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Ordförandens sida 
Vad skriver man efter denna sommar som för många av oss 
blev både blöt och kall. Fortsätter man att ondgöra sig över det 
som inte blev som man väntat sig eller?  Nej man får strunta i 
att myrorna åt upp verandan, glömma att det inte blev någon 
nyslungad honung till mackan och blommorna som slogs ner 
av regnet får man väl njuta av nästa år. Nu gäller det att min-
nas allt det trevliga istället.

Att Ydre är fantastiskt är inte första gången jag uttrycker. Un-
der första veckan i juli anordnades som vanligt Norra Vi-
veckan i Församlingshemmet. Varje dag erbjöds intressanta 
programpunkter med kända och okända talare och lokalen var 
fullsatt. Att blanda allsång med berättelser visade sig vara ett 
bra koncept. Mellan sångerna fick åhörarna bekanta sig med 
sjötrafiken på Sommen i början på 1900-talet och hur det var 
att vara ”grindpojke” till en pappa som hade taxirörelse. I det 
lilla kaféet kunde man köpa kaffe och smarriga kakor som 
ungdomarna bakat och samtidigt träffa bekanta. Amerikaveckan som samordnades med Kinda var också helt 
fantastisk. Flera intressanta programpunkter att välja på varje dag. ( Se särskilt inlägg)

Dessutom erbjöds sommarmusik i kyrkorna runt om. Underhållning på Ydregården och  på Torpön, tipspro-
menader, marknader och mycket mycket mer. Med det vill jag säga att det är otroligt vad en liten bygd med få 
invånare (3 684 personer 2014) kan åstadkomma under sommarhalvåret. Så inte behöver man gräma sig över 
regn och kyla när det finns så mycket trevligt att göra.

Och ännu bättre blir det för nu drar Tranås/Ydre Släktforskarförening igång sin verksamhet. Ni kan själva läsa 
i programmet på nästa uppslag men jag måste ändå ge er lite kött på benen. Jag tycker vår nya styrelse fått till 
det riktigt bra !
Vi börjar den 12 september med en intressant kyrkogårdsvandring och visning av Säby kyrka med Ove Ru-
bensson. Jag lovar att han kommer att berätta intressanta historier.
I oktober har vi lyckats få Christopher O´Regan att besöka Tranås. Han är känd från tv och har 1700-talet 
som specialitet. Eftersom föreningen fyller 30 år ska vi väl kosta på oss och övriga Tranåsbor något extra.
Sen går vi vidare med Arkivens Dag i november och julkaffet i december. I slutet av januari 2016 får vi ta del 
av hur en släktbok blir till. Ing Marie Castensson, född i Asby, berättar om sin fina bok ”Kära Kajsa”.

Nu hoppas jag att jag lockat er att delta i vår verksamhet till hösten och att lokalen blir som tidigare  fylld till 
brädden. 
Välkomna, vi ses då!

Gerd Brisfjord Karlsson
ordförande

Nya medlemmar
Vi har glädjen att hälsa dessa nya medlem-
mar välkomna i föreningen. Vi hoppas ni 
och alla medlemmar ska trivas och känna 
hur värdefullt det är att vara medlem i en 
släktforskarförening.
Varmt välkomna!

Fredrik Garpevik, Tranås

Arto Johansson, Ödeshög
Carmen Karlsson, Ödeshög
Kenneth Lindström, Tranås
Annika Palm, Tranås
Ann-Britt Trygg, Tranås
Lena Westbom, Ydre
Torbjörn Wirf, Enköping
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Lars Karlsson
Tel. 0140-153 05, 076-125 30 39 Tranås                 0140-163 04

Varför började jag släktforska?
När man släktforskat ett tag känns frågan nästan lite konstig. Det är väl självklart att man vill veta mer om sin 
släkt och sin historia. Men, så självklart var det inte en gång när min mamma (som hade släktforskat) ville in-
tressera mig för de resultat hon uppnått. Äsch låt de döda vara! Vad ska det vara bra för att leva bakåt? Jag 
kunde inte alls förstå hennes intresse. Idag ångrar jag mig. Varför var jag så avig och ointresserad; tänk om vi 
kunde ha forskat tillsammans!

Det kom att dröja till för ett par år sedan då mitt eget intresse började vakna. 
Döden hade börjat visa sitt fula anlete lika ofta som barndop och bröllop. Allt-
för många nära släktingar hade gått bort, och samtidigt vid den här tiden börja-
de jag känna att jag själv inte hade ett så bra fotfäste i tillvaron. (Idag är jag 
klar över att det då blir extra viktigt, och läkande, att känna sina rötter. Det ger 
en upplevelse av varifrån och var jag befinner mig på tidslinjen. Det skänker 
en trygghet att bottna i ett sorts kontinuum.) Jag råkade även ut för en simpel 
och ganska ofarlig cykelolycka, men hade svårt att komma över den, min egen 
sårbarhet uppdagades. Jag började fundera över vad som händer om jag plöts-
ligt skulle träffa mannen i svart. Vad lämnar jag efter mig och vad skulle mina 
barn komma ihåg av den jag är? Jag satte mig ner och började skriva. Jag för-
sökte komma ihåg så mycket som möjligt av mitt liv i syfte att även dela mina 
tankar och värderingar vidare. Så stod det plötsligt glasklart för mig att jag inte 
hade den blekaste aning om något som rörde min egen släkt tillbaka i tiden. Ja, 
till och med mina föräldrar var svåra att beskriva. Vad visste jag egentligen? 
Därmed hade jag redan börjat forska. Jag började fråga pappa allt oftare om 

hans föräldrar och andra släktingar, och hade han några album jag kunde få scanna fotografierna från? 

Så var det förstås den där historien om farfars far som utvandrade till Amerika. Han dog där borta efter bara 
några få år och det enda som kom tillbaka var en relativt tom amerikakoffert och en enkel klocka, inga pengar. 
Ingen nu levande släktmedlem sade sig veta vad han dött av. I stället hade rykten om en tragisk bortgång börjat 
få fäste. Man visste att han gillade kortspel och det sades att han troligen blivit mördad i ett bråk i en mörk 
gränd. Hela hans personlighet var dessutom intressant eftersom han lämnade en gravid hustru och tre små barn 
hemma, med gård att sköta, för att på egen hand söka lyckan i Amerika. Vad var hans plan? Eller hans ursäkt? 
Elva år blev han kvar till sin död. Jag sägs vara lik honom på bild.
Idag vet jag, tack vare släktforskningen, vad han dog av och var han levde sina sista dagar. Men den berättel-
sen är ju ett annat ämne, och så har jag hittat levande släktingar i USA som jag först vill försöka knyta kontakt 
med. Kanske finns det någon som har ytterligare ljus att sprida över historien. 

Torbjörn Aronsson

Medlemsavgiften!
Inför detta utskick har vi gått igenom vårt medlemsregister och funnit att det fortfarande finns obetalda 
avgifter för 2015. Vi har därför till dessa medlemmar skickat med ett inbetalningskort och hoppas att det 
bara beror på glömska att ni inte betalat. Om vi inte fått er betalning senast den sista september kommer 
ni att tas bort som medlemmar. Skulle ni ha betalat de senaste dagarna så får ni bortse från vår påminnel-
se.
Om ni ändå inte längre vill vara med i föreningen är vi tacksamma om ni meddelar detta till vår kassör 
Solvig Wigén via E-post eller per telefon,  uppgifter som ni hittar på baksidan av bladet.
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Program hösten-vintern 2015-16

Utflykt till Säby kyrka
Lördagen den 12 september kl. 10.00

Kyrkogårdsvandring med Ove Rubensson. 
Dessutom visning av kyrkan.
Samling vid kyrkan klockan 10.00. Ta med 
fikakorg.
Om du behöver skjuts, hör av dig till någon i 
styrelsen.

Besök av Christopher O´Regan
Tisdagen den 20 oktober kl. 18.00 (ev. 18.30 - se an-
nons i Annonsbladet)

Föredrag med författaren och historikern Christopher O´Regan 
om händelser på 1700-talet.
Plats: Löfstadskyrkan i Tranås.
Pris: 120:-. Förköp hos Klockmaster, Storgatan 21 i Tranås från 
29/9.
I samarbete med Vuxenskolan.

Arkivens dag
Lördagen den 14 november kl. 10.00 - 14.00

Öppet hus i föreningens lokaler där delar av utställningen 
”Drömmen om Amerika” visas (se artikel sidan 10). 
Under dagen finns också möjlighet att använda föreningens 
arkiv och datorprogram. Kaffeservering.
Plats: föreningslokalen, Storgatan 50 i Tranås.
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Julkaffe med överraskningar
Torsdagen den 3 december kl. 18.30

Vi dricker julkaffe och har trevligt tillsammans. Lotteri.
Plats: föreningslokalen, Storgatan 50 i Tranås

Öppet hus med föredrag
Lördagen den 30 januari kl. 11.00 - 15.00

Öppet hus i våra lokaler i Tranås.
Kl. 11.00 berättar Ing-Marie Castensson om sin släktbok 
”Kära Kajsa”. Efter föredraget finns möjlighet till 
egen forskning.
Ing-Marie är född och uppvuxen i Asby.
Plats: föreningslokalen, Storgatan 50 i Tranås.

Medlemsöppet 
Tisdagar mellan kl. 17.00 - 20.00 med start den 22 september

Som tidigare erbjuder vi föreningens medlemmar att ta del av allt som finns i vårt arkiv och våra 
datorer. Jörgen Jonsson och Elisabeth Linderfalk ansvarar för denna verksamhet och hjälper till 
när så behövs. Fikastund ingår!

Smått o gott

 Meddela oss om du önskar få medlemsbladet digitalt, så skickar vi över det som en pdf-fil.

 Vi tar gärna emot din mail-adress om vi inte redan har den, så att du kan få aktuell information 
även via e-post.

 Du är välkommen med bidrag till föreningens medlemsblad. Har du något intressant att berätta -
stort eller smått - så hör av dig till någon i styrelsen. Du kanske också har något bra förslag till 
programpunkt.
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Drömmen om Amerika
Amerikaveckan återkommer numer vartannat år 
och har som syfte att uppmärksamma våra anför-
vanter som såg sig tvingade att lämna sitt fäder-
nesland för att söka sig ett bättre liv i Amerika. 
De reste från fattigdom och förtryck, över vida 
vatten dessa modiga människor. Många stannade 

livet ut men flera återvände efter några år till Sverige.
  2015 års Amerikavecka pågick mellan 17 – 24 juli i Ydre och 
Kinda. Varje dag fanns olika programpunkter att välja på, tex 
Garden Party i Asby, Guidning på Emigrantmuseet i Kisa, fö-
redrag och musik av olika slag.
Första dagen av Amerikaveckan hade jag nöjet att höra Anders 
Lundins utomhusföreläsning i Kisa om utvandringen från Sve-
rige. En mycket bra föreläsning som greppade hela historian. 
Han berättade också om sitt TV program ”Allt för Sverige” 
som väckt hans intresse för släktforskning.
Tranås/Ydre Släktforskarförening medverkade med släktforsk-
ning vid tre tillfällen, dels på Andrew Peterson museet i Asby  
under söndagen samt på biblioteket i Österbymo under måndag 
och tisdag. Vi var på plats vid invigningen av utställningen 
”Drömmen om Amerika” måndagen den 20 juli. Lokalen var 
fullsatt och invigningstalade gjorde Ydres kommunalråd Sven-
Inge Karlsson. En av föreningens medlemmar, Roland Her-
mansson, presenterade sin forskning om släkten från Kovrabo 
och Hermanndebo i Norra Vi socken. Hela utställningen var 

fantastisk med många olika 
människoöden att fördjupa sig 
i. Passa på att se delar av ut-
ställningen i vår lokal på Stor-
gatan i Tranås vid Arkivens 
dag den 14 november.

Vid våra datorer var det kö av 
nyfikna släktforskare. Ett 20-tal 
personer ville ha hjälp att hitta 
sina förfäder både i Amerika 
och i Sverige. Intresset för 
släktforskning verkar öka hela 
tiden och flera av besökarna 
anmälde intresse för höstens 
kurser. 

Gerd Brisfjord Karlsson

Anders Lundin bjöd både på 
musik och ett mycket intressant 

föredrag.

Utställningen ”Drömmen om Amerika” skildrar många olika 
människoöden i utvandringens spår.
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Christopher O`Regan 
till Tranås
Tisdagen den 20 oktober kommer vår förening att 
kunna hälsa Christopher O`Regan välkommen till 
Tranås. Vi är mycket stolta och glada att få erbju-
da våra medlemmar och övriga på ett intressant 
föredrag av denne kände författare, historiker och 
tv-personlighet. 

Christopher O`Regan har 1700-talet som sitt stora 
intresse och har haft det sedan sjuårsåldern. Re-
dan som tonåring började han leda stadsvandring-
ar i gamla stan där han nu också har sin bostad. 
Christopher O`Regan  har skrivit ett antal böcker 
om Stockholm under 1700-talet. Han har också 
haft egna historieprogram i SVT såsom Kyrkor-
nas hemligheter och Kampen om kronan. Han 
medverkar också ofta i  programmet Go`kväll

I en rad böcker ger han prov på förmågan att ge 
liv åt historiska skeenden. Böckerna ”Gustav III:s 
Stockholm” och ”En bädd av dun” skildrar varda-
gen i 1700-talets Stockholm men också livet vid hovet. Christopher O`Regan har blivit en mycket uppskattad 
föreläsare som förmedlar sina kunskaper med elegant stil och vårdat språk. Det ska bli ett sant nöje att få lyss-
na till honom i höst.

Gerd Brisfjord Karlsson

Läsövning
Detta är en text som prästen i Strängsered församling skrev år 1736. Det är en intressant notering som 
han betecknat som  ”Sällsam händelse”. Försök själva att tyda texten innan ni tittar på facit.

1736 d 1 juli nederslog åskan i en gran hwid gården Rys ägor, som 7 personer då sutto under, alla dånade, men 
en stund där efter småningom wederqviktes och funnos alla oskadda.
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Några minnen från 
barndomshemmet
Detta är delar av Gottfrid Herman Liljas minnesan-
teckningar. Han var född 1878 i Löfelund under 
Tismetorp i Säby socken. Berättelsen  är nedtecknad 
1955-56 och omfattar 12 sidor i A4 format. 

Tack vare min hustru och mina barns frikostighet som 
givit mig denna skrivmaskin, har jag möjlighet att nu 
på gamla dar, skriva ner något från min barndom. Att 
det inte kan bliva så som jag önskar beror på min 
okunnighet i behandling av språket. Vad denna ned-
skrivning nyttjar till. Ja, till just ingenting. Men kan-
ske det är någon som läser den sedan detta papper 
gulnat.
Att det fanns mycket fattigt folk i vårt land i mitten 
och även i slutet av 1800-talet, det är av alla en känd 
sak. Mitt hem var ett av dem där det var smått om 
både mat och kläder.
Min far dog då jag var sex och ett halvt år gammal. 
Det jag har att säga om honom har jag hört av mina 
syskon som alla är äldre än jag. Min fader var mjöl-
nare i Tidersrum, murare i Boxholm och byggnadsar-
betare på vintern då murningsarbetet ej pågick.
Vi var åtta syskon, en syster dog i barndomen. Det 
var trångt i stugan, smått med maten, och far hade, 
sades det den principen att barnen skulle ut så fort 
som möjligt för att lära sig ett yrke. Oskar var tio år 
då han fick gå till en plåtslagare för att lära sig det 
yrket. Han kom senare till Motala verkstad och däref-
ter till Lindholmen i Göteborg. Teodor fick följa far i 
hans arbete från sin spädaste barndom.. Han skulle bli 
murare, vilket han också blev. Han fortsatte dock inte 
i yrket, han tog plats som eldare vid Sommens ång-

såg. Senare maskinist på ångbåtar som trafikerade 
sjön Sommen med timmerflottar och pråmar. Emil 
fick lära sig till smed. Han var liten och klent byggd, 
så mor ville det inte, men det var bestämt och då blev 
det så. Emil var elva år då han fick lämna hemmet. 
Han kom till Herrestad, en egendom i Marbäcks 
socken JKP län. Emil har berättat för mig att han här 
hade det svårt, stryk av smedmästaren, stryk av 
drängarna och stryk av pigorna. Som sovrum fick han 
stallet, men då det var kallt flyttade han in till grisar-
ne. Maten var dålig, han gick därifrån men fick gå 
tillbaka igen. Emil blev till följd av denna behandling 
hård till sitt sinnelag. Denna hårdhet syntes han be-
hålla livet ut. Han kvarstannade i Herrestad till han 
blev utlärd smed. Han arbetade senare i Jönköping, 
Huskvarna, Kvillbäcken, Göteborg m. fl. ställen. Sitt 
yrke lämnade han icke. När han var hemma en vinter 
och arbetade som egen smed, gjorde han mina första 
skridskor.
Mina systrar fick också lämna hemmet vid tio års ål-
der. Hulda kom till Hester, en gästgivargård belägen 
mellan Boxholm och Sommen. Efter några år tog hon 
plats i Järpen, Jämtland. Anna följde snart Huldas 
exempel, hon reste till Undersåker, Jämtland. Båda 
gifte sig i Jämtland. Hulda med konduktör Kjellqvist 
och började sin flyttning från den ena orten till den 
andra. Först till Långsele senare Örnsköldsvik och 
Umeå. Anna gifte sig med slaktare Palmqvist. De 
bosatte sig i Krokom. Efter en kortare visit i Lindes-
berg flyttade de tillbaka till Krokom. Emeli stannade 
kvar på hemorten. Hon hade plats i Överarp och Tis-
metorp. Hon är värd vårt samfällda och hjärtliga tack 
för att hon stannade hemma hos mor. Emeli gifte sig 
med soldaten Sjöstedt och bosatte sig i Lövsholm.

Jag har berört fattigdomen på det materiella området, 
men den var nog lika stort på 
det kulturella. Teodor talade 
om att han gått i skola i tre 
veckor, samma var förhållan-
det med Oskar. Det var en 
gammal gumma som lärt dem 
bokstäverna och att räkna till 
100 det var allt. Konfirmatio-
nen var lagd så att de gick till 
prästen en gång i veckan. 
Den dagen var de fri från ar-
betet. Det var den bästa da-
gen. Det ar sed att det samla-
des till prästen, var och en 
efter råd och möjlighet. Präs-
ten gav detta till känna på 
sista läsdagen genom att tala 
om vad var och en givit, ex-
empelvis: Bondsonen An-
dersson tvåå kronor. Backstu-
gusittardottern Johansson tio 

Torpstugan Löfelund (nu Lövelund) under Tismetorp, där Gottfrid Herman 
Lilja föddes och växte upp.
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öre, det var inte mycke. Ja det är många backstugusit-
tarungar son inte givit något och bondungar med för 
den delen.
Om min egen barndom har jag att säga. Jag minns 
synnerligen lite min far, minns inte hur han såg ut. 
Inget fotografi finns av honom. Han gick ju ur tiden 
innan jag fyllt sju år. Min mor minns jag däremot 
med glädje och tacksamhet. Hon var en god moder. 
Ingen torde ha fått arbeta så för sitt och mitt uppehäl-
le som hon fick göra. Veden som vi förbrukade sam-
lade hon i skogen och bar hem på ryggen. Den utgjor-
des av nedfallna grenar och annat avfall. Bär plocka-
des under sommaren och hösten. Smultron, hallon, 
hjortron, blåbär och lingon, de senare benämnes i 
Småland, som bekant torde vara, ”krösa”. Smultronen 
såldes i små korgar gjorda av björknäver. Dem sålde 
jag vid tågen i Sommen för 5 a 10 öre korgen. Hallo-
nen plockades i Rommanäsfallen. Det var att ro ca en 
halv mil och gå ungefär lika långt. Klockan tre på 
morgonen gick vi upp för att vara bland de första, 
kom man för sent var bären upplockad för den dagen. 
Efter att vi plockat vad som fanns at taga gick färden 
hem igen. Där byttes skor och så bars bären den halv-
mila långa vägen till Sommen där den såldes för ett 
pris av 25 öre per kanna. En kanna = två och två tred-
jedels liter. Om vi tillsammans hade tre kannor hallon 
då vi slutade plockningen visade det sig att det sjunkit 
ihop till två då vi fick sälja dem. Sommaren var alltså 
bärplockningen. Härtill kom att hjälpa bönderna med 
höbärgning, havre och rågskörden samt potatisupp-
tagningen. För detta blev i regel inga kontanter. Er-
sättning utgick in natura och det var lika bra det, även 
om det inte blev så mycket. När skörden var bärgad 
återstod tröskningen. Då var jag körkarl, runt runt 
med vandringen från tidigt morgonen till sena kväl-
len. Rågen havren och ärtorna skulle tröskas och van-
nas. Det tog ca fjorton dagar. Ett pund mjöl och en 
kappe ärtor brukade vara den vanliga betalningen 
samt maten förstås. Inte var det över sig, men man 
ska komma ihåg att bonden hade det magert han ock-
så.

Det var svåra tider för folket, ingen hjälp från något 
håll. Mamma berättade att det vid ett tillfälle varit 
synnerligen svårt för henne att reda sig och att hon då 
vänt sig till en bonde som var i fattigvårdsstyrelsen 
och förfrågat sig om hjälp. Jo, svarade bonden, ni har 
ju ”stöva” (stugan). Ska ni ha hjälp så tar vi den ifrån 
er och då får ni flytta till fattigstugan. Några kom-
mentarer över hur mor kände det torde icke vara be-
hövliga. Hon var rätt känslig av sig så jag tror att hon 
fann lindring i att få gråta en stund som hon gjort så 
många gånger i sin fattigdom och i sina sorger. Tan-
ken på barnen som måste lämna hemmet allt för ti-
digt, plågade henne mycket. Varje dag tänkte hon på 
dem, funderade hur de hade det. Om de fick sina klä-
der lagade, om de stoppade sina strumpor och dylika 

saker. Ja det ligger nog mycket i vad buddisterna sä-
ger. ” Om en man bure sina föräldrar på sina skuldror 
i hundra år eller give dem alla skatter och kungariken 
på jorden, så kunde han ej fullkomligt betala sin skuld 
till dem.” Så lärde den upplyste.

Skolgången hade förbättrats. Jag började min skol-
gång efter fyllda 7 år. Vi var 54 barn i mitt klassrum, 
olika klasser i varje bänkrad med en lärare. Den bästa 
lärjungen i högsta klassen undervisade i första klas-
sen. Stryk däremot utdelade läraren Dahlin själv. Jag 
tror inte att jag fick stryk av honom någon gång, jag 
minns det vart fall inte. Han tyckte väl att det inte var 
något att slå på. Jag var ovanligt liten tills jag gått och 
läst. Men alltid var det någon som fick stryk för var 
dag . Mig tog han upp på katedern och visade de 
andra barnen mina trasiga skor till deras förnöjelse. 
En gång då jag hade en liten flaska kaffe i byxfickan 
hade korken gått ur och kaffet runnit ut, tog han fram 
mig och påstod att jag blött i byxorna. Då reagerade 
jag och gick hem och berättade vad som skett för 
mamma. Hon gick då till läraren och talade om hur 
det förhöll sig. Efter Dahlin fick vi Fredriksson, han 
var sträng han också men inte så genuint elak. Min 
sista lärare hette Isidor Andersson.  Han blev min 
Gud. Han tog hand om mig, lärde mig läsa och för-
stod min situation. Kanske han också visste vad fat-
tigdom betyder. Många gånger fick jag smörgåsar av 
hans syster, då ingen såg det. Välsignade vare de 
båda. 

Den gamla byvägen mellan torpet Löfelund och 
gården  Tismetorp.
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Östra Bergsgatan 5C     0140-74 13 60     info@interfejs.se
57336 Tranås                                             www.interfejs.se

Göran Lennartsson,  Reg. Fastighetsmäklare

Storgatan 4         0140-120 70       Fax 0140-190 20      info@famnab.se
573 32  Tranås                  070-520 70 55                        www.famnab.se

Stort tack till våra annonsörer
för ert stöd till föreningens verksamhet

Lite forskartips
Besök gärna släktforskarföreningens hemsida för att få aktuell information. Där finns också 
många bra och användbara länkar.
Arkiv Digital lägger hela tiden in nytt material. Bland det senaste är SCB:s utdrag ur födelse-
vigsel och dödböcker. Allt finns inte med ännu men det mesta från 1944. Arbetet pågår. 
Stamkort för värnpliktiga från inskrivning till avregistrering är också på gång. Det är tänkt att 
alla män ska läggas in för åren 1902 – 1941.

Annat bra material på AD är Poliskammaren i Malmö, Polisen i Helsingborg och Göteborgs
poliskammare. Här kan man hitta när emigranter reste från Sverige, vilken båt de fanns på och 
vart de begavs sig i Amerika eller annat land.

Det går fortfarande bra att köpa Olof Mattssons CD ”Ydre gårdar och torp” hos vår förening. 
Den innehåller gårdar och torp i följande församlingar: Ydre, Tidersrum, Kisa, Västra Eneby, 
Kättilstad, Oppeby, Hägerstad samt Hycklinge.  Dessutom finns också soldater i Ydre och Vifol-
ka kompani. CD.n kostar 130 kr.

Vad är detta?

Under Norra Vi-veckan i juli månad, visades många 
olika gamla föremål och verktyg.
Besökarna fick försöka identifiera de olika objekten. 
Det mesta gick bra, men detta föremål förblev oiden-
tifierat, trots ett antal vilda gissningar.
Materialet är trä och höjden drygt en halv meter.

Har du något förslag vad det kan vara?
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Vårutflykt till Knutstorp herrgård
Ett 30-tal medlemmar deltog i vårens ut-
flykt till Knutstorps herrgård i Flisby sock-
en. Ägarna Bertil och Ermi Wärnberg visa-
de oss runt i det fantastiska huset. Knuts-
torps säteri i Flisby socken har en fängs-
lande och legendomspunnen historia som 
går tillbaka till medeltiden. Huset byggdes 
1831 av Johan Ulrik Dahlström, i en em-
pirstil med en säregen taklanternin och 
ligger i ett naturskönt område i Flisby. 
Bygganden är sen länge obebodd, huset 
har inte bebotts sedan 1924, men har beva-
rats av gårdens ägare, som bor i en mindre 
byggnad bredvid. Ägarlängden finns beva-
rad sedan början av 1200-talet. 

Hit flyttade vingrossist Gustel Groms 1887 

just för den fina naturens och luftens skull. Han 
gjorde den då anrika herrgården Knutstorp till 
sitt eget vinslott. Han satte fruktträd och vin-
bärsbuskar för att göra det som blev vinklassi-
kern Knutstorp Sparkling, det var ett mousse-
rande vin som såldes av Systembolaget. I källa-
ren finns delar av vintillverkningen kvar vilket 
vi också fick se, vin-tillverkningen avslutades 
1970. Gustel Groms arkiv och korrespendens 
finns kvar på gården vilket givetvis är extra 
spännande för en släktforskare. I huset finns 
också släktträd över familjen Groms bevarade.  

Utflykten gick sedan vidare till Bredestad där 
Göran Engström mötte upp och visade oss det 
gamla tegelbruket. Detta har bevarats genom 
stora insatser av Hembygdsföreningen och kan 
nu visas för intresserade. 

Anders Johansson

Föreningens kursverksamhet
Under hösten 2015 kommer vi att erbjuda grundkurs i släktforskning på måndagskvällar mellan 
kl 18.00 – 21.00. I dagsläget vet vi att en kurs är så gott som fulltecknad och att vi troligen måste 
utöka med ytterligare en kurs och vilken dag det blir är inte bestämt. Dessutom har vi en grupp 
som vill utöka sin fortsättningskurs med ännu några träffar. Under januari 2016 startar vi fortsätt-
ningskurs om intresse finns. Ansvariga för kurserna är som tidigare Gerd Brisfjord Karlsson och 
Iréne Nordell. Har ni frågor angående detta hör av er till någon av oss. Uppgifter på E-
postadresser och telefonnummer finns på baksidan av bladet.

Knutstorp herrgård i Flisby socken där mousserande vin 
tillverkades under nästan 90 år.

All gammal inredning har sparats i huvudbyggnaden på 
Knutstorp. Herrgården utgör därigenom ett fantastiskt 

museum för den tidsepoken.
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Ordförande
Gerd Brisfjord Karlsson
Tel. 0140-161 59, 073-071 85 11
gerdbk@yahoo.se 

Vice ordförande
Iréne Nordell
Tel. 0140-140 57, 070-278 38 21
irene.nordell@live.se

Kassör
Solvig Wigén
Tel. 0140-621 30, 070-223 94 64
wigen.sg@telia.com

Sekreterare, webmaster
Anders Johansson
Tel. 070-627 93 41
webmaster@tranasydre.se

Ledamot
Sten Berggren
Tel. 0140-304 65, 073-828 05 22
tigermoth16@gmail.com

Ledamot
Torbjörn Aronsson
Tel. 0140-182 86, 073-901 28 19
tobbearon@gmail.com

Ledamot
Jörgen Jonsson
Tel. 0140-163 45, 070-352 16 94
jorgen.jonsson@calypso.se

Tranås/Ydre Släktforskarförening
www.tranasydre.se

Medlemsavgift  100 kr/år.      Familjemedlem  50 kr/år
Föreningens plusgirokonto: 442188-9

Föreningens styrelse 2015

Bakre raden: Anders Johansson, Torbjörn Aronsson, Sten Berggren, Jörgen Jonsson. 
Främre raden: Solvig Wigén, Irene Nordell, Gerd Brisfjord Karlsson.




