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Traningar!
Och nu så är det jul igen...
Den här gången har vi fått 
bevis på att folk verkligen 
läser vårt Tranesblad. Flera 
personer har hört av sig med 
både namnförslag och fakta 
kring hus och släktskap. 
Detta uppskattas och det är 
jätteroligt med engagemang 
och synpunkter. När ni läser 
detta är granen redan på 

plats och förhoppningsvis är den vackrare än 
den som Kjell visar bild på. Efter en fantastisk 
höst och en mycket trevlig höstfest ser vi fram 
emot Julmarknad, Lucia, Julefrukost och härlig 
julstämning i vår by. Kanske blir det en vinter 
med snö och kyla. Då blir det skridskoåkning på 
Dammen och kanske blir någon inspirerad av 
skidhopparen på omslaget. - Ta det försiktigt där 
ute och ha en riktigt

     God Jul och ett 
Gott Nytt År!

Pr istavlan
Styrelsen har gått igenom de inkomna 
förslagen på namn till Vandrarhemmets nya 
hus. Det vinnande förslaget blev: Åbons

De tre vars förslag fick flest röster är:
Gerd de la Motte, Eva Nilsson och Maria 
Mårtensson. De tre vinnarna kommer att få 
varsitt presentkort från Ingelsta Kalkon.

“åbo subst. -n-r      - innehavare av åborätt; 
förr benämning på ägare av jordegendom 
som själv brukade och bebodde densamma.”

“åborätt - ärftlig besittningsrätt till annans 
jord i äldre tid.”

källor: SAOL, Sv Uppslagsbok, Nordisk Familjebok



Julmar knad
Traditionell Julmarknad på Torget i Skåne Tranås 

6 december kl. 12-16. Tomten finns på plats, passa på 
att lämna din önskelista. Här hittar du ål, korv, bröd, 

kakor, julkärvar och kransar, glögg, hantverk, lotter och 
mycket mer. Kaffeservering med julmusik. 

Friluftsfrämjandet grillar korv.

Vandrarhemmet inbjuder till

Julefrukost
lördagen 19 december

Första sittningen kl. 9:00-10:30
Andra sittningen kl. 11:30-13:00

Kl. 10:30-11:00 berättar professor Nils Tryding om sin 
uppäxt i Tryde, vägen till kunskap och om sitt långa 

doktorsliv.

Anmälan senast 8 dec till Vandrarhemmet
info@skanetranas.com   eller 0417-203 30

Pris 80 kr/person



Idrott och fotboll i Skåne Tranås
Fotboll är kanske världens mest populära 
sport och spelas enligt FIFA regelbundet av 
mer än 240 miljoner människor i mer än 200 
länder. Arkeologer har funnit tecken på att 
fotboll spelades i Kina redan på 300-talet 
f.Kr. Då som nu spelades med två lag, mål 
och med en boll av läder fylld med fjädrar 
eller liknande. Ett förbud utfärdat av Filip 
den långe visar att spelet förekom i Frankrike 
under 1300-talet. I England är det också 

ett förbud som som bevisar att fotboll spelades där under samma tid. Det 
var Edvard III som motiverade sitt förbud med att allmänheten istället 
skulle ägna sig åt bågskytte. Fotbollen blev istället ett gatunöje med dåligt 
anseende eftersom den ofta ledde till gatuslagsmål. Inte mycket har hänt på 
den fronten de senaste 700 åren med andra ord. 

I Skåne Tranås har det säkert spelats boll i alla tider mer eller mindre 
organiserat. Strax efter att boken om Tranås kommit ut kom ett brev från 
Assar Tranmark (Andersson) där han bland annat skriver följande om 
idrottens barndom i Skåne Tranås:
 

“Nu finns det inte många som minns att det på 30-talet fanns en 
idrottsförening som hette I.K. Helenetorp. Initiativtagare var förstås Oscar 
Mårtensson. Den ägnade sig åt fotboll. Planen fanns intill och väster om 
Helenetorps nöjesplats. Den var varken slät eller plan, men det fanns 
två målställningar av trä utan nät. Vi spelade mot lag från kringliggande 
byar men också från t.ex. Simrishamn. Till bortamatcherna åkte större 

delen av laget i och på Oscars 
T-Ford. Vid hemmamatcherna 
försökte Oscar elda laget och den 
fåtaliga publiken med diverse 
hejaramsor. Inköpta var också ett 
styck av vardera spjut, kula och 
diskus, men ingen organiserad 
träning bedrevs. Joggingvågen 
hade ännu inte vällt in över 
landet, men i Tomelilla gick ett 
terränglopp av stapeln. Jag minns 
det för min bror Johan var med. 
Han sprang i s.k. smärtingskor 
med klack. De var perfekta på 
dansbanan men olämpliga för 

terränglöpning. De slet av en av hans stortånaglar, så det var första och 
sista gången han tävlade i terränglöpning. En form av tävlingsverksamhet 
bedrev vi pojkar i byn. Vi böjde ner styret på våra cyklar och kappades på 
rundan Tranås-Spjutstorp-Onslunda-Tranås.”

TUF vinnare i Brantevikscupen 1973
Ö.fr.vä Kjell Eng, Bo Ohlsson, Tomas Nilsson, Kaj 
Johansson, Nils Ohlsson, Olle Stridh. 
Sittande fr.vä Bertil Rosberg, Bengt Ohlsson, Arne 
Rudolfsson, Nils-Inge Eriksson



På 50-talet var bordtennis stort i Skåne Tranås och något år vann man 
prestigefyllda segrar i division II. 1959-60 köptes mark av Sigurd Perssons 
sterbhus och av Oscar Palm på nr 21. Här anlades Tranås Idrottsplats. 
Rallycross var också stort och några av de aktiva var Kjell Eng, Ebbe Ek, 
Sven Jönsson med flera. Under 70-talet hade Tranås inte mindre än två 
handbollslag. I början av 80-talet var det åter cykel som gällde och TUF 
ställde upp i Ring Knutstorp med två lag, tio deltagare i varje, åren 81-85. 
Då tillkom även tennisbanan på Idrottsplatsen.
Idag är det Korpfotboll, bridge (sport?), boule och nu på senare tid även 
yxkastning som gäller i Skåne Tranås. 

TUF:s Korplag slutade som 5:a i år, en insats som bör uppmärksammas. 
De flitigaste spelarna fick priser vid årets interna avslutningsfest. Det är 
Per Larsson 13 matcher, Kim Jacobsson och Andreas Espersson med 11 
matcher samt Thomas Nilsson med 10. -Bra kämpat alla i laget!

De första korpklubbarna tillkom redan 1912. Solskensolympiaden i 
Stockholm blev ett genombrott för Svensk idrott. Intresset spreds snabbt 
och arbetsplatser, personalgrupper och yrkeskårer bildade egna s.k. 
korporationsidrottsföreningar. Efter kriget satte utvecklingen fart på 
riktigt och 1945 bildades Svenska Korporationsidrottsförbundet - Korpen. 
Initiativtagare var i huvudsak Stockholms Stadsfullmäktiges ordförande, 
tillika ordf. i Konsum, Carl Albert Andersson. Människan behövde en sund 
kropp och någonting att hoppas på, menade han. På 50- och 60-talet 
arrangerades folkidrottsveckor och man lanserade begreppet “spänst åt 
kvinnan” och sen har rörelsen utvecklats i en fantastisk omfattning.
Korpen är idag en del av Riksidrottsförbundet sedan 1976 m.m.

Idrott och fotboll i Skåne Tranås



Tranesgården
STF Hotell & Vandrarhem Festsalar & Konferens

Vandrarhemmet

Årets oktoberfest på Tranesgården 
blev en lyckad och trevlig tillställning. 
Ett femtiotal glada gäster åt, drack, 
sjöng och dansade. Bandet Holiday 
klarade snapsvisor, allsång, dans-
band, rock och blandat med den äran. 
Festkommittén fick dagens ros i Ystan, 
vilket också var mycket trevligt. Stor 
eloge och tack till alla som hjälpte till 
att förgylla kvällen!

På söndagen den 4 oktober var det 
Bröllopsmässa på Kronovall. TUF och 
Vandrarhemmet hade en fin monter.
En fin presentation finns även på 
www.brolloposterlen.se

Redan nu är 8 bröllop inbokade 
under våren 2016, berättar Gerd 

från Vandrarhemmet. 
Därutöver väntar vi 
våra trogna fågel-
skådare, ett stort 
gäng orienterare 
och en tovningskurs 
med sina deltagare. 

Att naturintresserade gärna 
besöker Skåne Tranås vet vi och 
här har varit fladdermusskådare, 
grodspanare och andra. Nu 
i vår väntar vi en stor grupp 
skalbaggsnördar (deras egna ord) 
från hela Norden.

- Spännande!

Vid årsskiftet byter TUF till bankgiro 
för insättning av 
medlemsavgiften 
(och donationer)
bg: 891-5621



Tranesgården
STF Hotell & Vandrarhem Festsalar & Konferens

Vandrarhemmet

Under två dagar fylldes byn 
med ungdomar när 51 elever 
tillsammans med föräldrar och 
pedagoger från Lövestad skola 
kom cyklande för lägerskola. 
Det blev skogspromenad till 
Forsadal med olika aktiviteter. 
Det blev fiskelycka i Byadammen 
- dock inte stor nog att grilla. 
Spontanuppträde på scenen och 
samarbetslekar på gröningen, 
en kortare guidning i byn samt 

studiebesök på Rosenhagen med provsmakning av olika äpplesorter hanns 
också med. Hela gänget grillade korv och hade lägerbål vid idrottsplatsen för 
att till slut bädda ner sig alla tillsammans i gymnastiksalen. Mycket fniss, lite 
fis och ljusstrimmor som såg ut som ett spöken var en del av upplevelserna. 
På morgonen vankades frukost i Salen och därefter cyklade hela gänget 
nöjda barn och vuxna (ca 1 mil) tillbaka till Lövestad.



Läsare hörde av sig till Tranesbladet

Det ringde en man som sade: “Hej, jag heter Ronny och jag vet vad flygfotot visar, 
det är Baggahus Gård. Det är jag helt säker på, för där bor jag.” Han berättade också 
precis som några andra läsare påpekat, att Eriks Signe inte alls hade något med Signe 
på Klockaregården att göra. Tranesbladets utsände begav sig med karta i högsta 
hugg mot Baggahus för att få höra mera om folk o gårdar. Ronny berättar med värme 
om sin farmor Ida som tillsammans med maken Axel flyttade från Ingelstorp 1935 
till gården Skarphult 1:16. De hade tre barn, Agne, Signe och Åke. 1947 köpte de 
Baggahus som varit i släkten sedan 1901. 1976 övertog Åke, Ronnys far, gården. Åke 
var snickare och var bl.a.med och byggde Färgeriet på Tranesgården. 1997 övertog 
Ronny Baggahus. Signe var följdaktligen Ronnys faster.Han berättar att det låg en 
statarlänga intill det som idag fungerar som fårstall. Där bodde Erik och hans bröder. 
De tjänade under Äsperöd. Det förklarar ett annat foto som vi hittade på vinden, en 
bild på Äsperöds hästar från 1928. Erik o Signe fann varandra och de bodde på en 
gård i Heinge, Lövestad socken. Det andra flygfotot i förra numret av Tranesbladet är 
sannolikt den gården.

För länge sedan hörde gården Baggahus till Äsperöd som i sin tur låg under Kåseholm 
som hörde till Högestad Gods. Baggahus finns omskrivet i ortnamnsregistret 
1690 och Äsperöd huvudgård 1367. Ännu längre tillbaka i tiden låg här en borg 
som med omgivningar tillhörde biskop 
Absalon fram till dennes död i mars 1201. 
Äsperöd testamenterades till “Lundekirkens 
kannikkebord”i det som är Danmarks äldsta 
bevarade testamente. Lite om denna borg finns 
att läsa i Tranesbladet mars 2013. 



Vi gör jullandgångar och 
jultallrikar på beställning fram 
till 22/12. Beställ 2 dagar innan. 
Vi serverar jultallrikar  att 
avnjuta på plats 5-6/12, 12-13/12 
samt 19-20/12. Boka gärna i 
förväg.

Vi håller öppet:
ons-fre  10-17
lör        8:30-16
sön       10-16

Kaféet har stängt:
21-25/12 samt 28/12-1/1

Kontakta oss på:  
0417-25 255
                  -Välkomna!

LÄNGORNA
TORGET 

SKÅNE-TRANÅS

Butiken är välfylld 
med vinterns läckra 
plagg för både fest 
och vardag.

Vi har öppet:
tis-fre   10-17
lör-sön 10-15

Julafton stängt
Juldagen stängt
Nyårsdagen stängt

Uppvisande av denna 
kupong berättigar till 

25% 
rabatt på valfritt plagg.

Erbjudandet gäller t.o.m. 
23/12 2015



Efter de senare årens succé med 
ljusstöpningskurserna, arrangerades 
i år två träffar för detsamma. Båda 
kvällarna var välbesökta och i år 
hade man flyttat ut verksamheten 
till gymnastiksalen för att få bättre 
plats. Ansvarade gjorde Katarina 
Lundberg i vanlig ordning. Några 
damer tyckte det var så roligt, 
att de var med båda gångerna. 
Åldersspridningen spände från 7 
år till en bra bit över 80. Några 
sade att “detta var det roligaste 
de hade gjort på länge”, och då 
blir man ju glad berättar Katarina. 
Inte bara bybor var med, det kom 
folk från Lund, Ystad, Helsingborg, 
Kristianstad, Bollerup, Äsperöd och 
Tomelilla. Att stöpa ljus har man 
gjort förr i Skåne Tranås. Den övre 
bilden visar ljusstöpningskurs på 
Tranesgården 1953

Det räcker inte alltid  
att bara gräva där du står!

Tänker du byta bostad? Kanske köpa eller sälja en gård eller ett lantbruk?
Då bör du vända dig till en fastighetsmäklare med fötterna stadigt i den skånska myllan.
Vi på Mäklargården har verkat i Skåne under många år, kan mentaliteten och kulturen, 

vet att människorna vill göra sina affärer rejält, handfast och ärligt.
Som hästkarl och lantbrukare har jag också lärt mig att en spade alltid är bra att ha till hands.

Välkommen till mig på Mäklargården – där service och omtanke är vår profil!

Torget 7 | 273 30 Tomelilla | Telefon: 0417 - 122 11 | Mobil: 0709 - 220 998 | E-post: rolle@maklargarden.se | www.maklargarden.se
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Det räcker inte alltid
att bara gräva där du står!

Tänker du byta bostad? Kanske 
köpa eller sälja en gård eller ett 
lantbruk? Då bör du vända dig till 
en fastighetsmäklare med fötterna 
stadigt i den skånska myllan. Vi på 
Mäklargården har verkat i Skåne 
under många år, kan mentaliteten och 
kulturen, vet att människor vill göra 
sina affärer rejält, handfast och ärligt. 
Som hästkarl och lantbrukare har jag 
också lärt mig att en spade alltid är 
bra att ha till hands.

Roland Ekström
Auktoriserad Fastighetsmäklare

Mobil 0709-220 998

www.maklargarden.se



Kjells arkiv

Släputhyrning, hantverk, 
gasol, kaminer & tillbehör,

 m.m.

Ring för öppettider                
Arisabäcksvägen 17

0709-18 00 72

Mys med en brasa i höst!
Förstklassig björkved i 

praktiska 40 liters säckar.

En av min fars första kunder i butiken 
1944 var Fabrikör Gustav Bjeremyr. Denne 
tyckte att far som nykommen handlare 
skulle skaffa gran till Torget, det hade 
man tydligen inte haft tidigare.  I Lodes 
efterlämnade anteckningar står att på 
Torget var det sång och dans vid julhelgen. 
“Sången var bra men det hade inte skadat 
med en gran”. Eftersom Gustav hade elfirma 
kom de överens om att far skulle skaffa 
gran och Gustav skulle bidra med ljus. Nils 
Sme hade lastbil och gran hämtades vid 
Kronovall. Sture O. som arbetade för Gustav 
lade ner sladdarna under kullerstenen som 
antagligen är de samma som används idag.
Efter denna är det många som skänkt 
julgranar till Tranås Torg. Till slut var det 
några som menade att kommunen skulle 
ordna granen. Den första kommunala 
granen kom. Vi fick själva resa och förse den 
med beslysning. Den var så ful att jag var 
tvungen att fotografera den. Dagen efter 
hade någon satt en skylt där det stod:
“Detta skall vara en gran”           God Jul



Närmast stundar:

6 dec Julmarknad på Torget kl. 12-16
8 dec sista dag att anmäla till Julefrukost

 13 dec kl. 17  Lucia på Tranesgården
19 dec Julefrukost på Vandrarhemmet kl. 9-13

God Jul & Gott Nytt År

5 mars Självständighetsdagen, Flaggdag
  Årsmöte TUF mer info kommer

Information på  
www.skanetranas.se
och på anslagstavlan

INGELSTA KALKON
din lokala matleverantör

Lunch - catering - delikatesser

Gårdsbutiken på Österlen
tel: 0414-285 24

www.ingelstakalkon.se

Den perfekta julklappen!

Ingelsta Presentkort 
Ladda med valfritt belopp

God Jul


