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Det är nu det börjar 
Att tillsammans med skogen, stenen och sjön få vakna upp 
ur vintersömnen är en ynnest. Att dessutom få göra det i 
vår gemensamma bygd med den fägring som nalkas är få 
förunnat. För visst är det väl så att man under våren ibland, 
precis som blommorna, spränger tjälens hårda yta, känner 
att man bara vill upp och ut. Om man i dessa tider någon 
gång tillåter sig att ”endast finnas till” och släpper alla 
måsten och bör så finner man ganska snart att naturen är i 
brådska. Fåglarna bygger under hast sina bon, träden 
formligen trycker ut sina nya skott, jordarna tävlar om att 
snabbast bli varma för att erbjuda vitsipporna sin trygga 
grund och katterna jama … 
 
Den känsla av aktivitet som naturen karaktäriserar under 
våren återfinns även i Bygdeföreningens verksamhet. 
Årsmöte skall hållas, vårnumret av Byabladet göras, 
valborgsfirandet fixas, Bygdegården skall fejas ut- och 
invändigt under en städdag, gökottan gås, sista 
Långlördagen för säsongen går av stapeln, sängarna i 
Bygdegården skall iordningställas åt våra sommargäster, 
stenrundan röjas och stenmuseet förberedas inför 
sommarens anstormning. Sist, men inte minst börjar vårt 
största arrangemang, Musik vid Immeln, att pocka på en 
större uppmärksamhet.  
SÅ HÄRLIGT MED AKTIVITET, LEVE VÅREN! 
Roger Dehlén 

 
Årsmötet 
Bygdeföreningens nya verksamhetsår påbörjas i och med 
att årsmötet hålls. På ett årsmöte ges alla medlemmar 
möjlighet att påverka åt vilka håll föreningens 
verksamheter skall vara riktade. Därför känns det bra att 
ett trettiotal medlemmar anslöt till detta årsmöte och 
därmed var delaktiga i de beslut som fattades. Det är inte 
så lätt att kort sammanfatta ett möte som är fyllt av 
positiva och inte minst konstruktiva diskussioner, men jag 
skall göra ett försök. 
 
Först vill jag passa på att välkomna de personer som är 
nyvalda till revisors-, valberednings- och styrelsearbete. 
Det känns tryggt att ni ställde upp för val då de som 
innehaft dessa poster tidigare menade att det var dags för 
förnyelse. Jag tror dessutom att Ni alla kan tillföra 
Bygdeföreningens verksamhet många positiva och 
nyanserade perspektiv. Tack för att ni ställer upp! 
 
En stor del av årsmötet ägnades åt att Bygdeföreningens 
olika arbetsgrupper presenterade sina olika arbetsområden 

 
 
samt vilka personer som på olika sätt är verksamma i dessa 
grupper. Detta kan kanske tyckas vara en sak som kunnat 
avhandlas på ganska kort tid, men glädjande nog fortsätter  
Bygdeföreningens verksamhet att växa och växa och  
växa …, mycket blir det. FANTASTISKT! 
 
Mötet fick genom Bygdegårdsgruppen bl.a. veta att 
Bygdegården numera värms upp av två nya 
luftvärmepumpar som förhoppningsvis kan halvera 
uppvärmningskostnaden. Stengruppen skall fräscha upp i  
stenmuseet. Valborgsgruppen är i gång med förberedelser. 
Gökottegruppen hoppas på en fördubbling av antalet 
deltagare i år. Musik vid Immelngruppen arbetar med årets 
upplaga av arrangemanget. Framtidsgruppen håller koll på 
det mesta som intresserar oss, t.ex. detaljplansförslaget, 
tomtinventering, hastighetsminskning genom byn, 
allmänna kommunikationer och skötseln av allmänna 
områden. Webbgruppen informerade om bredband m.m. 
Förlåt alla ni andra som inte nämns i denna text, men som 
bidrog med diskussioner och presentationer kring alla 
andra av Bygdeföreningens verksamhetsområden, men 
utrymmet är begränsat och jag har i denna text tvingats 
göra ett urval. 
 
Årsmötet röstade om huruvida Bygdeföreningen skulle 
behålla eller sälja sin aktiepost i Turism och Service i 
Immeln AB. Mötet beslöt (med några reservationer) att 
Bygdeföreningen tillsvidare skall behålla aktieposten.  
 
Slutligen fick mötet veta hur Bygdeföreningens goda 
ekonomi sköts, vilket inte resulterade i några invändningar 
trots att det efterföljande kaffet var gratis och 
medlemsavgifterna oförändrade. 
Roger Dehlén 
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Kiosk, camping och 
vandrarhem 
På valborgsmässoafton är det dags! Då öppnar kiosken, 
campingen och vandrarhemmet i ny regi. 
Vi som tar över heter Margareta och Lasse och bor i 
Kristianstad. Vi har båda passerat 40-årsstrecket, och har 
tre barn, hund (Tollare) och katt.  
     Det mesta av vår fritid tillbringar vi här uppe vid vår 
stuga som ligger på östra sidan av sjön.  Under många år 
har vi funderat över hur vi skulle kunna tillbringa ännu 
mer tid här uppe och att hitta något att försörja oss på 
(fisket blir man ju inte fet av…). När Östra Göinge 
kommun så bestämde sig för att satsa mer långsiktigt på 
campingen och vandrarhemmet behövde vi inte fundera så 
mycket, utan tyckte att detta var ett fantastiskt tillfälle. 
     Just nu jagar vi ut de sista dammråttorna ur 
vandrarhemmet och skurar och vädrar för att kunna 
erbjuda ett fräscht boende med en vidunderlig utsikt över 
Immelnviken. 
     I kiosken renoveras köket efter påpekande från 
hälsoskyddsinspektören. Det påminner lite om hur det såg 
ut i skogen efter stormens härjningar, men man har lugnat 
oss med att det skall vara klart innan vi öppnar till 
Valborg. Det är bara att hålla tummarna, och vi kan lova 
att det är en rejäl ansiktslyftning på gång.  Vårt största 
problem just nu är hur vi skall putsa fönsterna på sjösidan 
av kiosken, dom sitter VÄLDIGT högt upp! Och med min 
svindel är jag säker på att jag kommer att vara död innan 
jag kommit halvvägs upp. Terrassen och delar av väggen 
håller också på att göras om eftersom där är stora 
fuktproblem. 
     I kiosken kommer vi att ha ett litet utbud av livsmedel 
och lite annat smått o gott som grillkol, plåster, mjölk, 
konserver, makaroner, spelkort, godis, läsk m.m. m.m. 
m.m., och givetvis GLASS . Vi kommer också att ha 
frallor, bullar, våfflor och annat gott till kaffet, både att 
köpa med, och att avnjuta i den nyputsade serveringen. En 
varmkorv kan vi också fixa fram, och andra lättare rätter 
som vi kan/får tillreda i köket. Vi tar mycket gärna emot 
synpunkter på vad ni tycker skall finnas. En del tips har vi 
redan fått och det tackar vi för. 
     Hur vill vi då att detta skall utvecklas ? Först och främst 
vill vi fräscha upp det som finns, och få det att kännas 
inbjudande trots att det är lite skamfilat. Sedan, kanske 
redan till nästa år, vill vi gärna kunna hålla boendet och 
kiosken öppen under andra tider än sommaren, som 
sportlov, påsk o.s.v. Det finns också mycket andra idéer 
som snurrar runt i huvudet, men just nu längtar vi bara till 
Valborg!  
     Kiosken kommer att vara öppen dagligen från 30:e april 
till 30:e september med följande öppetider: 
30 april - 10 juni : vardagar 9-13, 16-18,  helger 9-18 
11 juni - 28 augusti : 9-20 
29 augusti - 30 september: 9-18 
Närmare information finns på www.immeln.info. 
 
Till sist hoppas vi på en varm och skön sommar och ett 
riktigt gott samarbete med er alla vid Immeln! 
 
Margareta och Lasse  
044-963 55,  0733-17 18 88 
immelnvikensfritid@telia.com 

 

Nu är det www.immeln.info 
som gäller! 
Immelns Portal har bytt adress och finns alltså inte längre 
på www.immeln.nu. 
Adressen i rubriken är alltså den som gäller. Sidan är 
Immelns Bygdeförenings officiella hemsida.  
För övrigt är ingenting ändrat. Du kommer att känna igen 
dig och hitta samma fina och färska information som 
tidigare när du nu loggar in på www.immeln.info 
Varför inte lägga sidan som startsida på din dator? Då 
missar du ingenting! 
 

Kommunen tar över 
Turism & Service i Immeln AB har de senaste åren 
ansvarat för campingen, vandrarhemmet, kiosken, 
grönytorna och hamnområdet i Immeln. 
Eftersom det fortfarande inte är klart hur de 
utvecklingsplaner som finns för området ska kunna 
förverkligas, har grunden för avtalet mellan Turism & 
Service och Ö. Göinge kommun förändrats. Därför har de 
båda parterna kommit överens om att kommunen tills 
vidare övertar ansvaret för ovanstående. 

 
 
 
Så här bokar du Bygdegården 
Ny som bokningsansvarig för Immelns Bygdegård är Sara 
Hansson. Har du planer på att boka vår fina lokal, når du 
henne lätt på tfn 0733-933298.  
Lokalen är utmärkt för de flesta sorters sammankomster 
som möten, studiecirklar, fester, övernattningar lägerskolor 
m.m. 
Servis finns för ca 50 personer och under sommarsäsongen 
har vi sängplatser till 25 personer. Bra kök med fräsch 
utrustning. Diskmaskin och mikrovågsugn finns. 
 
Stengruppen informerar 
Vårt stenmuseum, ”Svart Granit – en utställning” har snart 
funnits i tio år och det är hög tid för en uppfräschning av 
både lokal och utställning. Vi i stengruppen skall under 
året försöka hinna med både detta och en översyn av 
stenrundan. Vi hoppas bland annat kunna få fram en ny 
broschyr med karta och guide för vandringen. Hur det blir 
med tillgängligheten i museet under säsongen kan vi därför 
inte svara på just nu. Vi vet heller inte när Stenrundan blir 
helt återställd från orkanen Gudruns härjningar. 
Information om läget kommer att finnas i kiosken och på 
www.immeln.info.  
 

Poweryogan fortsätter! 
Poweryogan som vi skrev om i förra numret av Byabladet 
har varit i full gång under vintern och våren.  
Den fortsätter under april och några veckor in i maj och du 
som ännu inte prövat på men är sugen eller nyfiken är 
hjärtligt välkommen. Du kan vara ung eller gammal, kille 
eller tjej. Poweryoga är givande och stärkande för alla! 
Vi träffas i Bygdegården varje torsdag kl. 19.00. 
Priset är 60 kr/gång.  
 
 
 



Städdag i Bygdegården 
En trevlig vårtradition är vårstädningen i Bygdegården. Vi 
träffas för att kratta, sopa, putsa, torka, svabba m.m.  
Kom en liten stund eller var med lite längre. Vi tar 
tacksamt emot all hjälp vi kan få!  
När du kommer bestämmer du själv, bara det blir mellan 
kl. 10 och 16 söndagen den 24 april. 
Bygdeföreningen bjuder förstås på fika och 
förhoppningsvis kan vi avnjuta den i solskenet! 
Om du vet att du kommer är det bra om du ringer och 
meddelar detta till Ingela Svensson, tfn 96309.   
VÄLKOMMEN och ta gärna med en kratta el. liknande. 
 
Långlördag med melodifestival! 
Som en extra Långlördag visar vi Eurvision Song Contest, 
med andra ord melodifestivalen, på storbild i Bygdegården 
lördagen den 21 maj. 
Grillarna kommer att vara tända ute på gården, så ta gärna 
med något gott att grilla. Både schlagerfreaks och andra 
trevliga människor är alltså hjärtligt välkomna till en rolig 
kväll i schlagerns tecken.  
Mer information om tider m.m. kommer på 
www.immeln.info. Du kan också ringa Böna 96178 eller 
Masken 96443 för information. De tar också gärna emot 
förslag på trevliga aktiviteter till kvällen.  
 
Musik vid Immeln 
Förberedelserna för årets ”Musik vid Immeln” är i full 
gång och artistprogrammet håller på att ta form. Ännu kan 
vi inte avslöja årets artister men vi vill förstås gärna att ni 
redan nu bokar in lördagen den 13 augusti för årets 
musikupplevelse! Vi återkommer! 
 

Hjälp till vid Valborg! 
Under Valborg behövs det förstärkning vid uppsättning 
och nedmontering av baracker och försäljning av korv och 
lotter. Om vi skall kunna fortsätta med våra fina traditioner 
i Immeln är det viktigt att så många som möjligt ställer 
upp, så lyft telefonen och ring Kajsa och Mishi på tfn 
96113. Det är KUL att hjälpa till vid Valborg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Missa inte årets Gökotta!  
Söndagen den 22 maj träffas vi vid Vandrarhemmet 
kl.7.00 på morgonen för att tillsammans vandra en liten bit  
till ett skönt ställe där vi kan njuta av naturen, lyssna till 
göken, äta vår medhavda frukost och ha det trevligt 
tillsammans. Så ställ väckarklockan och ge dig ut i våren! 
Vi ses! 

På gökotta vid sjön, i solsken bland nyutslagna bokar. 
 
Ingen Byada´ i år 
Fjolårets försök med ”Byada´n” blev visserligen bra som 
aktivitet men tyvärr var det alltför få som aktivt gjorde för- 
och efterarbetet. Även i år är det svårt att få ihop 
tillräckligt med folk så därför tvingas vi ställa in. Vi 
hoppas på större intresse i framtiden. 
 
 

Kalendern: 
Torsdagar: Poweryoga i Bygdegården kl.19.00 
24/4 Städdag i Bygdegården kl. 10-16 
30/4 Valborgsfirande i Immelns Båthamn 
 Kiosken öppnar för säsongen. 
21/5 Långlördag med melodifestivalen på 

storbild i Bygdegården. Grillen är tänd! 
22/5 Gökotta. Samling kl. 07.00 vid 

vandrarhemmet. Medtag frukost! 
13/8 Musik vid Immeln 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi ser fram emot VALBORG lördagen 30/4 
Traditionsenligt ordnar Immelns Bygdeförening Valborgsfirande i Immelns båthamn med bl.a. försäljning 
av korv, läsk, kakor, godis och naturligtvis lotteri. 
Årets talare är Rolf och Berit Tillman. Tema: Arbetet med Tjernobylbarnen. 
Program: (Tiderna är ungefärliga) 
• 19.00-20.00  Försäljning av facklor vid kiosken. 
• 20.00 Fackeltåget avgår. Försäljningen i båthamnen öppnar.   
• 20.30   Valborgselden tänds, tal, körsång. 
• 21.00 Poesiläsning av skrivarlinjen, Glimåkra folkhögskola. 
• 21.15 Dragning av lotterivinster.   
• 21.30         Fyrverkeri över sjön.                                                                               
 
Lotterisponsorer:  Fyrverkerisponsor 
Lena Ekman / Ateljè Immeln HB Zaar Granit Knislinge GEBI Cykel & Motor  
Gyllingalängans Brokanteri, Immeln Lindvalls järnhandel, Broby Knislinge 
Mediahuset, Broby                      Knislinge Kök & Färghandel 
Hjärsås jakt- och djurtillbehör Raco, Sibbhult TACK 
Drömkojan, Knislinge Tempo, Knislinge för att ni hjälper oss! 



Fula-Månsen 
Gösta och Elna Nilsson berättar. 
 
Många immelnbor har väl någon gång och i olika 
sammanhang hört talas om ”Fula-Månsen”, mannen som 
levde på att fånga fåglar och slutade sina dagar i ett litet 
skjul i Immelns båthamn. Men vem var egentligen denne 
märklige man, vars rykte lever kvar? 
 Hans namn var Måns Andersson och han föddes vid bron 
över Almaån i Kviinge socken 1855. Tjugotvå år gammal 
flyttade han till Simontorp i Glimåkra socken. Han var gift 
och fick med hustrun Bengta fem barn. 1910 köpte han 
Kylingahemmanet i Dönaberga och familjen flyttade dit. 
 
Namnet Fula-Månsen fick han för att han hela sitt liv 
livnärde sig på att i egenhändigt, finurligt konstruerade 
fällor, fånga skogsfågel (fåglar=fular) som orre och tjäder 
levande. Fåglarna och även andra djur, sålde han vidare, 
bland annat till Tyskland och Amerika. Hagenbecks Zoo i 
Hamburg lär ha varit en av hans större kunder. Att göra 
affärer med utlandet var inga problem för Måns som i unga 
år varit i Kanada. Han lär dessutom ha varit något av ett 
språkgeni. 
Elna Nilsson berättar om hur hon som barn nästan kände 
sig lite rädd för den långskäggige Måns när han kom och 
skulle köpa tjädrar som hennes bröder hade fångat. Hon 
beskriver honom som en ”riktig skogarnas man”. 
 
Fågelaffärerna gick med god förtjänst och Fula-Månsen 
kunde nog ha levt gott på dessa om han inte varit så glad 
för att ”processa”. Under stor del av sitt liv drev han 
processer mot olika personer för att få ut skadestånd och 
ersättningar. En av processerna som rörde Kvarnfallet i 
Simontorpsån varade i elva år. 1913 blev Måns knivskuren 
i ansiktet. Han fick skadestånd och den anklagade sattes i 
fängelse och flyttade efter avtjänat straff till Amerika. När 
han sedan återvände 1934, tog den nästan 80-årige Måns 
upp fallet igen och krävde ytterligare ett stort skadestånd. 
Frågan drevs ända till hovrätten där Måns förlorade. 
Förlorade gjorde han för det mesta och så småningom 
tröttnade hustrun och flyttade från honom. 
 
Året efter hustrun flyttat, nämligen 1923, sålde han sitt 
hemman och flyttade till Immelns samhälle där han lär ha 
byggt huset som sedermera blev pensionat. Måns fortsatte 
med sina fågelaffärer men handlade även med annat. Gösta 
Nilsson berättar om när han som barn, tillsammans med en 
äldre släkting, lånade burar av Fula-Månsen för att fånga 
illrar som härjade i hönshuset. Gösta fick sedan uppdraget 
att springa med de döda djuren till Fula-Månsen som lovat 
betala någon krona för skinnen. 
 
Kanske är Fula-Månsen Immelns enda filmstjärna. Under 
hans tid i Immeln blev han kontaktad av ett filmbolag i 
Köpenhamn som skulle spela in en Alaskafilm. Måns, med 
sitt långa skägg, passade utmärkt som björnjägare och med 
hjälp av tre snälla gamla brunbjörnar från Zoologisk Have 
i Köpenhamn spelade man på Immelns is, i trakterna av 
Ebbarp och Jumma sjö, in filmen ”Livsfarlig björnjakt i 
Alaska - hårresande originalbilder från dramatisk jakt på 
skogarnas konung”. 
Måns Andersson blev bjuden till Köpenhamn där han fick 
se filmen. Om filmen blev en framgång förtäljer inte 
historien men förhoppningsvis finns den kvar i något arkiv 
någonstans. 
 

Bild ur filmen. Fula-Månsen är troligen mannen längst t.v. 
 
I Immeln skulle Fula-Månsen stanna resten av sitt liv och 
utan att förtröttas fortsatte han att göra affärer och driva 
processer. Han ägde även en båt med vilken han erbjöd 
sjöturer. Med båten gick det som med huset i Immeln – 
den processades troligen bort. 
 
Sin sista tid bodde han alltså i ett litet skjul alldeles vid 
sjökanten i Immelns hamn, där den båtisättningsramp som 
ligger längst in i viken finns idag. Elna Nilsson berättar att 
då hon en gång försiktigt kikade in till Månsen, såg att i 
stugan fanns blott en kamin, en säng och ett antal lådor. 
Till ålderdomshemmet i Hjärsås ville han inte. ”Det blir 
min död, där felas luft” lär han ha sagt. 
1938, åttiotre år gammal, avled Måns Andersson i sitt lilla 
skjul vid Immelns strand. 
Så här skriver Axel de la Nietze om honom: 
”Han var en stigman i livet, en trapper, och som en 
trapper ville han dö. Han fick sin önskan uppfylld, att få 
dö som en fri man vid Immelns strand” 

Fula-Månsen i Immeln 
 
Berättat för Ingvar Hansson.  
Övriga  källor: Hjärsås hembygdsbok nr 3. Tidn,artikel av sign. ”Ason” 



 


