
Här följer en 
presentation av Ågatan

132 bilder med information 
om byggnader och personer 
som på något sätt verkat 

efter gatan.
Texten och bilderna är 

hämtade från K.E. Janssons 
och Bo Odes  samlingar 

delvis omarbetade efter egen 
forskning från mitt eget 

arkiv.

Bilden ett flygfoto på Ågatan 

från norr mot söder i mitten av 

1940-talet. Den visar hur 

kvarteren runt Ågatan såg ut 

då mellan Storgatan och 

Svartån.  



En flygbild från senare 

hälften av 1950-talet. 

Där Ågatan börjar vid 

skinnmojet fram till 

Eriksbergsskolan.



Akvarell av B. Hanell, efter ett foto 1893. Bilden är tagen från Storgatan, det gula huset är Storgatan 10. 

Övriga fastigheter låg vid Ågatan.(Kan vara Ågatan 5) 

Det första större företaget i möbelbranschen var Tranås måleribolag som startades 1882 av tre 

målarmästare, J.W. Fång, J.A. Fälth och frans Johansson. Efter några år inträdde ytterligare en målarmästare, 

J.A. Sandberg, i samband härmed uppfördes en ny och rymligare verkstadslokal. Den som ses mitt på bilden 

ovan.



På bilden personalen vid Tranås måleri- och träförädlingsaktiebolaget kring sekelskiftet. Bland 

musikanterna ses bolagets disponent J. W. Fång  och skyttegillets musikkår som var en av fem musikkårer 

som fanns i Tranås vid sekelskiftet 1800-1900-talet 



Omkring 1890 blev även fabrikör B.E. Gelotte delägare i firman och samtidigt uppfördes en större 

fabriksbyggnad, därmed kunde driften ökas ytterligare.   Företaget blev nu ett Aktiebolag med namnet 

Tranås Måleri och träförädlingsaktiebolag. På bilden, som är ett vykort av Karl Stille, ser man den 

nyuppförda fabriksfastigheten till vänster som låg vid Ågatan början, i framkant företagets virkesförråd där 

senare Fundins och Mejeriets fastigheter kom att uppföras. Till vänster på ödetomten byggdes år 1915 Tranås 

Skinnberederi.



Röda kvarn vid Storgatan och till höger syns vid Ågatan husen med gatuadress 2 och 4.   Foto: KE 1979

Ågatan 2, huset till höger, byggdes av specerihandlare Hult c:a 1910, som köpt tomten av sadelmakare Sjögren. Hult 

hade en affär i huset, men stod även på torget och sålde sina varor. Han klarade inte ekonomin, efter ett par år fick 

Sjºgren och en mjºlnare Andersson fr¬n Aneby ºverta huset. De hade nªmligen òskrivit p¬ò ¬t honom. ¡gatan 2 var ett 

hyreshus där många Tranåsfamiljer bott. Sista ägaren var Tranås Skinnberederi.

Ågatan 4, det lilla huset till vänster byggdes på 1860-talet av Färgare Sandvall. En tidig ägare hette Kars vars fru var 

karamellkokerska och åkte omkring till närbelägna orter och sålde sina karameller. Bottenvåningen i huset användes av 

òSkinnmojetò till arkiv och lager.

Biografen byggdes omkring 1915 och hette först Kronan fram till slutet av 1920-talet. Bion lades ned 1976 och huset 

revs 1980. På det här området byggdes Södermalms äldreboende. "Wånexhuset" som stod på den öppna platsen vid sidan 

av biografen revs i slutet på 60-talet. 



Foto: Folke Walin 1960.           Det stora gula huset var från början Måleribolagets verkstadslokaler med 

adress mot Ågatan. I den högra vinkelbyggnaden fanns biografen Tranås-bio med entré från Ågatan, troligen 

från c:a 1908  .  Senare övertogs lokalerna av Filadelfia församlingen. Husen mot Storgatan har nu rivits, 

(1960), på det här området byggdes servicehemmet Södermalm och Brunnsparkskyrkan.  På trottoaren mot 

gatan finns en kiosk, tidigare stod det en kiosk vid Röda Kvarn, Centrumkiosken som ägdes av Knut Sjöberg, 

den revs 1960 kan det vara samma?  



De första pinnstolarna skall ha tillverkats i Svenarums socken i 

Småland. Fabrikation av pinnstolar togs upp i Tranås omkring 1880 i 

en liten verkstad i klockare Johanssons gård.  Det första större 

företaget inom möbelbranschen var Tranås måleribolag som startades 

år 1882 av målarmästarna J.W. Fång, J.A. Fält och Frans Johansson. 

Man började nu köpa in stolar som målades och såldes vidare.

Efter några år kom målarmästare Sandberg in i firman och då 

uppfördes en ny målarverkstad, det är den lilla byggnaden efter 

Ågatan som man ser till vänster om Stolfabrikshuset på akvarellen 

ovan.

Man började nu att tillverka pinnstolar i den gamla verkstaden. 

Omkring 1890 kom B.E. Gelotte in som delägare, och nu uppfördes 

en ny större fabriksbyggnad (stolfabriken på akvarellen) och driften 

kunde ytterligare ökas. Den fabriken ses bakom den låga vita 

byggnaden till vänster på fotografiet ovan. 1896 övertog man Nya 

stolfabriken vid Tranås kvarn, nu var arbetsstyrkan närmare 100 man, 

en imponerande siffra efter den tidens Tranåsförhållande. 

Tranåskonstnären Herman Norman arbetade tidvis vid företaget till 

åren strax före sin död.

I början av 1900-talet uppförde man den stora fabriksfastigheten vid 

Ågatan, (se fotografiet ovan). Då började man även med tillverkning 

av hemmamöbler. Företaget kunde dock inte klara påfrestningarna 

under affärskrisen 1908 utan råkade i obestånd och upplöstes.

Måleribolaget fabriksbyggnad från 1890 byggdes först om till 

òTran¬s-Bioò med entr®n fr¬n ¡gatan och ºvertogs sedan av 

baptistförsamlingen Filadelfia år 1921.  

Wånex

I det stora huset, byggt år 1900, hade M. Graaf-Hagelbäck & Co 

pälsfabrik mellan åren1917-1923. som man ser på bilden ovan, En 

tid därefter hade Fritz Lundberg lokalerna som annex till sitt 

skinnberederi som låg tvärs över gatan Därefter hade Erik Carlander 

tillverkning av skinnmöbler här en längre tid innan han flyttade sin 

rörelse till Västra Järnvägsgatan 13. 

År 1938 kom Direktör Wångmark till fastigheten och startade sin 

konfektionsfabrik òW¬nexò, som fanns kvar fram till 1963 d¬ 

Wigéns övertog lokalerna. 

Den hårt slitna byggnaden revs 1977. 

Den fabriksbyggnad som uppfördes 1890 byggdes först om till 

òTran¬s bioò med ing¬ng fr¬n ¡gatan.  Filadelfiafºrsamlingen blev 

senare ägare till de fastigheter som från början var Måleribolagets 

stolfabrik.



De tre husen kallades fºr òLumpag¬rdenò. G¬rden byggdes i slutet av 1800-talet av lumphandlare Andersson, 

Prinsen kallad. Från början lär det endast ha varit bostäder. Affärslägenheterna tillkom senare. 

Lumpsamlarlagret hade han i ett uthus på gården. Han hade två pojkar Oskar och Gustav som bodde på andra 

våningen i det mellersta huset. Oskar gick i faderns fotspår och blev lumpsamlare, Gustav var fiskhandlare. 

Han drog omkring med en kärra och sålde fisk.          Foto: K.E. Jansson 1971

Ågatan 6-8



Ågatan 8, där bodde en längre tid konstnären Bengt Hanell. Mot slutet hade han lägenheten full av tavlor. 

Man fick sällan köpa någon tavla i samlingen, nej, de var inte färdiga. Han hade rationell matlagning, kokade 

ägget i kaffepannan ihop med kaffet! Barberare Wetter har haft raksalong där. Taxiägare Andersson har också 

haft droskstation i ett av husen, där det också en tid funnits ett skomakeri. (Skomakare Carl Pettersson). 

Det stora huset var ett hyreshus med 5-6 lägenheter där många tranåsbor bott.           Foto: K.E. Jansson 1971



Ågatan 5, den fabriksbyggnad som uppfºrdes 1890 byggdes fºrst om till òTran¬s bioò med ing¬ng fr¬n 

Ågatan.  Filadelfiaförsamlingen blev senare ägare (1937) till de fastigheter som från början var 

Måleribolagets stolfabrik.

I porten till vªnster gick man in till òTran¬s BIOò, man kom in vid sidan om bio-duken. Biografen upphörde 

1936


