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Teater igen
Det blir teater även i år i Bygdegården i
Gäddeviksås nämligen "Kors och tvärs i
Gäddeviksås". Repetition och scenbygge är
i full gång.

Obs biljetterna avhämtas innan
föreställningen tex i Bygdegården tisdagarna
11 eller 18 mars kl. 18:30 – 20:00.

Första repet under ledning av Irene A.

Vad skall det bli för käk då? Planering under
ledning av Aila T.

Det blir hela 4 föreställningar:
Fredag 28 mars kl. 18.00
Lördag 29 mars kl. 17.00
Fredag 11 april kl. 18.00
Lördag 12 april kl. 17.00

Den gamla utedansbanan har dragits in och
passade perfekt att höja scenen något så alla
även de som sitter långt bak ser bra.

Och billigt blir det, bara 200:- inklusive mat,
dryck, kaffe och kaka. Och är du under 15 så
kostar det bara 50:-.
Endast 70 biljetter/kväll så först till kvarn...
I skrivande stund fanns det några biljetter
kvar.
Kolla hos:
Aila Thuresson 0459-850 23 eller Kristina
Johansson 0459-850 29 vardagar efter kl.
16:00.

Här är repetitionerna i full gång och nu med
det mesta av scen och kulisser färdiga.
Björn

Mitt hus, mitt hem
När vinden viner om knuten och mörkret täcker jorden söker vi oss till ljuset och värmen. Förr
i tiden, innan elektriciteten fanns, sökte man sig till solljuset, oljelampor och elden när man
ville undvika kylan, hungern och tröttheten. På vintern ”orkar“ inte heller solen ge den kraft
som skulle kunna behövas för att komma väl tillrätta. Den kastar ett disigt ljus över fur, gran
och hus. Och till husen söker man sin tillflykt.
I Sverige särskilt under stormaktstiden på 1600-talet sätts fart på husbyggandet, men i början
av den tiden kan man inte precis tala om en egen svensk stil. Inspirationen kommer från
Europas gamla kulturnationer. T.ex. det kända Skokloster som ligger i Uppland och byggs av
riksamiralen Carl Gustav Wrangel har den polska kungens sommarresidens utanför Warzawa
som förebild. Gyllenläderstapeter, stengolv, väl utsmyckade spiselomfattningar och rikt
skulpterade stucktak pryder Skokloster.
Men så småningom, ungefär i mitten av 1600-talet utvecklas en svensk stil som far och son
Tessin börjar med efter resor i Frankrike och i Italien. Strama linjer, monumentalitet och
symmetri som kännetecknar den klassiskt orienterade barockarkitekturen övertages. Ett av
Tessins (den äldre) mest betydelsefulla uppdrag är Drottningholms slott som byggs på 1660talet.
Tessinarna dominerar också inom inredningskonsten och smyckar taken med taklister
och vit stuck, ibland spikar man linneväv på takbräderna. Spisarna huggs ut i sandsten med
motiv som lager- och akantusblad. Dessa motiv ser man också på dörrar, foder och paneler.
Trägolven i ek eller furu blir lagda i plankor eller som parkett, men i entréhallarna eller i
bankettsalarna synes golv som är lagda i sten eller marmor. Läderklädda stolar med stoppade
ryggar eller rottingstolar importeras eller tillverkas efter modeller från Holland och skåpen
hämtas i Holland eller i Tyskland, men sängkammaren inspireras av franska modeller. Sängen
själv står ofta i en alkov och integreras med rummet genom att sängomhängen och
väggbeklädnad ofta är av samma tyg.
Men hur är då livet på landet, där inga slott eller större herrgårdar finns? Tessinarnas
inflytande breder ut sig ganska snart och man hittar spår av deras inflytande även i envåniga
timmerbyggnader. Och kastar man ett öga på allmogekulturen som uppkom på 1700-talet
finner man rötter i städernas och herrgårdarnas arkitektur och inredningar. Den breder särskilt
ut sig i Dalarna,
Hälsningland och
Gästrikland, norr om
Upplands och
Västmanlands
bruksrika bergslag
med ett speciellt
folkligt inslag. Här ser
man förbindelsen med
den rika förekomsten
av naturtillgångar som
leder till ett
ekonomiskt välstånd
och själva
utvecklingen av
husbyggandet och
inredningen.
vgv

Huset som uppförs under1700-talet blir en symbol för byggherrens ekonomiska makt. Om
boytan verkligen behövs eller utnyttjas är inte så betydelsefullt när storleken på huset
bestäms. Husen är omålade fram till 1800-talet, då det blir allt vanligare att måla dem med
den röda järnoxidfärgen Falu rödfärg. Den senare delen av 1800- talet lade man brunrött
taktegel på husen istället för brädor eller spån.
Tak och väggar kunde vara rikt smyckade med målningar. Dess motiv hämtas ofta ur
bibelillustrationer, men personerna som förekommer på målningarna bär kläder med senare
snitt.
Man kanske skulle låta sig inspireras?

(Boel Cederqvist)

Om vintervädret inspirerar kan kanske diskuteras men här är i alla fall förra årets.

En liten notis bara. Hittade utslagna vitsippor dagen innan nyårsafton på väg ner mot sjön.
Tog hem dom och de prydde nyårsbordet i en liten vas. Kul!
Statistik av Ferdinand och notis av Annika Carlberg-Sjöström

En osynlig vän
Jag står i vedboden och hugger min ved
känner mig iakttagen av någon som är med
Jag tänker: Kan någon så snabbt försvinna?
Men vad ser katten månntro?
Han skjuter rygg och får ingen ro.
En förnimmelse jag får att det var en vän
som är tillbaka och varit här för länge sen
Men en inbillning bara tänker då jag
Nu får det vara nog med hygget idag
Den dagen ett brev i brevlådan jag får
och så här det skrivet står:
Hej Karin! En hälsning du får från
en gammal vän du nog har glömt bort,
men kanske du minns mig än.
För 60 år sen vi träffades sist, idag är jag ensam
och det är så trist.
Kommer du ihåg när jag
slog ditt gräs med lien vid den vackra
sjön Mien? Du bjöd på kaffe och punsch på balkongen.
Ja, den tiden är för länge sedan gången.
I vedboden jag högg din ved
och du var så glad och tacksam för det
Tänk om vi kunde träffas någon gång vi två
för det har jag länge hoppats på, men
det blev aldrig så
Under personligt i tidningen jag läsa får
att han ej längre här på jorden går
Han kanske finns i ett annat land
Jag nådde ej hans utsträckta hand
(Text och bild Karin Cederqvist)

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
Byggnadssnickeri
Datorer
Fågelholkar
Gjuteri
Hästar
Konfektyr
Konst

Massage
Projekt
Skogsbruk
Snickeri
Sågverk

Trädgårdsdesign
Åkeri
Översättning

Hamling, beskärning och fällning av besvärliga träd
Jan-Roelf Sikkema Gäddeviksås 0459-851 30 jrsikkema@hotmail.com
Utför det mesta inom husbyggnation
Jack Svensson Gäddeviksås 0459-851 49
Programmering mm
Krister Svanberg Midingstorp 0459-840 42
Välgjorda fågelholkar säljes i olika färger. Pris 50 kr/st.
Per Johansson Grönadal 0459-851 59
Cire Perdue-gjutning av konst och hantverk mm. Brons, Aluminium.
Björn Jäderås Hakefors 0459-851 43 www.bjk.g.se
Uppfödning av arabhästar
Hans Hammargren Gäddeviksås 0459-850 95
Tillverkning och försäljning av karameller mm
Jan-Erik Dusak Gäddeviksås 0459-851 18
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 och muskeltöjning
Irene Augustinsson Grönadal 0459-851 35
EU-projekt och internationella nätverk.
Bodil Nilsson Yttra Källehult 0459-851 85
Diverse tjänster inom åkeri och skogsbruk
Bengt Wallin Hakefors 0459-850 37, 010-2100059
Utför div byggnadssnickerier
Erik Karlsson Midingsbråte 0459-850 98
Sågning av timmer samt kraftproduktion
Rune Nilsson Gäddeviksås 0459-850 53
Sågning och försäljning av löv- och trädgårdsträ
Vanja Cedlund Långasjömåla 0477-150 42
Trädgårdsdesign, Växt- & trädgårdsrådgivning.
Annika Carlberg-Sjöström Yttra Källehult
0708-32 07 72, 0459-850 11 ugtserv@europe.com
Styckegods och skogstransporter
Tord Johansson Midingsbråte 0459-851 46
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"
Hör av dej om du vill ändra något.

Breda band
Jag har kollat och försökt sätta mej in i detta med hasigheter vid Internetanslutningar. Har säkert ett
och annat fel för mej men så här har jag uppfattat det hela. Har du bättre uppgifter så hör av dej.
De sifferexempel på elektriska spänningar mm som jag tar upp här nedan är helt tagna i luften och är i
första hand för att försöka beskriva olika saker.
Mellan våra datorer och servrarna, alltså de stora lagringsdatorerna som står lite här och var i värden,
skickas en massa siffror och tal som kan betyda olika saker. De kan vara både siffror och bokstäver
eller kanske vara koordinater för prickar i ett koordinatsystem som sedan bygger upp en bild.
Dessa siffror skickas i form av elektriska signaler eller i vissa fall som ljuspulser (i fiberkablar). Det
kan i princip göras på olika sätt tex analogt eller digitalt.
I ett analogt systen så har man olika nivå på den elektriska spänningen. Om man tex låter spänningen
variera mellan 0 och 10 V (volt) så kan det kanske betyda talen 0 till 1000. Alltså 0 V betyder talet 0
och 5,63 V betyder talet 563 och så vidare.
Nackdelen är att det är svårt att hålla stabila spänningsnivåer. Bara en liten störning där spänningen
ändras från tex 5,63 till 5,64 V ger ju ett helt annat tecken. Man kan därför inte använda detta system i
datorer.
I stället använder man ett digitalt system där man bara använder 2 olika spänningsnivåer. Tex 0 och 10
V. Man kanske låter allt som är från 0 till 5 V betyda talet 0 och allt över 7 V betyda talet 1. Det måste
vara ganska stora störningar innan det blir fel.
Alltså ingen spänningspuls betyder ”nolla” och en spänningspuls betyder en ”etta”.
Eftersom det då bara finns 2 olika siffror så kan datorerna inte använda vårt vanliga decimala
räknesystem där vi har 10 olika siffror (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9) utan man använder ett så kallat
binärt system där det bara behövs 0 och 1.
I det decimala systemet räcker en siffra upp till 9 därefter måste man sätta till ett tecken till (10-tal)
och efter 9 st 10-tal får man sätta till ytterligare en siffra (100-talen)
Det är alltså en 10-dubbling mellan varje steg. Oftast sätter man inte ut nollorna framför.
I binära systemet måste man tillsätta en ny siffra redan efter 1 (2-tal) och ytterligare en siffra efter 3
(4-tal) och en ny siffra efter 7 (8-tal).
Det är alltså en fördubbling mellan varje steg. Datorerna sätter alltid ut nollorna framför. Det blir
många siffror men det är inga problem för datorerna.
25 blir alltså ett 16-tal + ett 8-tal + ett 1-tal = 25 (eller binärt 00011001). Se tabellen nedan.
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Att skicka och ta emot
Datorerna skickar alltså en massa elektriska pulser. Varje sådan puls ”etta” eller ”nolla” kallas för bit
(binary digit), förkottas ibland med ett litet b . Dom här bitarna skickas alltid i grupper om vanligtvis 8
st. En sådan grupp kallas en byte uttalas bajt och förkortas ibland med ett stort B.
Lätt alltså att blanda ihop bit och byte.
Decimal
0
1
33
98
129

128-ta
0
0
0
0
1
bit [b]

64-tal
0
0
0
1
0
bit [b]

32-tal
0
0
1
1
0
bit [b]

16-ta
8-tal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bit [b] bit [b]
byte [B]

4-tal

2-tal

1-tal

0
0
0
0
0
bit [b]

0
0
0
1
0
bit [b]

0
1
1
0
1
bit [b]

När man skickar filer på Internet så räknar man hastigheten i bitar per sekund bit/s (bps förekommer
också). I verkligheten så är det oftast tusentals kbit/s eller miljontals Mbit/s
Storleken på filerna, som man kan se i pc:s utforskare (eller motsvarande i Mac), är i stället i byte.
Eller som i verkligheten kbyte eller Mbyte [kB resp MB]
Har man en fil, tex ett dokument eller en bild, som är på 1 Mbyte så innehåller den alltså 8 Mbit. Med
en hastighet på tex 1 Mbit/s så tar det då 8 sekunder att skicka filen över Internet.
Olika hastigheter
Det finns som ni nog vet olika utrustningar för att ansluta till Internet och dom har olika hastigheter.
Här är exempel med några typiska hastigheter.
Telefonmodem som säkert några fortfarande har kvar klarar bara ca 0,05 Mbit/s. Dessutom så
blockerar man ju den fasta telefonen eftersom man använder samma ledning.
ADSL använder också telefonledningen men man kan ändå ringa samtidigt. A:et står för asymmetric
och betyder att det är olika hastigheter vid sändning och mottagning. Hastigheten är beroende av
avstånd till växeln och ligger gissningsvis på 0,5 till 2 Mbit/s vid mottagning och betydligt lägre vid
sändning. Dock inget som Telia har förärat oss i vår bygd.
Fiberkabel som man har i vissa bostadsområden i städerna kan ha hastigheter i storleksordning 100
Mbit/s, knappast inget att hoppas på för oss i en nära framtid.
Mobilt bredband är det snabbaste vi kan få här via 3G-system. Precis som i ADSL är det olika
hastigheter vid mottagning och sändning. Hastigheten är mycket beroende på vilken mottagning man
har. Placering av modem och antenner, utom- eller inomhus, avstånd till sändaren mm påverkar. Några
typiska hastigheter kan vara vid mottagning 0,3-1 Mbit/s och vid sändning 0,1-0,5 Mbit/s. I de nyare
Turbo-3G som väl snart kan finnas hos oss eller i befintliga NMT-systemet är hastigheten högre,
kanske det dubbla.
Som en jämförelse så läste jag att min portabla hårddisk kan via USB-porten och kabel skicka med upp
till 480 Mbit/s. Internt i datorn är det säkert ändå mycket högre.
Bredbandskollen
Man kan inte lita på teleoperatörernas uppgivna hastigheter. Ett bra ställe att kolla på är
www.bredbandskollen.se där man objektivt kan mäta sin hastighet. Där finns också ett
trimningsprogram för den som har Windows XP. Det förbättrade för mej i alla fall.
Jag har själv nyligen installerat NMT :s mobila bredband. Med den lilla antenn som finns i modemet,
stort som en mobiltelefon, fick jag upp till 0,5-0,8 Mbit/s som bäst men det var mycket känsligt var jag
placerade modemet. Bara några cm:s flytt påverkade ordentligt. Med en antenn uppsatt inomhus på
vinden och trimning av Windows XP så ligger jag nu som bäst på mellan 1,5 och 2 Mbit/s i
mottagning och ungefär 0,7-1 Mbit/s vid sändning enligt bredbandskollen. Men det är ju inte alltid det
är som bäst oftast ligger det på ungefär hälften. //Björn

Nödtelefon
Nu finns en nödtelefon i Bygdegården som skall fungera i alla väder. Telefonen, installationen
och abonnemanget bekostas av kommunen. Telefonsamtalen får däremot den som ringer eller
tar emot samtal bekosta själv. Det är rätt dyrt ca 8:- kr per minut. Alltså inget man använder
bara för att snacka bort en kvart men är ju överkomligt i en nödsituation. Det finns en loggbok
där man får anteckna sina samtal som man sedan får betala. Kommunen kommer dock
knappast att debitera ett kort samtal till SOS alarm i ett nödläge.
Telefonnumret till telefonen är 0734-16 46 99.
Förbered dej
Telefonen är lite krånglig att starta och att använda så du bör förbereda dej så att du vet hur
man använder den i ett kanske stressat nödläge.
 Komma in: Det kommer att finnas nycklar på minst 3 olika ställen i bygden. Dessutom
har vakthavande vaktmästare en uppsättning.
Gun och Curt Ihlström i Södra Hunnamåla 0477-150 80, Claire och Christer Lieberath
i Gäddeviksås 0459-851 05 samt Tord och Tea Johansson i Midingsbråte 0459-851 46
har alla nycklar. Om du inte vet var dom bor så kontakta dom och ta reda på det redan
nu. Listan på aktuella vaktmästare finns anslaget vid dörren till Bygdegården.
 Ringa: Telefonen bör inte stå påslagen för jämnan så vid risk för storm eller liknande
så kommer den att startas upp av någon utsedd person. Om detta inte är möjligt måste
du kanske själv göra det. Det finns en instruktion vid telefonen. Om du följer den så
bör telefonen starta. Den skall startas i en viss ordning så följ instruktionen noga steg
för steg.
När du sedan ringer så måste du slå numret som om du ringer från utlandet. För tex
SOS Alarm +46 459 112. Alltså först + (håll siffran 0 nertryckt till + visas) samt
landskod 46 (för Sverige), därefter det nummer du ska ringa inkl riktnummer men utan
första nollan i riktnumret. Detta står givetvis också i instruktionen.
 Information: Telefonen skall testes 4 ggr per år och då har du möjlighet att vara med
och prova. Kommer att annonseras i Mieninfo. Den första gången blir redan den 6:e
mars kl 19:00 i Bygdegården. Då kommer dessutom kommunens IT-chef Jan Larsson
att vara med och berätta mer om telefonen och hur den skall användas.
Magnus Magnusson på Meny
Telekom har hjälpt till med
installationen. Det finns ett
mindre bilbatteri som gör att
telefonen kan användas en tid
även vid strömavbrott. Vid
längre avbrott så har vi
förhoppningsvis fått någon typ
av el-aggregat till Bygdegården
eller i nödfall så går det väl att
ladda batteriet med en bil.
Signalen skall gå lång väg så när
man pratar i telefonen är det
viktigt att tala lugnt och tydligt.
Eftersom det är en viss
fördröjning på det som sägs är det viktigt att man inte pratar i ”munnen” på varandra, utan en
i taget.
Har du frågor kontakta mej på 0459-851 43 eller Jan Larsson på 0477-44 112.
Förbered dej!! // Björn

Lite historia om byarna runt Mien och deras namn.
Då vi träffades i bygdegården på bildvisningskvällen lovade jag Björn att återge i Mieninfo
det jag berättade om byanamnen.
Man är osäker på hur tidigt folk bosatte sig runt Mien. En del hävdar att kolonisationen av
södra Värend började genom att folk tog sig genom Mörrumsån upp till Åsnen och sen spred
sig vidare. Eugen Rismark, som ägnade stor del av sin tid åt att forska om just våra trakter,
tror att man lika gärna kan ha kommit upp genom Mieån. Kanske kom man från båda hållen
eller genom båda åarna. Folk har säkert kommit långt före 1000-talet, man sökte boplatser
nära vatten, sjöar eller åar. Alla de gamla byarna runt Mien har legat nere vid vattnet. Denna
kolonisation och nyodling avbröts av pesten eller digerdöden vid mitten av 1300-talet. Lars
Olof Larsson skriver i boken Medeltida Värend att vissa byar i Väckelsångs socken blev helt
ödelagda bl.a. Gäddeviksås, Kroksjöboda och Mårdslycke.
(Vi får tänka på att fram till omkr 1350 tillhörde nuvarande Urshults socken Hvembo och
Tingsås socken tillhörde Väckelsång fram till slutet av 1500-talet, då ett kapellag bildas i
Tingsås.)
Mot slutet av 1400-talet kommer viss nyodling igång på nytt. Greve Arvid Trolle upptog 14
nya gårdar och torp i södra Värend. Flera av dem var gamla ödegårdar som återuppodlades.
Nybyggarna fick ofta viss skattefrihet (frälse). Den som uppodlade ödesmålet Gäddeviksås år
1493 fick tio års frälse. Samtidigt nämns att en nybyggare fick åtta års frälse för att han 1498
uppodlade ödetorpet Hultalycke.
Midingstorp. Miding = läge vid Mijensiön. torp = gård på utmarken.
Midingstorp var under medeltiden ett kyrkogods som tillhörde Sankta Katarinas stiftelse vid
Växjö domkyrka. Genom att Gustav Vasa genomdrev reformationen 1527 kunde han beslagta
kyrkans egendom och då blev Midingstorp kronojord. Men under stormaktstidens krig måste
kronan betala sina härförare och därigenom blev byarna vid södra och sydöstra Mien
adelsjord, under godset Nya Bergkvara. Så genomförde Karl XI en reduktion (indragning av
adelsgodsen), byarna blev kronojord igen. När så staten eller kronan behövde pengar under
Karl XII krigen så fick åboarna möjlighet att köpa sina gårdar. 1701 friköptes Midingstorp för
300 daler silvermynt och åboarna blev självägande skattebönder.
Grönteboda eller Grynteboda. Förleden grynna = grund eller sandbank. -boda = bosättning
Byn har liknande historia som Midingstorp och var också under Nya Bergkvara. Men att byn
låg intill danska riket har märkts i historien. En Per Torsson i Grynteboda, kallad Per
Skräddare blev 1615 förordnad till gästgivare. !640 blev han utsedd till tullenär, med uppgift
att ”akta vägen vid Grynteboda” Där, nära danska riket, skulle han bevaka den smala
strandremsan mellan Mien och Lunksjön och se till att inga smugglare tog sig in i landet.
(Riksgränsen ändrades inte förrän 1658 då Blekinge blev svenskt).
Laxasand har förmodligen fått sitt namn efter en Johannes Lax, född 1764 i Midingstorp.
Det var Laxens strand eller sand.
Midingsbråte. Miding = läge vid Mijensiön bråte = försvarsverk, en primitiv befästning
som skulle hindra fientligt framträngande.
Bråtarna var viktiga för gränsskyddet. Här söder om sjön möttes två norrifrån kommande
klövjestigar, som sen bildade en trafikerad handelsväg söderut till Bodekull, senare
Karlshamn. I krigstid användes vägen för trupptransporter.
Senaste gången bönderna stod på vakt vid sin bråte var krigsåren 1709-1710, då man befarade
ett danskt anfall mot Södra Småland. Anfallet avvärjdes av Magnus Stenbock, som besegrade
danska hären vid Helsingborg.
Vgv

Forts. Lite historia…

Midingsbråte var före reformationen Växjöbiskopens mark. Efter reformationen blev det
kronojord på samma sätt som i Midingstorp och Grönteboda. Mellan 1622 – 1688 blev
hemmanet adelsjord, bl.a. under Karl Karlsson Gyllenhjelm, han fick många gårdar som
belöning efter krig mot Polen. Även hans gårdar drabbades av reduktionen och drogs in till
kronan. Men 1702 friköptes hemmanet Midingsbråte av fyra åbor för 300 daler silvermynt.
Handlingarna finns i Midingsbråtes byakista.
Gäddeviksås. Kommer Gädde eller gädda av förekomsten på fisk eller är det ett personnamn
som i fallet Laxasand? Den senare leden -ås är enklare att härleda, den syftar helt säkert på
den långa grusåsen.
Man vet att den äldre byn låg nere vid Gäddeviken fram till omkr.1350, då digerdöden
utplånade byn. Enligt muntlig tradition ska det ha funnits en överlevande kvar, en kvinna.
I historiska källor nämns en kvinna som ägare till ödesmålet Gäddeviksås, hon var släkting till
Arvid Trolle, som jag nämnde tidigare.
Källehult Första delen av namnet syftar troligtvis på källor = vatten, vattendrag, den senare
- hult = öppet område i skogen.
Detta är den enda av byarna runt Mien som ligger en bit ifrån sjön. Man tror att där fanns en
liten sjö, som hade förbindelse med själva Mien. Äldre personer har berättat att man på
vintern kunde åka skridskor från där landsvägen nu går och ner till sjön. Många småsjöar
fanns runtomkring. Kan det vara detta vattenrika område som gett namn åt byn Källehult?
Eugen Rismark tänker sig att de första nybyggarna valde detta lugnare vatten, den nu
igenväxta sjön. Kanske en del av dessa småsjöar försvann då Mien sänktes på 1700-talet.
Grönadal. Här gör jag en egen tolkning, eftersom jag inte hittar fakta om bynamnet. En
bördig dal eller en grön dal. Grönadal låg också vid ett igenvuxet vatten som hade förbindelse
med småsjöarna i Källehult.
Hunnamåla. Huna kommer troligen från det fornsvenska namnet Hune, som också var ett
vanligt trälnamn. Trälarna i Sverige blev fria på 1300-talet. Om de hade skött sig bra och hade
en god husbonde hände det att de fick ett eget jordområde att bruka utanför själva byn.
I jordeböcker från 1500-talet stavas bynamnet med ett n, alltså Hunamåla. -måla = uppmätt
område. Jag tolkar det till trälen Hunes uppmätta område.
Även Hunnamåla var under 1400-talet frälsehemman under Arvid Trolle på Bergkvara. Sedan
kom det under Bergunda kyrka och vid reformationen 1527 gick det som med Midingstorp
och Midingsbråte. Hunnamåla blev först indraget till kronan och sedan bortskänkt till adeln
och efter reduktionen kronojord. Även Hunnamåla friköptes då kronan behövde pengar. 1727
köpte fyra åbor hemmanet Hunnamåla. De betalade 200 daler silvermynt och byn blev
skattejord med självägande bönder.
/ Gun Ihlström /
Källor:
Larsson Lars-Olof
- ” - ” Rismark Eugen
Vejde P G

Det medeltida Värend
Gårdarna i Tingsås under medeltid och äldre vasatid Tingsås H 1965
Midingsbygden
-”1983
Gårdarna i Urshult
Ursh.K.1954

Församlingsafton
Välkommen till Församlingsafton i Gäddeviksås Bygdegård torsdagen den 28 febr kl 19:00.
Fasteaktionen 2008 handlar om vatten: VATTEN FÖR LIVET.
Den här kvällen betyder det att:
- Karolina Göranzon, Kalmar, nyss hemkommen från volontärmånader i Egypten, berättar om
”Vatten i öknen”.
- hennes mamma Kristina Göranzon, delar med sig av erfarenheter från sin missionärstid i
Sydafrika.
- vi dricker kaffe (mest vatten/Björns kommentar)
- deltar i paketauktion
- vi ser någon av John Nilssons filmer
Allt detta till förmån för fasteaktionen.
Arr: Tingsås församling
Med lite flyt så hinner detta nummer komma ut innan den 28:e. Om inte så har ni
förhoppningsvis fått reda på det på andra vägar/akvedukter //Björn.

Byalyftet
Helikopterflygningen förra året blev en succé, både själva uppstigningen i våras och Jan
Roelfs bildvisning då ett 60-tal såg den i Bygdegården. Så det blir en repris i år i alla fall vad
gäller helikopterturen och så får vi se om det blir fler bilder nästa ”vinter”.

Smålandsbasen i samarbete med Copterflyg
Lördag den 17 maj är helikopter preliminärt bokad för byalyft från Midingsbråte. Kostnaden
för vuxen är 300:- och barn t. o. m. 10 år 200:- .
Helikoptern tar 4 personer/ lyft.
Byalyftet var mycket uppskattat förra året och vi ber därför alla intresserade att göra en
intresseanmälan. Principen först till kvarn gäller…
Hör av er till:
Jan-Roelf Sikkema
info@arbori.se
Tel: 0459-851 30

eller

Erik Melander
info@midingsbrate.se
Tel: 0459-851 52

Ökad trygghet med grannsamverkan
I mitten av februari så hade några boende i Gäddeviksås objudna gäster i sina uthus och några
motorsågar mm försvann. Bara dagen innan fick jag denna förfrågan från Erik Melander:
Grannsamverkan fungerar väl egentligen redan idag på ett mer ostrukturerat sätt. Det handlar
alltså inte om något medborgargarde utan tanken är att vi skall samarbeta genom att informera
varandra t ex när vi inte är hemma, när vi lånat/hyrt ut huset o s v.
På detta sätt skall okända bilar eller personer, som vi misstänker är ute i felaktiga syften,
rapporteras till polis och/eller vederbörande granne.
Du som är fast boende eller fritidshusägare måste själv ta ställning till om du vill vara med om
detta. Det bygger helt och hållet på frivillighet.
Tillsammans kan vi göra det svårt för den eller de personer som vill stjäla eller förstöra.
På Bygdegårdsföreningens årsmöte den 7 april kl 19:00 ställer Anders Malmqvist i Ulvö upp
och informerar om den grannsamverkan som idag fungerar i Västra Torsås.

Här några bilder från ljusstöpningen och MIF:s julfest tagna av Ferdinand

Och till sist en bild
från Jan Roelf.
Elandkoe met kalf in
Gäddeviksås.
Älgko med kalv i
Gäddeviksås jan 2008

Händer runt Mien
Februari
Torsd 28/3

19:00

Välkommen till Församlingsafton i Gäddeviksås bygdegård
Fasteaktionen 2008 handlar om vatten: VATTEN FÖR LIVET.

Mars:
Onsd 5/3

19:00

Torsd 6/3

19:00

Lörd 8/3

18:30

Tisd 11/3

18:30-20:00

Årsmöte och sångstund: Ryd-Midingsbygdens Visans Vänner i
Bygdegården Gäddeviksås
Kontaktperson: Gun Ihlström 0477-150 80.
Informationsmöte om nödtelefonen med kommunens IT-chef Jan
Larsson i Bygdegården i Gäddeviksås. Kontakt: Björn 0459-851 43.
MIF:s vårfest. Buffé med dans. Trubaduren Anders underhåller.
Anmälan senast 25/2 till Peter 0459-850 61, Magnus 0459-850 29
eller till Jörgen 0459-820 17
Utkvittering av teaterbiljetter i Bygdegården i Gäddeviksås.

Månd 17/3

19:00

Tisd 18/3

18:30-20:00

Miens FVO har årsstämma i Bygdegården i Gäddeviksås.
Kaffeservering. Välkomna.
Styrelsen för Miens FVO kallas till kl. 18:00 samma dag.
Utkvittering av teaterbiljetter i Bygdegården i Gäddeviksås.

Fred 28/3

18:00

Teater i Bygdegården i Gäddeviksås. Se 1:a sidan

Lörd 29/3

17:00

Teater i Bygdegården i Gäddeviksås. Se 1:a sidan

Onsd 2/4
Månd 7/4

19:00
19:00

Fred 11/4
Lörd 12/4
Lörd 19/4

Månd 21/4

18:00
17:00
Tid
meddelas
senare
19:00

Onsd 30/4

20:00

Visans vänner. Café Pärlan i Ryd
Bygdegårdsföreningen har årsmöte i Bygdegården i Gäddeviksås.
Anders Malmkvist informerar om grannsamverkan.
Fika ordnas. Välkomna. Kontakt: Gun 0477-150 80.
Teater i Bygdegården i Gäddeviksås. Se 1:a sidan.
Teater i Bygdegården i Gäddeviksås. Se 1:a sidan.
Med MIF till Rügen.
För medlemmar och övriga i mån av plats.
Anmälan snarast till Peter 0459-850 61 eller Jörgen 0459-820 17.
Miengruppen har årsmöte i Bygdegården i Gäddeviksås.
Kaffeservering. Välkomna.
Kontakt Bodil 0459-851 21.
Valborgsmässoeld. Midingsbråte badplats.
Sedvanligt program.
Välkomna.

April:

Maj
Onsdagarna
7, 14, 21, 28/5
Onsd 7/5
Lörd 17/5

Juni
Onsd 4/6

19:0020:00
19:00
Tid
meddelas
senare

Fotbollsträning för barn och ungdomar på Hagavallen
Kontaktperson Peter 0459-850 61.
Visans Vänner. Bygdegården i Gäddeviksås.
Helikopter preliminärt bokad för byalyft från Midingsbråte.
Anmälan till Erik Melander 0459-851 52
eller Jan Roelf Sikkema 0459-851 30

18:30

Visans Vänner.
Vi sjunger in sommaren.
Hembygdsstugorna i Ryd
Tag med picknickkorg

