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Hej Släktforskarvänner!
Då var det dags för årets första medlemsblad. Det gångna året har ju varit regnig
och solfattig och har kanske, för många av er, gett tid för släktforskning. Ni
kanske har löst det där problemet som ni har försökt att reda ut under en lång tid.
Styrelsen har nu tagit fram vårens program, där vi inleder med årsmötet den 23
februari. Vi kommer också att arrangera Släktforskningens dag den 15 mars som i
år blir i våra egna lokaler. Som föredragshållare har vi bjudit in Boxholms kändis,
Johan Birath, som kommer att berätta om sin senaste bok ”Brännvin, vatten och
bröd”, glimtar från Östergötlands rättssalar 1800 – 1850. Johan är högstadielärare,
författare, lokalhistoriker, debattör m.m. Han har ju blivit den mest populära
medverkande personen i TV-programmet ”Hjärnverket” som sänds i Kanal lokal
varje torsdag. Anders har lovat att ställa upp igen och visa möjligheterna att
forska på Internet. Vi återkommer också med berättarcafé, där våra medlemmar
ställer upp och berättar. Har någon av er medlemmar något intressant att berätta
denna kväll så hör av er till mig. Vårens utflykt blir till Torpa kyrka och Asby
museum. Hoppas nu att vi äntligen ska få en solig och varm dag för det har ju
varit ”så där” med detta under de senaste årens utflykter. Kom ihåg att ni måste
anmäla er om ni ska vara med på lunchen i Österbymo. Hoppas att ni har
möjlighet att vara med på våra träffar under våren, glöm inte att anteckna tiderna i
er almanacka.
Vi i styrelsen uppskattar verkligen intresset för vår hemsida. Genom denna har vi
fått medlemmar från andra delar av Sverige, bl. a. från Stockholm, Kumla och
Falköping. Släktforskare har hört av sig från Norrland om de kan komma till vår
lokal och få hjälp med forskning för de har läst under ”arkiv” vad vi har för
materiel.

hemsidan, Anders
Johansson, förevisade
våra möjligheter att
forska via länkar på
vår hemsida. Anders
återkommer på Släktforskningens dag i vår.
Året avslutade som
vanligt med grötfesten.
Denna gång kom det
ca 30 personer som
lyssnade på Robert
Johansson som sjöng
och berättade roliga
händelser, så det blev
många skratt samt
också allsång.

Glada miner på grötfesten i väntan på
underhållning och gröttallrik.

Under hösten har vi haft nybörjarkurs, där 9 personer deltog samt fortsättningskurs där det var 10 personer. Vi har också som vanligt haft Öppet Hus på tisdagar,
där Lennart Sandgren som vanligt ställer upp och finns till hjälp för våra
medlemmar. Vi har nu döpt om namnet från Öppet Hus till Medlemsöppet.
Något som har varit glädjande är att vi har fått 26 nya medlemmar under året och
de flesta tillkom under hösten, efter vi startat hemsidan.
Antalet deltagare på våra träffar har också ökat under hösten.
Hoppas nu att denna positiva utveckling fortsätter under 2008.
Styrelsen

Ängarydsgatan 8 TRANÅS
Tel 0140-38 56 60

JORDEN ÄR RUND
FRAMTIDEN ÄR CIRKELFORMAD

TRANÅS 0140-163 04

Styrelsens återblick
Ja, då var det dags att summera vad som har hänt i föreningen under hösten.
Höstens utflykt var till den gamla
festplatsen Granforsen i Boxholm.
Hit kom ca 45 personer för att lyssna
på redaktören Hans Egeskog som
berättade om skytten Sven Månsson.
Kvällen avslutades med kaffe och
våfflor.
Under oktober fick vi besök av Sven
Malmberg från Vadstena Landsarkiv
som berättade om våra möjligheter att
utföra släktforskning i Vadstena.
Efter att han har rest runt och
informerat hos släktforskarföreningar
i över 20 år så avslutade han hos oss

Hoppas nu att Tranås/Ydre
Släktforskarföreningen skall
motsvara era förväntningar och
kunna ge samvaro och hjälp i er
släktforskning.

Hans Egeskog berättar i Granforsen

Anders Johansson förevisar vår
hemsida på Arkivens dag.

Man skulle ju också uppskatta att Släktforskarförbundet äntligen får ordning på
ekonomin så det blir slut på de stora förlusterna som har varit under tidigare år.
Förbundet kommer att lämna sina dyra lokaler i Sundbyberg under vintern och
flyttar in i betydligt mindre och billigare i Solna kommun. Detta borde ge en
positivare ekonomi.

och det blev publikrekord i våra lokaler,
det kom ca 50 personer.
Vi deltog i Arkivens dag en lördag under
november tillsammans med
Holavedens Hembygdsförening. Samma
dag hade vi också Öppet Hus. Det blev en
välbesökt dag, vi räknade med att det kom
närmare 100 personer under de 4 timmar
som vi hade öppet. Eje Fast visade gamla
bilder från Tranås och vår ansvarige för

Sven Malmberg avtackas med en
blombukett.

Jag vill också passa att tacka för
förtroendet Ni gav mig, vid förra
årsmötet, att bli föreningens ordförande. Det har varit ett intressant
och lärorikt år för mig men tyvärr
drabbades jag av sjukdomar som har
gjort att jag har kommit fram till
beslutet att sluta som ordförande vid
kommande årsmöte.

Slutligen – ett varmt tack till alla i föreningen som har hjälpt till under det
gångna året, utan er skulle vi inte kunnat ha våra kurser, öppet Hus,
medlemsträffar, hemsidan m.m.
Sven-Olof Friman
Ordförande

Göran Lennartsson
Reg. Fastighetsmäklare

Akustik och Takelement, Tel. 0381-601 14, www.traullit.se
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Medlemsöppet i föreningens lokaler

Vi minns
Ivar Adolfsson

Tisdagar mellan klockan 15.00 och 20.00 är det öppet för medlemmar i
släktforskarföreningens lokaler på Storgatan 50 i Tranås (ingång från gården).
Medlemsöppet börjar den 5 februari och sista gången i vår är den 8 april. Dessa
dagar har medlemmarna möjlighet att forska på egen hand, med hjälp av
föreningens material och Genline. Vid användning av Genline tas en kostnad
ut på 10 kronor per timme.
I våra föreningslokaler finns tillgång till rullfilm och mikrofilm (samt läsare) för
socknarna inom Tranås och Ydre kommun samt närmast angränsande socknar. Vi
har också ett antal CD-skivor och böcker. Mycket material finns också nedtecknat
och insatt i pärmar.
Ansvarig för tisdagarna är Lennart Sandgren tel. 0140-31 12 62
eller 070-337 65 86. Ring Lennart om du vill boka tid för Genline eller om du
har några andra frågor rörande medlemsöppet.

Önskar du besöka föreningens lokaler under andra tider, för släktforskning
på egen hand, kontakta någon i styrelsen (se sista sidan).

Kursverksamhet
Fortsättningskurser i släktforskning pågår i vår under onsdagar.
Nybörjarkurs kommer att starta till hösten. Avgift för den kursen blir ca 800
kronor inklusive kursbok.
Har du några frågor kring kursverksamheten, slå en signal till Gerd
Brisfjord Karlsson tel. 0140-161 59.

Vår hedersmedlem och trogne släktforskarkamrat Ivar Adolfsson har lämnat oss. Det
känns overkligt och tomt att han inte längre
finns ibland oss.
Ivar föddes den 23 september 1921 i Galtås.
Efter skolans slut började han direkt arbeta i
lantbruket hos sin far. Redan i 16-årsåldern kom han med i studiecirkelarbetet i
byggnadshistoria och naturvård. Hans intresse för dessa ämnen stimulerades allt
mer och han räknades till eldsjälarna i vår bygd. Han blev också en ledande gestalt för alla intresserade av släktforskning och bygdehistoria.
Ivars största och kanske mest krävande arbete har ägnats åt torpinventeringen i
Säby socken, som resulterade i boken ”Från Aggas till Öknen”. Han var då cirkelledare för projektet som samlade ca 30 deltagare. 1977 började han med släktforskningskurser på Stadsbiblioteket och 1979 belönades Ivar med Tranås
Kommuns kulturpris för sina insatser när det gällde hembygden.
1985 var han med och bildade Tranås/Ydre Släktforskarförening. Ivars betydelse
för föreningen har under åren varit mycket stor. Han var en förebild för många
släktforskare. Från föreningens start var han alltid en källa till inspiration och
engagemang. Ivar hade en stark utstrålning, vi minns hans fängslande och uttrycksfulla språk, präglat av den småländska bakgrunden. Ivars berättarkonst är
vida känt och han hade också ett otroligt minne. Han kunde helt oförberedd resa
sig upp vid våra träffar och läsa dikter och berätta historier från gångna tider.
För oss släktforskarvänner känns det tomt och tillvaron mindre färgglad när Ivars
röst har tystnat. Vi saknar honom men är tacksamma att vi fick träffa och uppleva
Ivar under många år.

Ett stort TACK till våra sponsorer!

Styrelsen

Överflödsförordning
Att leva i överflöd, både vad gäller mat och klädsel, kunde straffas med böter eller
fängelse på 1700-talet. Exempel på detta finns i Ydre.
På en sockenstämma 1723 varnas folket för överflöd vid gästabud. Man
uppmanas att lägga bort det gamla missbruket att täcka borden med stora träfat,
fyllda med mat. Man bör bara sätta fram så mycket mat som går åt.
På hösttinget 1728 hos Ydre häradsrätt är det överflöd i kvinnornas klädsel som
bestraffas. Sex ogifta kvinnor åtalas för att ha burit silkes- och sidenmössor.
Bland de åtalade är Kerstin Larsdotter från Graby, som haft på sig en brun
silkesmössa i Sunds kyrka. Karin Olofsdotter från Ribbingshov har burit en
halvsidenmössa i Norra Vi kyrka. Alla erkänner och döms till åtta dagars fängelse
på vatten och bröd.
(Källa: Rääfs beskrivningar)
Gerd Brisfjord Karlsson

Släktforskarföreningens hemsida
Hoppas att ni som har tillgång till internet också har besökt vår intressanta
hemsida (www.tranasydre.se). Där finns bilder från våra sammankomster,
information om vår förening och många användbara länkar. Gå gärna in på
”Efterlysningar” och kolla då och då. Kanske det finns frågor som ni kan hjälpa
till att svara på, eller får ni lösningen på en gåta ni länge jobbat med. Det är fritt
fram för alla att fråga och svara.
På hemsidan finns också våra aktuella programpunkter ifall ni skulle ha oturen att
tappa bort medlemsbladet.

--- Kloka ord om släktforskning --Ju äldre man blir, desto säkrare blir jag på,
att det är nödvändigt att vandra bakåt.
Annars blir det svårt att vandra framåt
på ett medvetet sätt.
F.d. jämställdhetsminister Jens Orback

Släktforskaren lever livet framåt
men förstår det bakåt.
Okänd författare

Ombyggnad – Tillbyggnad – Renovering
Tel. hem 0140-107 86, Mobiltel. 070-604 20 38
Fax 0140-149 00 Idrottsgatan 8, 573 41 TRANÅS

Välkommen till vårens program 2008
Lörd 23 febr.
Kl 16.00
Vuxenskolan
Storg. 50

Årsmöte

Lörd 15 mars
Kl 10.00 15.00
Vuxenskolan

Släktforskningens
dag

Weimar Sjöstadt berättar om åren tillsammans med släktforskarvännen Ivar Adolfsson ”Ivar i Galtås”.
Sedvanliga mötesförhandlingar.
Kaffeservering och lotterier.

Under dagen får alla
möjlighet att prova på egen
forskning via Genline,
mikrokort och allt övrigt
material.
Klockan 13.30 berättar
den kände Boxholmsprofilen Johan Birath
om sin senaste bok
”Brännvin, vatten och
bröd”.
Kaffeservering och
lotterier.

Lörd 31 maj
Kl 10.00
vid Torpa
kyrka

Utflykt
Föreningens vårutflykt
går i år till Torpa kyrka
där Martin Giertz tar
emot och berättar om
kyrkans historia.
Färden går sedan
vidare till Asby Skolmuséum och utställningen om Andrew
Torpa kyrka i Ydre
Peterson som utvandrade
från Ydre till NordAmerika. Tord Eriksson förevisar och berättar om Andrew.
För den som så önskar finns möjlighet att äta lunch i
Österbymo därefter, till en kostnad av ca 100:-.
OBS! Samling vid Parkhallen kl. 9.30 för samåkning
från Tranås.
MEDTAG KAFFEKORG!
Anmälan, för de som vill äta lunch, senast 25 maj till
Gerd Brisfjord Karlsson, tel 0140-161 59.

Johan Birath från Boxholm

Torsd 17 april Berättarkväll
Kl 18.30
Flera av föreningens medlemmar medverkar med egna
Vuxenskolan berättelser från sin släktforskning eller andra intressanta
upplevelser.
Kaffeservering.

Medlemsavgift 80 kr/år
Familjemedlem 50 kr/år
Föreningens plusgiro 44 21 88-9
Andrew vid sin första bostad i Minnesota 1885

