet till vänster om vägen 

där Lena f. Bengtsson nu har 

sommarstuga låg öde utan någon 

grönska. På gaveln mot kameran 

satt ett litet lågt snedtak där en 

takspånhyvel var placerad.  

 

Detta foto som egentligen är i 

färg är från början av 1990-talet 

och kvarnen är nästan precis som 

den är idag. Den väsäntliga 

skillnaden är att bygget mellan 

sågen längst bort och kvarnen 

närmast, har förstorats för att 

rymma turbiner och generatorer.  

Kanalerna på gaveln är dels en 

lufttrumma längst bort dels en 

kåpa för en remtransmission 

mellan våningarna. 

Foto: Bygg&Maskin i Ingelstad 

 

Rune berättar om den omfattande elanläggning som behövs 

för att kunna köra generatorerna. Det är två generatorer 

som tillsammans kan leverera max 35 kW. Detta kräver då 

god tillgång på vatten som nu denna regniga sommar. För 

max effekt krävs 2 m
3
 vatten per sekund. Med en fallhöjd 

på 2,8 m skulle det, om jag räknat rätt, motsvara en 

teoretisk effekt på 55 kW. Alltså en verkningsgrad på drygt 

63 %. 

Verkligheten är dock att det inte alltid går att tömma sjön 

så mycket så normal effekt ligger mellan 7 och 30 kW. 

vgv 

http://www.sero-srf.se/


Fortsättning Gäddeviksås kraftverk: 

Den första turbinen installerades 1935. Innan dess skall 

det ha varit ett vattenhjul. Den andra installerades 1947 

och försågs 1988 med en 22 kW:s generator för att 

kunna producera el. I början av 90-talet byttes den äldsta 

turbinen ut och även den försågs med en generator dock 

något mindre på 13 kW.  

Familjen Skoglund på Bygg&Maskin i Ingelstad har 

varit involverade från början. Clas var med och bygga 

den första på 30-talet och hans son Harry och sonson 

Christian rev ut den och installerade den nya. 

 

Rune sköter också att rätt mängd vatten tappas från 

Mien. Med hjälp av luckor på de 2 dammarna från 1911 

släpper han ut mellan 0,32 och 6,5 m
3
 vatten per sekund. 

Det finns en vattendom som reglerar detta. Och till sin 

hjälp har Rune en tappningsplan där han kan se vad som 

skall tappas beroende på vattennivå och årstid. 

Givetvis låter han så mycket som möjligt gå i den östra 

åfåran med turbinerna. Men när det överstiger 2 m
3
/s så 

släpps resten ut i den västra. 

 

 

Sågen som fortfarande är igång byggdes i sitt 

nuvarande utförande på 1920-talen tror Rune. Från 

början drevs den direkt av vattenkraften men nu är 

den försedd en elmotor. Den har också, som jag 

minns under 50/60-talet, varit försedd med en 

gammal lastbilsdiesel. 

Vid god vattentillgång räcker den egenproducerade 

strömmen till för att driva sågen. Men när det är 

dåligt med vatten så får Rune som oss andra köpa 

ström. 

 

När det är dags att såga så tar Rune hjälp av sin bror 

Erik som driver fädernegården några hundra meter 

bort i Midingsbråte. 

På stocken skärs först ytorna bort på tre sidor. 

Därefter så klyvs brädor eller plankor ut tills det bara 

är den fjärde ytan kvar. De brädor som ligger 

närmast ytorna får ofta vankanter och får kantskäras 

och blir alltså lite smalare. 

Det gäller att ha bra blick för vilka dimensioner som 

man skall skära ut för att utnyttja stocken så bra som 

möjligt. 

 

 

Det är stora klingor på drygt en meter i diameter. Nu 

för tiden är de försedda med hårdmetalltänder och 

behöver bara slipas varje eller varannan vecka. Förr 

med vanliga stålklingor fick man slipa varje dag. Till 

slut blir dock även hårdmetallklingorna utslitna och 

då skickas klingan iväg för pålödning av nya tänder. 

vgv 

13 kW 

22 kW 



Fortsättning Gäddeviksås kraftverk: 

Nuvarande kvarn byggdes troligen ungefär 1850 men 

då var det bara den delen som är parallell med vägen. 

Den vinkel som är parallell med ån byggdes i början av 

1930-talet. 

Kvarnen har 3 våningar: Överst den där säden togs in 

via en hissanordning framför/ovan dörren. Här kunde 

även några hästlass säd förvaras i väntan på malning. I 

golvet finns ett antal trätrattar där säden östes ner till 

kvarnarna. Dessa var placerade i andra våningen där 

själva malningen gjordes. I bottenplanet togs det 

färdiga mjölet ut och här finns också axeln med 

remskivor och kuggdrev från vattenhjulet eller senare 

turbinerna. 

Det är nu åtskilliga år sedan det maldes något och 

kvarnen är mest ett förråd för diverse prylar ursäktar sig 

Rune. Men Gäddeviksås kvarn är ganska stor för att 

vara en bykvarn med kvarnstenar med en diameter på 

1,5 m. Vanligen var de bara på 1 till 1,2 m.  

 

Mjöl för djurfoder kördes bara genom den stora sten- 

eller grovkvarnen. För finare bakmjöl skickades det 

grovmalda mjölet via träkanaler till den skakande 

plansikten där kli sorterades bort. Mjölet gick sedan 

vidare till en så kallad valsstol med metallvalsar där det 

maldes ännu finare. 
 

Träkanalerna är en historia för sig berättar Rune. Det 

var en kår med speciella snickare som reste runt till de 

olika kvarnarna och byggde dessa. Det kan vara ganska 

komplicerade byggen med böjar, påstick, trattar mm. 
 

Det finns även en hel del andra maskiner i kvarnen. 

Dels en rensmaskin där utsädet rensades innan sådd. 

Och innan man visste hur farligt det var för djur och 

övrig natur så betade man utsädet. Det gjordes i en 

tombolaaktig maskin där ett rödförgat kvicksilverhaltigt 

medel blandades med utsädet. 
 

Från vattenhjulet eller turbinerna leddes kraften till de 

olika maskinerna och kvarnarna via olika axlar och 

remmar varav en hel del fortfarande finns kvar. 
 

Om du vill veta mer så kontakta Rune på 0459-850 53 

Träkanaler
 Stenkvarnen 

n

kvarnen 

Stenkvarnen 

Plansikt 

Text och foto: 

Björn 



 Bahai - den religiösa enheten  

 

                                                          
 
En gång för inte så länge sen, men ändå ca 150 år tillbaka i tiden levde en adlig man i Teheran 

som kanske blivit trött på sin rikedom och sin bekvämlighet, så pass att han helt enkelt gav sig 

hemifrån för att finna nya horisonter. Dessa fann han som en Guds budbärare och inom den 

nya religionen fick han samma betydelse som andra världsreligioners ledarfigurer. Hans för 

oss exotiska namn var Bahaullah. Idag är Bahai utspritt över hela världen, men ändå ganska 

okänt. Deras mål är att fördomar ska tas bort, jämlikheten ska få mera rum och att alla 

världsreligioner ska erkännas. På detta sätt ska ett globalt samhälle eftersträvas i vilket alla 

lever jämter och med varandra i stor tolerans. Alltså ingen kämpanda skulle då råda om vem 

som har rätt eller är bäst. Vem som helst kan bli medlem och måste inte alls ge upp sin 

”gamla” religion. I och med denna inställning till de olika religionernas kamparena avväpnas 

konflikterna, man kan ge sig in på djupare vatten och så kanske komma fram till lösningar 

som verkligen berör alla och inte endast en religiös elit.  

 

Nu finns det ca 5 miljoner medlemmar och deras slags kyrkor som kallas för andaktens hus 

hittar man i Panama, Uganda, Chile, Samoa, USA, Australien, Indien och i Tyskland. Dessa 

små, kupolaktiga byggnader liknar varandra, men är ändå olika. Landens olika kulturer har 

präglat byggnadsstilen i de olika delarna av världen. Andaktens hus ska bestå av nio sidor, nio 

dörrar, nio gångar och nio trädgårdar. Det resulterar i en mycket öppen byggnad och den står 

också öppen för alla. Den som har lust att välja ut en text kan ställa sig längst fram och läsa 

upp den och när man deltar i en slags gudstjänst märker man att det saknas en präst. Ett tecken 

på att vi alla ska vara lika. 

Boel Cederqvist   



De tio budorden 
 

Tänk om vi kunde leva efter de tio budorden 
Då skulle det bli ett paradis här på jorden 

Vi behövde inte låsa köksdörren på kvällen 
Ej heller i uthusen på alla ställen 

 

På söndagen vi klär oss i fina söndagskläder 
Och kanske promenerar till kyrkan 

Om det är ett vackert väder 
 

En fin och bra predikan vi höra får 
Och nästan alla till nattvarden går 

Och vackra sånger sjunger kyrkokören 
Ja det är sådant som berör `en 

 

När jag mot hemmet promenerar 
Jag tänker då 

Till kyrkan skulle man nog lite oftare gå 
 

Jag kände mig lugn och fridfull till sinnes 
En bättre plats det nog ej finnes 

 

Jag möter en bil med en väldig fart 
På släpet står min byrå, tvättmaskin och tv-apparat 

Inbrott hemma, så klart 
 

Med snabba steg jag mot hemmet springer 
Tar fram mobilen och till polisen jag ringer 

Men hemma finns ej det minsta spår 
Av något inbrott 

 

På sin plats sover katten Pudding lugnt och gott 
 

Nu jag förstår mitt stora misstag 
Någon annan äger liknande saker som jag 
Till polisen jag ringer återbud och förklarar 

Oh förlåt ett litet misstag bara 
 

Så kan den ärlige snabbt tjuvstämplad bli 
På grund av dåligt omdöme och fel fantasi 

 

 
 

Text och bild Karin Cederqvist 



Kultursidorna 
Som jag tidigare har nämnt fyller 

Tingsrydgruppen 25 år i år och det firar vi med 

en stor utställning på Sjörup Gård i 

Gäddeviksås med start lördagen den 25 augusti 

kl 16:00. Kanske hinner bladet komma ut till 

dess. I alla händelser så kommer det att vara 

öppet fram t.o.m. Konst-& Hembygdsrundan 

den 1-2 september. 

 

I år blir vi många utställare i vårt hörn av 

kommunen. Anne och Benny håller som 

tidigare till på sin gård i Kornalycke med 

textil, smycken och skulptur. I kvarnen i 

Knällsberg kommer Eva Stormöga att visa 

både skulptur och måleri. 

 

Och i Gäddeviksås blir det alltså en 

storsatsning av Tingsrydgruppen med hela 11 

utställare. 

Martin Bornholm är åldermannen i vår grupp 

med många strängar på sin lyra. Mest dock 

måleri och grafik. 

Margareta Borgehed jobbar med keramik, 

både med brukskonst och skulptur. 

 
Mikaela Hölbling experimenterar med måleri 

där kontraster mellan matta och blanka ytor 

ger intressanta effekter. 

Liselotte Jörgensdotter är textilare men kan 

också visa måleri. Vi får se. 

Lothar Krenz är konstsmed och jobbar 

mycket med koppar och mässing som han 

även kommer att demonstrera båda dagarna 

mellan kl 14 och 16. 

Agneta B Lind är också textilare med 

väverier. Hon kommer även att ha 

installationer utomhus i naturen. 

Staffan G-son Lind är både skulptör i olika 

material och målare. Han kommer att göra en 

stor installation med skulptur och väggobjekt. 

Maria Olausson är i första hand grafiker och 

kunnig i flera olika grafiska tekniker. 

Ewa Schander gör små väggkollage av alla 

möjliga vardagsmaterial som hon sparar på 

sig i väl sorterade högar. 

Christer Lieberath som är vår värd känner vi 

sedan tidigare för sina stora detaljrika 

målningar. 

Själv visar jag som vanligt skulptur och 

försöker om allt klaffar att visa bronsgjutning 

kl 14:00 vid rundan. Däremot har Sebastian 

tagit ett sabbatsår men kommer nog igen nästa 

runda. 

 

Just nu i början av augusti håller gruppen på 

att iordningställa 2 nya gallerilokaler och 

Sjörup Gård blir en av Tingsryds största och 

bästa utställningsplatser för konst. Vi kommer 

att förfoga över 180 löpmeter vägg för tavlor 

och 170 m
2
 golvyta för skulptur och 

konsthantverk. 

vgv 

Christer och Staffan monterar 

spånskivor i Logen 

Mikaela tar bort spindelnät och 

Maria justersågar brädor. 

Hallen ovanför 

gjuteriet börjar 

bli färdig 



Det blir alltså ganska mycket plats för var och 

en så det finns förutsättningar för en bra och 

maffig utställning. Det blir i alla fall den 

största koncentration av konstnärer under årets 

konstrunda. 

 

På söndagen tog vi en något förlängd lunchrast 

och åkte på konsert, nämligen till 

Sjölanderstämman. Det var ett strålande 

strilande väder men om regnet eller myggorna 

var värst tvistades det om. 

 

Men trots myggor och regn så var det i alla fall 

några som dök upp. Det var både spelmän och 

besökande som vid regnskurarna trängdes i 

den lilla stugan och i partytältet. 

 
 

I regnet dök ett par redaktörer upp. Dels vår 

egen webbredaktör Agneta dels 

Smålandspostens förra Stephan Elg. 

 

Men tillbaka till jobbet och utställningen, det 

blir faktiskt ytterligare en utställare. Aryan 

Baher en ung konstintresserad kille från 

Kurdistan har varit med att iordningställa 

lokalerna. Han kommer också att visa några 

av sina bilder på TG:s utställning på Sjörup. 

 

Alla är hjärtligt välkomna till utställningen. 

 

TG/Björn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aryan 



Mienbygdens yrkesrigister 
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. 

 

Arborist Hamling, beskärning och fällning av besvärliga träd 

Jan-Roelf Sikkema Gäddeviksås 0459-851 30 jrsikkema@hotmail.com 

Byggnads-

snickeri 

Utför det mesta inom husbyggnation 

Jack Svensson Gäddeviksås 0459-851 49 

Datorer Programmering mm 

Krister Svanberg Midingstorp 0459-840 42 

Fågelholkar Välgjorda fågelholkar säljes i olika färger. Pris 50 kr/st. 

Per Johansson Grönadal 0459-851 59 

Gjuteri Cire Perdue-gjutning av konst och hantverk mm. Brons, Aluminium. 

Björn Jäderås Hakefors 0459-851 43    www.bjk.g.se 

Hästar Uppfödning av arabhästar 

Hans Hammargren Gäddeviksås 0459-850 95 

Konfektyr Tillverkning och försäljning av karameller mm 

Jan-Erik Dusak Gäddeviksås 0459-851 18 

Konst Produktion och försäljning av skulptur och konsthantverk 

Björn Jäderås Hakefors 0459-851 43    www.bjk.g.se 

Utför gåramålningar, kyrkomålningar och säljer Mienljusstaken 

Karin Cederqvist Grönteboda 0459-840 33 

Bildkonstnär och art director 

Christer Lieberath Gäddeviksås 0459-851 05,   christer.lieberath@telia.com 

Produktion och försäljning av teckningar och målningar 

Kjeld Schmidt S Hunnamåla 0477-151 18 

Massage Massage och muskeltöjning 

Irene Augustinsson Grönadal 0459-851 35 

Projekt EU-projekt och internationella nätverk. 

Bodil Nilsson  Yttra Källehult 0459-851 85 

Skogsbruk Diverse tjänster inom åkeri och skogsbruk 

Bengt Wallin Hakefors 0459-850 37, 010-2100059 

Snickeri Utför div byggnadssnickerier 

Erik Karlsson Midingsbråte 0459-850 98 

Sågverk Sågning av timmer samt kraftproduktion 

Rune Nilsson Gäddeviksås 0459-850 53 

Sågning och försäljning av löv- och trädgårdsträ 

Vanja Cedlund Långasjömåla 0477-150 42 

Åkeri Styckegods och skogstransporter 

Tord Johansson Midingsbråte 0459-851 46 

Översättning Översättningar mellan svenska, danska, engelska och franska 

Claire Lieberath Gäddeviksås 0459-851 05,  claire.lieberath@telia.com 
 

Nu täcker vi (nästan) hela yrkesregistret från "A" till "Ö" 

 

Vi missade denna sida i våras men den kommer nu istället. Hoppas de fortfarande är någorlunda 

aktuell / Red 



September:   

Vecka 35 

25/8-2/9 

Lör. 16-19 

Övr. 10-18 

utom månd. 

DaNuZen Tingsrydgruppen fyller 25 år. Vernissage på lördagen 

den 25/8 kl 16:00. Utställning fortsätter in i rundan nedan. 

Se separat artikel. Kontaktperson Christer 0459-851 05 

Lörd sönd 

1-2/9 

10:00 – 18:00 Konst- och Hembygdsrundan. 

Tingsrydgruppen, Anne och Benny samt Eva. 

Kartor och info hos Björn 0459-851 43 

Lörd sönd 

1-2/9 

10:00 - 15:00 Loppmarknad. Bygdegården i Gäddeviksås. 

Kaffeservering med våfflor. 

Gun 0477-15080, Ros-Marie 0459-85008 

 

Lörd sönd 

1-2/9 

10:00 - 18:00 Konstutställning hos Lennart och Aila i Yttre Källehult på 

"Knutten". 

Elinor Fairbanks ställer ut olja och akryl. 

 

Lörd. 1/9 10:00-18:00 Vattenkraftens Dag.   Rune har öppet hus i kvarnen. Se separat 

artikel. Kontakt Rune Nilsson 0459-850 53 

 

Onsd. 5/9 19:00 Visans vänner. Viskväll i Bygdegården i Gäddeviksås. 

 

Månd. 24/9 19:00 Engelska trädgårdar   

Temakväll i Bygdegården i Gäddeviksås 

Annika Carlberg berättar i ord och bild 

Fika 

 

Oktober   

Lörd 6/10 

 

18:00  Visans Vänner har knytkalas i Bygdegården, Gäddeviksås 

Kontaktperson: Gun Ihlström 0477-150 80 

 

Lörd. 6 /10  Bastubaden på lördagarna börjar igen i Bygdegården 

Damer kl. 14:00 –15:30 

Herrar kl. 15:30– 17:00 

 

Onsd. 31/10 19:00 Regionteatern i Kronoberg-Blekinge framför 

"Heart Break Hotel"   i Bygdegården i Gäddeviksås  

Inträde 90 kr inkl. fika 

 

 

Händer runt Mien

Ung Hornuggla Asio otus i 

Angelos trädgård. 

 

Jonge ransuil Asio otus in 

de tuin van Angelo. 

 

Inga uggleägg..   
men väl "hemmaodlade" 

hönsägg säljer Håkan och Lena 

Hallgren i Grönteboda. Du kan 

också kontakta Claire på 0459-

851 05. 

 
Foto JR 

 



 

November:   

Torsd.. 1/11  Manusstopp nr 4 -07. Aktiviteter i december 2007 samt 

januari och februari 2008. 

Glöm ej att skicka in material. Vad som hänt och kommer att 

hända.  

Skriver du på dator: Skicka då gärna på diskett eller e-post. 

Du kan också be Ferdinand att fota. 

 

Onsd. 7/11 19:00 Visans vänner. Viskväll på Konditori Pärlan i Ryd 

 

Lörd. 17/11 18:30 

 

Sikfest i Bygdegården i Gäddeviksås. 

Orkester: Madde och Grabbarna 

Boka dig redan nu hos Tord och Tea. tel. nr 0459-851 46 

Obs! Anmälan är bindande. 

 

Fred. 23/11 

Lörd. 24/11 

16:00 

10:00 

Ljusstöpning i Bygdegården. I Gäddeviksås. 

Föranmäl dig till Karin Bergman 0459-850 04 

 

 

December:   

Onsd 5/12 19:00 Visans Vänner har julfest i Bygdegården i Gäddeviksås. Det 

serveras gröt, skinksmörgås och "kvällens överraskning". 

 

Några blandade bilder… 
från olika evenemang utan texter. Kommer de senare kanske?? Foto Ferdinand. 

 

Händer runt Mien

Kommunalfullmäktige i Gäddeviksås 
Gökotta 

Rune vi saknar  på valborgsmäss 

Auktionen  Jaktkretsen Grillkväll i Yttre Källehult 


