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Ordförande har ordet
Så har vi då återigen gått in i ett nytt år. Ett nytt år med nya utma-
ningar, med nya trender och nya drömmar.  I år kanske vi ska göra 
det där vi så länge funderat på. Byta ut det gamla köket för det ser 
ju förskräckligt ut. Men vad ska vi välja för färg? I vilken stil går 
trenden i år? Eller vart ska vi resa i höst? Blir det som förra året till 
Thailand eller ska vi välja Malaysia i år? Alltid ställs man inför svåra val!

Hur var det för torparhustrun, när klockan slog tolv på nyårsnatten 1850? Vilka 
drömmar hade hon, eller rättare sagt vilka utmaningar väntade henne och maken? 
Kanske var utmaningen att få kreaturen att överleva vintern så barnen åtminstone 

kunde få lite mjölk när det var dåligt med mat. 
Vad drömde hon om när hon den sena kvällen 
satt och stoppade barnens strumpor eller lappade 
makens slitna byxor? Fanns det utrymme för 
drömmar hos henne? Säkert drömde hon som 
vi, men om helt andra saker. Kanske var det att 
lillgrabben skulle bli lite starkare i år och få lite 

rosor på kinderna eller att makens krafter skulle stå honom bi så att han klarade av 
alla tunga dagsverken. Och kanske allra längst inne i hjärtat det fanns en önskan 
om ett nytt klänningstyg. Tänk så tiderna förändras!

Vi har i alla fall antagit utmaningen att knåpa ihop ännu ett program som gäl-
ler för drygt halva året 2012. Här finns både gammalt och nytt. Nytt är att vi har 
förlagt vårt årsmöte till Hembygdsgården i år. Där får vi också får höra den gamla 
gårdens historia. En annan nyhet är att vi erbjuder barn och ungdomar släkt-
forskning på sportlovet. Det ska bli intressant att se hur det avlöper. Programmet 
sträcker sig ända in i september då vi åter tänker pröva den Historiska tipsprome-
naden. Så har vi också den traditionella berättarkvällen, då våra egna medlemmar 
delar med sig av intressanta upplevelser. Du som har en berättelse, var inte blyg, 
hör av dig till någon i styrelsen så sätter vi upp dig på listan.

Notera nu datum för våra aktiviteter så ni inte går miste om något trevligt!

Hoppas också att ni är lika trogna föreningen under 2012 som tidigare. Det är 
verkligen roligt att vara föreningsordförande när man får ta fram extra stolar vid 
medlemsmöten och annan verksamhet. Tack också till mina goda medarbetare 
som alltid ställer upp vid olika aktiviteter.

Väl mött under året 2012!
Gerd Brisfjord Karlsson
Ordförande
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Medlemsöppet
Vi har öppet i våra lokaler på Storgatan 50 på tisdagar mellan kl 15 och 
19. Där har du tillgång till föreningens material i arkiv och datorer. Dess-
utom får du träffa andra medlemmar och utbyta tankar och erfarenheter.

Lennart Sandgren och Östen Ek finns på plats för att ge råd och 
hjälp.

Kursverksamheten
Under våren genomförs fortsättningskurs i släktforskning. Ansvarig för 
kursverksamheten är Gerd Brisfjord Karlsson, tel 0140-161 59.

Forskarcafé
Under våren har vi bokat in tre återträffar för dig som tidigare har gått 
fortsättningskurs i släktforskning. Måndagarna 6 februari, 12 mars och 
16 april  kl 18.00 träffas vi i Vuxenskolans lokaler i Tranås. Ta med dig 
frågor och funderingar så hjälps vi åt att lösa dem. Vi fikar också och 
alltsammans kostar 30 kronor. Du behöver inte anmäla dig, men ta gärna 
med egen dator. Välkomna till trevliga forskarkvällar hälsar Gerd, Lillian 
och Iréne!

Göran Lennartsson
Reg. Fastighetsmäklare

Storgatan 4, 573 32  Tranås
Tel. 0140-120 70, 070-520 70 55
Fax 0140-190 20
Bost. 0140-31 16 11
info@famnab.com
www.famnab.com

Medlemsavgift  100 kr/år
Familjemedlem  50 kr /år
Föreningens plusgirokonto: 442188-9
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Tranås              0140-16304

Välkommen till vårens program 2012

Lördagen den 10 mars, kl 15.00
Årsmöte på Hembygdsgården
Årsmötesförhandlingar enligt utsänd dagordning.
Gösta Sanfridsson och Eije Fasth berättar om 
Hembygdsgårdens historia.
Kaffeservering och lotteri.

Lördagen den 17 mars, kl 10-14
Släktforskningens dag
Under dagen får alla intresserade möjlighet att prova 
på egen forskning med hjälp av föreningens material 
i arkiv och datorer. Tillfälle ges också att se hur släkt-
forskningsprogrammet Disgen fungerar.
Kaffeservering.

Torsdagen den 22 mars, kl 18.30
Disgen-kväll
En träff för dig som vill ha hjälp med att komma igång och registrera 
din forskning i Disgen. 

Torsdagen den 19 april, kl 18.30
Berättarkväll
Föreningens medlemmar medverkar med egna intressanta 
berättelser. Du som vill berätta, kontakta gärna någon i 
styrelsen.
Kaffeservering.
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Lördagen den 12 maj
Utflykt till Sunds kyrka och Bulsjö Gård
Samling vid Parkhallen kl 9.00 för ev. samåkning. 
Ta med kaffekorg!
Vi äter lunch på Ydregården där vi också besöker 
skomakarmuseet. Lunchpris: 100 kr (varmrätt, 
dryck, kaffe och kaka.
Anmälan till Gerd Brisfjord Karlsson, tel 0140-16159, senast den 4 maj.

Lars Karlsson
Tel. 0140-153 05, 076-125 30 39

Söndagen den 9 september
Historisk tipspromenad
Start kl 10-10.30 från Vuxenskolan, Storgatan 50. 
Under vägen berättar vi om intressanta platser i 
staden. Kaffeservering.
Släktforskarföreningen i samarbete med 
Holavedens Hembygdsförening.

Stort tack till våra annonsörer 
för ert stöd till föreningens

verksamhet!
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Vi har läst ...
Svenska Släktkalendern 2012
Svenska Släktkalendern (SSK) är ett uppslagsverk över 
grundläggande genealogisk-biografisk information om i 
Sverige verksamma släkter. Verket började ges ut 1885, 
först under namnet Svensk Slägtkalender och sedan Svenska 
Ättartal. 2012 års utgåva är nr 46 i ordningen. Utgivare är 
Föreningen Svenska Släktkalendern som är en ideell för-
ening.

I den aktuella utgåvan finns 68 släkter redovisade. Antalet släkter i hela bok-
verket är 2714. Samtidigt ges även en DVD ut med Victor Örnbergs klassiska 
släktsamlingsverk som utkom i 14 utgåvor mellan 1885 och 1908.

Med anledning av 100-årsminnet av August Strindbergs död är temat i 2012 års 
utgåva författare. Släktöversikten Strindberg är uppdaterad. Därtill återfinns bl.a. 
Fredrika Bremers, Erik Axel Karlfeldts, Pär Lagerkvists, Anna Maria Lenngrens, 
Tomas Tranströmers släktöversikter. Boken är illustrerad med porträtt, grafiska 
översikter samt heraldiska vapen och sigill.

Svenska Släktkalendern 2012 är en guldgruva för varje kalenderbitare. Dessutom 
är boken mycket vacker.

Föreningen Svenska Släktkalendern välkomnar alla som är intresserade av
att nyinföra eller uppdatera en släktöversikt i SSK. Information finns på
www.svenskaslaktkalendern.se. Där kan man också beställa boken och skivan.

0140-74 13 60Östra Bergsgatan 5C
573 36  Tranås

info@interfejs.se
www.interfejs.se

Nu har vi även utbildningar! Se mer på vår hemsida.
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Nytt i vår ”bokhandel”
Du vet väl att du kan köpa böcker hos oss? Får vi rekommendera ett par använd-
bara nyheter:

Fader okänd
Hur gör man när det står ”fader okänd” i kyrkboken? Det går att hitta en lösning 
på gåtan … 
Handbok från Sveriges Släktforskarförbund. Författare: Elisabeth Reuterswärd.
Pris: 200:-

Latin för släktforskare
En hjälpreda för kyrkoboksläsare och personer som forskar i gamla dokument. 
Författare: Jorge Lintrup.
Pris: 70:-

”Andrew Peterson och några andra”
Sista lördagen i januari bjöd föreningen in till Öppet Hus med föredrag. 
Tord Eriksson från Norra Vi gästade oss och berättade om Anders Petters-
son som 1850 tillsammans med 15 andra personer från Västra Ryd utvand-

rade till Nordamerika. I Amerika bytte han sedan namn 
till Andrew Peterson. Från 1854 till två dagar före sin 
död 1896 gjorde Andrew varje dag anteckningar om 
olika händelser i sin dagbok. Dessa dagböcker blev 
sedermera underlag till Wilhelm Mobergs utvandrar-
romaner. Andrew Peterson gifte sig 1858 och fick nio 
barn, dock inga barnbarn. Han blev bland annat känd 
för sina äppelodlingar och än i dag minns man honom 
som ”äppelmannen”.

Tord Eriksson tillhör Andrew Peterson-sällskapet och har skrivit flera 
böcker om utvandrarnas liv i Amerika.

Förutom att lyssna på föredrag tog flera besökare tillfället i akt att söka i 
föreningens arkiv efter sina anor.

Kaffe med hembakat bröd serverades och ca 30 personer besökte Släkt-
forskarföreningen denna dag.
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Föreningens styrelse
Ordförande
Gerd Brisfjord Karlsson  0140-161 59
Tranåskvarnsgatan 14 A  073-071 85 11
573 33  Tranås   gerdbk@yahoo.se

Vice ordförande
Gunnar Malmberg   0140-177 34
Storspovsgatan 7   gunnar.sa.malmberg@telia.com
573 37  Tranås

Kassör, ansvarig för medlemsregister och adressändringar
Ingegerd Fransson   0140-155 12
Tingshusvägen 1 B   076-786 71 66
573 35  Tranås   ingegerd.fransson@telia.com

Sekreterare
Lillian Ström    0140-660 06
Högstorp 1    070-548 98 22
573 92  Tranås   lillian.strom@telia.com

Vice sekreterare
Birgitta Rääf    0381-600 14
Köpmangatan 8   070-226 42 64
570 60  Österbymo   birgitta.raaf@hotmail.com

Ledamot
Iréne Nordell    0140-140 57
N. Storgatan 86   irene.nordell@live.se
573 34  Tranås

Ledamot
Sune Gustavsson   0140-610 24
Tranåskvarnsgatan 14 C  suneoannmargret@hotmail.com
573 33  Tranås   

Tranås/Ydre Släktforskarförening
www.tranasydre.se


