
Barnens Dag i Tranås

1 – 3 september 1950

Festligheterna började på fredagen 
med Zigenartåg.                  

Konstutställning av skolbarnen och 
stadsfullmäktiges ledamöter. 

På lördagen var det lekar, fotboll, 
dragkamp, stafett och 

gymnastikuppvisning. Allt på 
Idrottsplatsen där också ett 

karnevalståg utgick kl. 17.00 med 
Folkets Park som mål.

På söndagen var det ett barntåg som 
utgick från Sveaparken med 

Ekmarkspark som mål.

Alla tre dagarna var det festligheter i 
Tennishallen, 

Utställningsrestaurangen och Folkets 
Park, med Dans, Kabaré och 

servering

Givetvis passade orten 
handelsmän på att 
annonsera, här några 
exempel



Barnens dags festligheterna fick en 
god start på fredagen

Zigenarinvasion och tombolarusning, 
gårdsmusik och tal på torget.               

Svartögda sköna damer attackerade 
gatans vandrare med ballonger, 

papperskarameller och annat smått och 
gott

Den ballongsäljande zigenerskan 
heter till vardags Ulla Irwall



Den sköna Zigenare 
mamman Glasino med 
sina näpna ungar i 
vagnen. Uppklädda för 
att delta i Barnens Dags 
tåget 1950.



JO, visst ska 
flickan ha en 
ballong.

Zigenarna gick 
frispråkiga och 
självmedvetna 
gatan fram, och lät 
sitt ordsvall fritt 
flöda om 
klockbyten och 
zigenarromantik.

Zigenerskan heter 
Margareta Zadik



Zigenarmusikanterna vandrade från gård till gård eller åkte lastbil genom gatorna, och pengar 
tiggde de. Den sköna slog på tamburinen, log med hela ansiktet och lovade att ”träffas i kväll”



Barnens Dags 
revyn ”Vi 
sommarpirater”
Gjorde sitt första 
framträdande på 
fredagskvällen och 
tog publiken med 
storm. Revyn drog 
fullt hus på 
fredagen och 
förtjänar lika stor 
publik resten av 
dagarna.

Fem grymma 
sjörövare. Akta 
er!!



På idrottsplatsen räknades 3500 personer in därav 700 barn som gick in gratis. BD-generalen Ing. Segerdahl,      
i stråhatt, hälsade publik, och gäster från norska vänorten Stavern välkomna med ett kort tal.                               
På planen ses dragkampslagen, där vann först Skinnberederiet mot Fritz Lundbergs, och i den 
andra semifinalen gick Möbelkompaniet till final genom att besegra Kontorsmöbler. Finalen vanns 
lätt av Skinnberederiet.



Ett av dragkampslagen i full aktivitet, kan det vara det segrande laget Skinnberederiet?



En fotbollsmatch mellan de styrande i staden spelades, ett från tätorten och ett från socknen. 
Stadslaget vann lätt med 3-2. I sockenlaget gjorde Fransson i Käringeberg allt för att hålla byxorna 
och försvaret uppe. Konstantin Linds passivitet i stadslagets mål föranledde honom en utvisning 
och straffspark dömdes, men slogs utanför.

På bilden ett av dragkampslagen?



Stafett mellan skollag, där Samrealskolan blev segrare med Ängarydsskolan som tvåa starkt 
hotade av Norra skolan. På bilden Samreal, stående: Rolf Andersson, Rolf Kilander, Alf Pettersson (Porenius), 
NN, Anders Carlsson (Skobe), Per Rydén. Knästående: Ingrid Österlund, Irma Rosén, NN, Göran Jonsson.



Tillställningen på Idrottsplan avslutades med stafett mellan AIF:s och BoIS fotbollslag. BoIS vann 
stafetten genom att ta ledningen på tredje sträckan som man höll ohotade in i mål.

BoIS segrande stafettlag, 1950.



Karnevalståget blev en klar succés. Först kom en ståtlig riddare på sin eldiga springare, därefter 
kom polismaktens representant i sin flotta MG, tätt följd av Stadens musikkår, se bilden. Därefter 
kom Barnens Dags generalen Sven Segerdahl i ensam majestät.                                                      
Här kommer man på Ängarydsgatan från rondellen mot järnvägsundergången och Storgatan.



När det långa karnevalståget ringlade iväg från idrottsplatsen för sin färd genom staden, kantades  
gatorna längs färdvägen av en stor publikmassa. Här passerar man Tingshuset mot Folkets Park.



Här passerar en vagn med Tranås stadsvapen som är uppbyggt av blommor och grönt. En trana 
med en sten av Tranåsgranit i sin ena klo. I bakgrunden ser man Tingshuset.



Här passeras Hubbarpsskogen med flickornas blomstertåg. flickorna uppklädda i blomsterhattar 
och blomsterkorgar sammanbundna med girlanger. Efter kommer ett kungligt ekipage.



Självaste 
landsfadern och lilla 
Hagaprinsen åkte 
landå och mottog 
undersåtarnas 
spontana 
hyllningar.         
Gustav V med 
lillprinsen Karl-
Gustav vid sin sida.         
Under den perfekta 
masken döljer sig 
Sture Rodén. Och 
lillprinsen 
gestaltades av 
Lennart Jonsson.



Självaste fader 
Bellman med sina 
unga damer kom 
med en fläkt från 
blomsterkonungens 
dagar.                   
Här är det Carl 
Mickael Bellman och 
hans najader som 
underhåller från 
hästskjutsflaket. 



En 1890-talsidyll från 
Ekwalls Romanö. 
Mamma Theresia med 
sina musikbegåvade 
barn, tillhörde den 
första avdelningen.



Ekipaget skall föreställa förargelsens hus, det gamla stadshuset, där pappersexercisen fortgick i 
hägnet av gamla kakelugnar och gillrade råttfällor.                                                                          



Stadshotellet med hovmästare, musikunderhållning och festklädda gäster passerade.



På det traktordragna släpet sitter en förskoleklass. Till vänster ses Skogslund och till höger 
fabriksbyggnaden där Bravida Rör och Posten nu finns ?.



Klart att båten Karl-Johan skall vara med även om den heter ”Karl den siste Johan”.                
Båten är bestyckad med två välklädda befälhavare som skulle representera kommun-
sammanslagningen. Efter kommer Kontikiexpeditionen från Sommabygd till Vätterstrand.



En avdelning med husmodergymnastiken med mottot, ”En rund själ i en rund kropp”, fanns med i 
tåget. Men här kommer Zigenarfamiljen, det är Alfred Rosenlöf som är Zigenarhövding.



Med i tåget fanns både pälskungar, valpropaganda 
och en sparv i tranedansen. 

Hu!! Vilken hemsk varelse. Men att klippa huvudet 
av apan, NEJ!!



Brandkårens gamla ångsprutan från 1905 fanns med, den hade ångan uppe och tjöt vilt under 
färden genom staden.



På bilflaket finns ”Musikkapellet” Ett glatt gäng spelemän väl utplacerade, sittande på trälådor, på 
bilflaket. Kapellet spelade bl.a. kväsarvalsen och andra för tiden populära låtar.



Stumfilmstjärnan ”Chaplin” uppvaktar här en ung skönhet.



Lastbil och chaufför 
tjänstgjorde till vardags 
på Fritz Lundbergs 
färgeri och 
Skinnberederi i Tranås.



Ett musikaliskt gäng fanns med på lastbilsflaket, med fanns också två Barnens Dags värdinnor. 
Lastbilschauffören ses längst till vänster.



Dessa stiliga herrar verkar inte komma överens (eller är det damer?)



Karnevalbil, Barnens Dag i Tranås 1950 med bl.a. Mora Nisse med skidor. Publiken hade hjärtans 
roligt och trängdes under bästa gemyt.



För barnen inleddes kl. 15 deras karnevalståg som dominerades av mängden uppklädda flickor 
med näpna dockvagnar. Med i tåget fanns också som sig bör musikkår, rokokodamer, zigenare och 
indianer som gav färg åt det glada följet.



Barnens Dag i Tranås 1950. ”Generalen” Segerdahl hälsar på medverkande flickor. Till vänster 
Anita Svanberg, Margareta Lago, under armen på Segerdahl Anitas lillasyster Ulla-Britt Svanberg





Här poserar  Anita 
Svanberg och 
Margareta Lago för 
fotografen under 
karnevalståget efter 
Storgatan mot 
Ekmarkspark.



Musiker i alla åldrar var med under barnens karnevalståg.



Efter framkomsten till Ekmarkspark bjöds barnen på saftkalas, och så blev det barnteater med   
Pippi Långstrump. Var säker på att intresset stod på helspänn. Det blev rusning efter de bästa 
platserna. Pippi skötte sig förträffligt.



Zigenarelägret ett välbesökt ställe, vid stadshusbron.                                                                       
I lägret nere på fisktorget spåddes besökarna ett långt liv med lycka och framgång i kärlek och 
rikedom utan ände, allt mot att ”en stor vit slant” emellanåt gled över i den mystiska sierskans hand.



Zigenarhövdingen Taikon med 
medaljprytt sällskap.



I zigenarstaden vid 
stadshusbron hölls det bröllop 
och överhuvudtaget slog hela 
denna ide med zigenarläger an 
på ett fullständigt succéartat 
sätt.



Positivhalare fanns 
givetvis vid zigenarlägret. 
Här är det Alfred Rosenlöf 
som gestaltar den väldige 
zigenarhövdingen Taikon.



En marknads försäljerska.



Revyn ”Vi Sommenpirater” gick för utsålda hus samtliga kvällar och blev en strålande framgång 
för Tranås goda amatörer



Revygänget. Tranås glada amatörer tillsammans med sångerskan Carrie Nilsson till hö.



Karikatyrer av Tranås topp politiker, ritade av Afzelius? Partimännens karikatyrer bars av män 
uppklädda som representanter för deras partier.



Barnens Dags värdinnor, som alla var tranåsdamer, prydligt uppställda i uniform på den 
år 1947 byggda Stadshusbron.



Scouterna fanns på strategiska 
platser för att samla in pengar till 
Barnens Dag.                           
Hela arrangemanget gav en 
betydande kassabehållning som 
kom att överstiga 30 000 kronor, 
(c:a 450 000 i dagens 
penningvärde).            
Publiksiffrorna var smått 
fenomenala för en stad av 
Tranås storlek. Till folkets park 
kom det nästan 7 000 personer 
under tre kvällar, idrottsplatsen 
hade över 4 000 besökare och 
vid karnevalstågen kantades 
gatorna av ungefär 5 000 
personer.                                   
Från Höger Ulf Thyrén och 
Håkan Ahlstrand?


