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Sotaren igen

Vildsvin

Jag satt nyss och läste i mieninfo nr 1 2009
om vår kära sotare, skrivet av Claire
Lieberath.
Fick tjata mig till ett besök av sotaren och
när jag väl lyckades så kom det en yngling
som inte verkade ha så stor koll. Dessutom
påstod tjejen på kontoret i Tingsryd att man
inte behöver sota oftare än max vartannat år
bara för att jag endast har kaminer. Verkar
märkligt tycker jag då jag säkert eldar lika
mycket som andra vinterhalvåret som har
pannor om man bortser från det faktum att
jag inte behöver elda för att få varmvatten.
För övrigt vill jag tacka för en kanonhemsida
med mycket nyttig och nöjesrik info för en
relativt nyinflyttad (hösten 2008, hyr ett hus
i Midingstorp/Grönteboda).

Alla vildsvin är inte lika trevliga som Fridas
och Sveas.

David Lindqvist
Midingstorp
PS. Jag saknar en katt, den är grå/svartspräcklig med vita tassar och vitt bröst.
Ganska liten i växten. Har tidigare
försvunnit längre perioder både härifrån och
där jag bodde förut. Som längst över 3
månader. Väldigt social och orädd katt. Har
alltid återvänt hem förr eller senare. Skulle
dock uppskatta ev. upplysningar om vart den
kan hålla till. Saknar halsband och har ett
oanvänt namn, Ketchup, men lyssnar till
snälla röster och jag kan tänka mig att den
tigger mat :)
Ev. upplysningar tas tacksamt emot på mail
dawio@hotmail.com eller 070 666 6323
DS

Här saxat ur ett mejlupprop från Claire som
har problem med djuren.
”Vi verkar vara omringade av vildsvin!
Jag vet att det inte bara är vi som har
’angrepp’ i skog och mark och jag utgår
ifrån att alla plågade och drabbade är
intresserade av att bli av med besten.
Frågan är hur vi gör?”
Janne och Vanja Cedlund nappade på Clairs
upprop och förslår en studiecirkel och
kanske en föreläsning. De skulle då vända
sig till både jägare och ickejägare.
Om du är intresserad så hör av dej till Janne
på 0477-150 42

Tur med vädret i Hakefors
Vi hade, som alltid, tur med vädret.
Första helgen i augusti – och för fjärde året sensommarfest i Hakefors.

Årets begivenheter hade av utrymmes – och brandsäkerhetsskäl förflyttats från Kalles
(med fjärilarna) lada till Wallinska planen och på så sätt förvandlats från vägfest till
sensommarfest.

Individuella inbjudningar hade, som vanligt, kreerats av konstnärerna Frida och Svea från
Helsingör – Peter och Lottas flitiga flickor.
Dagens gympapass blev en tipsrunda med frågor rörande Danmark/Sverige – och för
gammal/ung. Grupp fem lyckades knåpa ihop 9 rätt av tio och vann den delen medan 4:an
var bäst på gissningsfrågan genom att köra med demokratimetoden. Alla fick gissa på
antalet slantar i burken och så räknade man ut ett medeltal. På så sätt hamnade man bara
en ”pinne” från rätt. Demokrati när den fungerar som bäst.
Aspirant på inteckning i ”klanthjälmen” saknades detta år – kanske beroende på att
förekomsten förra året var riklig, vilket resulterade i två inteckningar. Eller också har
epidemin, munhäfta drabbat området. Undersökning pågår. Därför utdelades nu dagens
ros med honnörshjälm till Thommy festfixare.

Solen strålade ikapp med spelande musikanter och en svettande grillmaster, som efter ett
tolvtimmarspass serverade nygrillade vildsvin medan den hungriga skaran flockade sig
kring det välfyllda bordet i tvillingtältet. Mitt i sorlet och grillröken var det någon som
tyckte att det var dags för Hakefors egen nationalsång. Över 40 strupar slöt upp med
nästan lika många stämmor – och det är just det som gör allsång så härlig och speciell.
Aldrig har väl sången ekat eller skall vi säga skallat så högt längs Mieådalen.

Allteftersom magarna antog en allt rundare form medan kinder och näsor skiftade i rött
gick några hem till sitt.
Andra stannade kvar och gav inte upp förrän väldigt sent eller skall vi säga mycket tidigt.
Då hade glöden för länge sedan falnat och grilloset försvunnit längs Mieån ner mot
Karlshamnstrakten. En rå morgonkyla trängde sig allt närmare från vattnet i väster.
I tälten hördes ett svagt mummel från den lilla tappra skara som stannat för att lösa
världsproblemen.
Från vanligtvis välunderrättade källor Kalle på Tallbacka

Lite om myter
Mytiska berättelser har fascinerat folk
genom århundraden och har försökt att ge
svar på frågor som berör livet eller
universum. Man kan betrakta dem som
jämförbara med dagens vetenskapliga
teorier. Idag är man väldigt fixerad på vad
vetenskapen har att säga oss, men vem har
inte upplevt att även deras teorier inte alltid
stämmer. Egentligen tillkommer alltid något
nytt synsätt och det kan vara väldigt svårt att
hitta det som är sant, något som filosoferna
har sysslat med i årtusenden. Idag utgår
många ifrån att sanningar skapas av oss
själva, var och en på sitt sätt – man kan kalla
dem konstruktioner.

I förkristen tid fanns i de nordiska
mytologierna vanernas högsta gudinna Freja
– namnet betyder ”härskarinna”- som
dyrkades av kvinnor, hövdingar och hjältar.
En tradition säger att hon och hennes bror
var gifta. Hon associeras med rikedom och
kunde gråta tårar av guld. Freja bar ett
halsband som var en symbol för den stora
gudinnan sedan lång tid tillbaka. Hon
skänkte hav och land fruktbarhet och
understödde äktenskap och barnafödande.
Det finns mycket gemensamhet med Odens
hustru Frigg, och man antar att de båda
gudinnorna utvecklats ur den äldre
germanska gudinnan Frea.

Varför fanns eller finns det myter? Det råder
olika åsikter om varför dessa berättelser har
uppstått. Friedrich Max Müller – en tysk
folklorist- antog att de har sitt ursprung i
symboliska berättelser om naturliga
fenomen som solen, månen, himlen eller
gryningen. Man försökte att hitta
förklaringar till dessa och tilldelade dem då
mänskliga egenskaper. Genom myterna ville
man kanske förklara det som inte var så lätt
att förstå eller som verkade oroväckande.
Sigmund Freuds tolkning av den grekiska
Oidipusmyten, i vilken hjälten ovetande
dödar sin egen far för att gifta sig med
modern, handlar om permanenta egenskaper
inom det mänskliga förståndet eller psyket.
Enligt Freud har alla unga män genom
tiderna haft en undermedveten önskan att
kämpa emot fadern för att vinna modern.
Oidipusmyten försöker alltså på sitt sätt att
förklara en sak som man utgick ifrån att den
stämde med verkligheten.
Claude Lévi-Strauss forskade under 1900talet mycket ingående om de infödda folkens
myter i Nord- och Sydamerika. I hans
tolkningar av 800 myter visar han hur
berättelserna vill förklara motsägelser i den
mänskliga erfarenheten (liv/död,
hunger/mättnad etc.) Myterna försöker att
lösa alla sorters frågor i livet genom att
koppla en sida av livet till dess motsats –
kvinna/man, ungdom/ålderdom,
människa/djur.

Det finns en nordisk myt som handlar om de
stulna gyllene äpplena. I denna myt spelar
Freja en viss betydelsefull roll, men dyker
inte upp så ofta. Här har i stället guden Loke
och jättefågeln Tjaste huvudrollerna. De
gyllene äpplena kommer inte ifrån Urshults
äppelängar och är inte vilka som helst. När
man äter dem blir man odödlig och gudarna
i Asgård måste ha dem för att inte dö ut.
Myten börjar så: En dag då Oden, Loke och
Höner var på en resa tillsammans försökte
de att steka en oxe, men den var väldigt svår
att tillaga. I eken under vilkens skugga de
vilade satt en jätteörn (jätten Tjaste) som var
så vänlig och erbjöd dem sin hjälp. Men han
ville gärna ha en bit av köttet i gengäld. Det
gick gudarna med på.

När köttet blev klart stack Tjaste iväg med
ett väldigt stort köttstycke. Men det var inte
snällt tyckte Loke och blev faktiskt jättearg.
Han tog tag i en stör och stack Tjaste med
den, men ändå lyckades Tjaste att flyga bort
och han råkade släpa med Loke som inte
kunde befria sig. Nu var Tjaste i överläge
och Loke skulle bara befrias om han lovade
örnen att föra Idun med odödlighetens äpple
till honom.
Loke hade väl inget val för när han kom
hem till Asgård så lockade han ut Idun med
äpplena till skogen. Loke ljög om att i
skogen fanns det äpplen som var mycket
finare än de hon redan hade. Tjaste flög till

skogen och släpade iväg Idun till Jotunheim,
jättarnas land.
När gudarna i Asgård blivit av med
odödlighetens äpplen börjades de att åldras
och bli rynkiga i ansiktet. Gudarna hotade
Loke att döda honom om han inte förde Idun
tillbaka till dem. Loke flög då till Tjastes sal
och förvandlade Idun till en nöt. Han tog
nöten i sina klor, flög iväg men blev jagad
av Tjaste hela vägen fram till Asgård. Men
när Loke kom in i Asgård tände gudarna eld
på en hög med träflisor så att Tjastes vingar
sveddes när han flög över tröskeln. Han föll
till marken och gudarna dräpte honom. Nu
kunde äpplena bli kvar i Asgård och så
kunde gudarna förbli unga.
Boel Cederqvist

Öringutsläpp i Mien.
I juni väl?

Knasiga arborister

Tävling i Gäddeviksås

Foto från Jan Roelf

Kontraster
Kungligt bröllop, över hundra miljoner
Stor arbetslöshet, sänkta pensioner
Men monarki vill vi ju ha
för vi tycker att det är så bra
Varje sekund dör ett barn av svält
Någon hjälp finns ej att få…
… något ni bör tänka på

Text: Karin Cederqvist
Bild: Linn Nußbaum

Spelmansstämman
Det blev spelmansstämma även i år vid
Sjölanders stuga.
Fint väder men inte så mycket besökande.
Tyvärr missade vi att annonsera i bladet om den.
Men här några bilder i alla fall.

Blomstervandring
Ett 15-tal mer eller mindre blomsterintresserade hängde med på Jan-Erik Hederås
blomstervandring i Midingsbråte i mitten av juni.
På ett särskilt kort kunde vi pricka för de olika blommorna som vi träffade på, och det var ganska
många vi hittade under ett par tre timmar.
Här nedan något extra intressant.

Fika vid idrottsplatsen

Jan-Erik visar Gun några blommor
Text och foto: Björn

Grillafton vid Gårdsgölen i Hunnamåla.
Fredagen den 17 juli kl.17 hälsade CW Mellgren över 80 personer välkomna till den traditionella
grillaftonen vid Christer Martinssons natursköna grillplats nere vid Gårdsgölen. Tack Christer för
att vi får vara där!

Nytt för året var en presentation, där alla fick tala om var de bodde och vilka de var. En gästbok
skickades också runt. Ovanligt många hade hörsammat inbjudan, danskar, tyskar, amerikanare och
givetvis svenskar från olika håll, alla med anknytning till Hunnamåla. Vi grillade, åt och trivdes,
medan Jan Sköld underhöll med dragspelsmusik. Allsång leddes av Sofia Ihlström. Som vanligt
förekom lotteri med skänkta vinster, vilket skulle täcka kostnaderna.
Gemytligt och trivsamt och kvällens höjdpunkt kom, när Hunnamålavisan, skriven av Sture
Lundblad, Floda, presenterades och sjöngs flera gånger. Tack Sture för din insats.
Alla tackade de medverkande och kommitte´n Brith och Hasse Martinsson, Karin och CW Mellgren
samt Birgitta och Ove Karlsson och hoppades på återseende år 2010.

Hunnamålavisan mel:Brännö brygga
Kors va de vimlar av mänsker ikväll
e de rejvparty? Nej vi har grillfest!
Vi har samlats vid stranden av Hunnamåls
göl
vi har mat, vi har vin vi har öl.
Sköld ger oss takten i var melodi
när Sofia oss leder i allsång
Mellgren han lotsar oss vänligen fram
genom festkvällens hela program
Här e Hasse och hans hustru
Sven Pihlgren med vänner och släkt
Ole minsann och Ida med man
och Jimmy och Tine från Danmark hit hann

Där sitter Ove med lågande blick
sin Birgitta han håller i handen
Christian han ler mot sin Anna så rar
dom e ju ett så stiligt par
Bernie han svajar ej längre i mast
han med göken var vår vänder häråt
Gossen Ahlqvist ett äss, han tycks aldrig bli less
på grönsaker, hönor och gäss
Här e Birger, Curt och Niklas
Marina och Håkans Yvonne
Trevlig musik-den e helt unik
fru Ihlström vill dansa-hon har ju rytmik

Ja en fest med Smålands vänner
blir för många ett stort äventyr
Nu vi tutar och kör inte oss nåt det gör
om vi någon stör

Ja en fest i Hunnamåla
blir för många ett stort äventyr
Det blir glädje och sång
ja ett helt hålligång
innan dagen gryr.

Grillen är klar-Percy han har
full koll på kolens glöd
inte lider vi nån nöd
Här grillas allt-lax, biff och palt
rätter av alla slag lagas här idag

Sonja är trygg-dessutom snygg
Stina-en dam med stil
Karin har ett görgott smil
Grillfest det är-vi som är här
har nu nått visans mål: Hunnamålas skål!

Skolkort igen
Här ytterligare ett par skolkort från Maj-Britt. Och hon har fler från senare klasser.
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Kortet är tagit 27/8 1942 i Yttre Källehult skola. Det är klasserna 3, 4, 5 och 6.
Alla namn har Maj-Britt letat fram, dvs nr 19 har hon inte kommit på efternamnet på. Han
kallades allmänt för ”Kurt på Lastan”. Någon som vet så hör av er.

Detta kort är från året efter alltså
1943. Fortfarande klass 3, 4, 5 och 6.
Eftersom man bara gick 6 år i skolan
så saknas förra årets 6:or och en ny
kull 3:or har tillkommit.
Fortfarande i Yttre Källehult skola
men nu inomhus.
Namnen kan man hitta på baksidan
av kortet.

Bredband
Nu ett kliv framåt i tid och teknik, riktigt bredband med glasfiber.
Just nu finns 7 grupper som representerar 7 byar/områden i Tingsryds kommun som jobbar med
att få bredband ut till landsbygden och vi i Mienområdet är en. Miengruppens styrelse fick ju i
våras i uppdrag att undersöka möjligheten att få ”riktigt” bredband till vårt område.
Bodil, Jan Roelf och jag Björn har varit på ett par möten. Dels med Kreab för att diskutera
samgrävning med elkablar dels med övriga grupper för att lära av varandra.
Längst framme är Mårdslycke som har startat en ekonomisk förening som skall äga nätet i deras
område. De räknar med att ha allt klart och igång innan årets slut men de har ju lite lättare än oss
med endast en by som är ganska väl samlad.
Här ett upprop och kallelse till ett första informations- och diskussionsmöte i Bygdegården
tisdagen den 22 september kl 18:30.
Vi kan diskutera möjligheter, kostnader mm och givetvis pejla intresset för att ansluta sig.
Så kom och diskutera/Bodil, Jan och Björn

Foton av Ferdinand.
Först några från Unga Örnars camp på Idrottsplatsen i Midingsbråte

Och så några från öringutsläppet. Det var inte bara många öringar utan också människor.

På nästa sida foto från Missionsauktionen i Bygdegården.

Och till sist en stämningsbild av Jan Roelf. Mien klockan 4 (på morgonen alltså).

Händer runt Mien
September:
Tisd 1/9

19:00

Lörd sönd
5-6/9

10:00 – 18:00 Konst- och Hembygdsrundan.
Kartor och info hos Björn 0459-851 43

Lörd sönd
5-6/9

10:00 - 18:00

Kaffeservering med våfflor
Bygdegården i Gäddeviksås
I samband med detta konstutställning (Elinor Fairbanks)

Tisd 22/9

18:30

Bredband i Mienområdet. Informations- och diskussionsmöte i
Bygdegården i Gäddeviksås. Fika.
Se artikel tidigare i bladet. Kontakt: Bodil 0459-851 21

Oktober
Lörd. 3 /10

Visans Vänner. Viskväll i Bygdegården i Gäddeviksås

Bastubaden på lördagarna börjar igen i Bygdegården
Damer kl. 14:00 –15:30
Herrar kl. 15:30– 17:00

Lörd 17/10

18:00

Visans Vänner har Ärtsoppekväll i Parken i Ryd
Ärtsoppa. Kaffe med god kaka. Trubadurer underhåller. Lotterier
Kontaktperson: Gun Ihlström 0477-150 80

Sönd. 18/10

14:00-18:00

STORA KAKKALASET i Bygdegården i Gäddeviksås.
Ät och drick så mycket Du orkar för endast 50 kr.

November:
Sönd. 1/11

Manusstopp nr 4 -09. Aktiviteter i december 2009 samt
januari och februari 2010.
Glöm ej att skicka in material. Vad som hänt och kommer att
hända. Skriver du på dator: Skicka då gärna på diskett eller epost. Du kan också be Ferdinand att fota.

Tisd. 3/11

19:00

Visans Vänner. Viskväll på Café Pärlan i Ryd

Lörd. 14/11

18:30

Sikfest i Bygdegården i Gäddeviksås
Orkester: Svennes
Boka dig redan nu hos Tord och Tea tel. nr 0459-851 46
Obs. Anmälan är bindande.

Fred. 27/11
Lörd. 28/11

16:00
10:00 + e.m.

Ljusstöpning i Bygdegården i Gäddeviksås
Föranmäl dig till Karin Bergman tel. nr 0459-85004

December:
Tisd 1/12

19:00

Visans Vänner har julfest i Bygdegården i Gäddeviksås.

Det serveras gröt, skinksmörgås och kaka
Vi sjunger julens sånger.

