
Enl. protokoll från 1866 avlönades den första 
brandvakten i Lövstad, den dåvarande polisen f.d. 
soldaten PA. Fält i Hubbarp att från den 24 oktober 
innevarande till den 24 april 1867, emot en lön, för 
kontrakterad tid, av 50 Rdr Rmt med skyldighet för 
honom att bestrida nattvakten från kl. 10 em. till kl. 4 fm. 
varje natt under kontraktstiden. Nattvakten kunde 
egentligen endast alarmera samhällets invånare; honom 
ålåg dessutom enligt samma protokoll ”att under 
vintertid jämt hålla en brandvak öppen vid den 
gemensamma bryggan av 5 alnars längd och 1 1/2 alnars 
bredd”. Denna gemensamma och enda brygga torde ha 
legat där nuvarande bron till Stadshuset leder över 
Svartån, alltså i slutet av dåvarande Vattengatan.  En 
skriftlig instruktion utfärdades och undertecknades av 
ordningsman Daniel Asplund. 

§ 1: Om brand, tjuvnad eller annat som kan störa den 
nattliga friden, gör nattvakten alarm.                            
§ 2: Nattropen: ”Klockan är 00 slagen”, hör väktarens 
rop. På följande ställen, lumphandlare Svenssons hus, 
organisten Johanssons hus, mitt på torget, konditor 
Möllers osv.  
§ 3: Att vintertid hålla brandvak öppen.  
§ 4: Att under marknattsnatten bestrida nattbevakning.  
§ 5: Att vid sjukdom anlita annan pålitlig person.  
§ 6: Vid tjänstgöringstidens slut återlämna denna 
instruktion till ordningsmannen. 

Underskrivet Löfstad den 14 sep. 1868 DANIEL 
ASPROTH.    

Tranås 
Brandförsvar



Till denna nattvakt inskränkte sig alltså det lilla 
samhällets brandskydd, med hjälp av de primitiva 
sprutor som möjligen husägarna hade själva och deras 
vattenämbar. Dessutom fanns ju en allmän 
brandvärnplikt, som ålåg alla mellan 20 och 40 år.
En annan viktig fråga var att ej enbart lita till 
nattvaktens rop. Sålunda beslöts år 1874, att en 
trumma skulle inköpas för 5 Rdr ”vilken lämnas till 
nattvakten, som övar sig flitigt att slå densamma.                                                           
Redan den 20 nov. 1872 beslutade stämman det som 
måste anses som upphovet till Tranås brandkår. I 
protokollet står att läsa: ”Beslöts att en brandkår med 
befäl skulle utses och blev till 1:a sprutchef utsedd 
Fanjunkare D. Asproth.   

Från ett protokoll från 1876 åtog sig handlanden 
Andersson ”att mot en avgift av 5 kronor lämna lokal för 
brandredskapen”. Detta skulle alltså varit Tranås första 
brandstation och borde varit ett skjul intill järnvägen på 
tomten Storgatan 25.
Man var dock ej riktigt lugn med nattvakt och trummor, 
Ty i aug. 1879 beslöts: ”För att kontrollera nattväktaren, 
överenskom fullmäktige, att en av dem skall varje vecka 
minst en natt kontrollera att nattvakten ordentligt 
patrullerar och ropar timmarna.                                                             
På stämman 1886 beslöts att ett ordentligt spruthus 
skulle byggas. Köpingen köpte av Missionsföreningen 
ett område av deras tomt. Och där byggdes dess första 
brandstation eller spruthus. Det byggdes alltså år 1887, 
på Nygatan 7.



1900-
1922

Vid sekelskiftet var utrustningen otillräcklig, varför brandbefälet framlade förslag till modernisering av 
brandskyddet. Detta förslag antogs enhälligt vid kommunalstämman den 31 okt. 1904. Beslutet innebar 
anskaffandet av en ångspruta från Ludvigsberg, med där tillhörande utrustning 3:e gummislangar. 800 m 
vävslang, 3 slangkärror, 3 brandsegel samt 4 brandskåp som monterades upp på olika platser i samhället. 
En brandstation uppfördes vid Ågatan i kvarteret Norra Gyllenfors, varjämte chef för ångsprutan och 
annan personal anställdes. År 1905 var den nya brandstationen  klar och ångsprutan levererad. Och så 
kom Tranås borgarbrandkår till och kan nu år 2005 fira sitt 100 års jubileum. 1910 fick köpingen sin 
vattenledning färdig, och ungefär vid samma tid ordnades modern alarmering till varje brandman. Så kom 
motorismen med brandbilar och motorsprutor. Dåvarande brandchef kamrer Algot Hjelmqvist ställde 
1920 sin privatbil till brandkårens tjänst och 1922 inköptes den första brandbilen.

År 1905 var den nya brandstationen klar och sprutan levererad

En utrustad brandsoldat 1918



På stämman 1886 beslöts att ett ordentligt spruthus skulle byggas. Köpingen köpte av Missions-
föreningen ett område av deras tomt. Och där byggdes dess första brandstation eller spruthus.                
Det byggdes alltså år 1887, på Nygatan 7. Det nybyggda spruthuset ses till vänster på bilden söder 
om nuvarande Lövstadskyrkan där missionsförsamlingens pastorbostad senare byggdes.



Den här bilden är tagen vid branden av Väveribolagets fabrik som brann ned år 1909. Fabriken låg 
på den östra sidan av Svartån, på den plats där Sommenforum nu finns. I bakkant på bilden ses 
husen på Norra Storgatan.



Tranås brandkår framför den omkring 1905 uppförda brandstationen vid korsningen Missionsgatan 
- Ågatan. Mitt på bilden ses den nyinköpta ångsprutan. Bilden från 1908. Från vänster: Oskar 
Larsson, Josef Hallberg, Einar Svensson, Erik Hultin, Holmberg (instruktör), August Stjärnkvist, Carl 
Salberg, Oscar Svensson, okänd, Axel Rosen



Brandkårens 1:a utryckningsbil en Ford av T-modell, F 1143 Inköpt 1922. Nu slapp brandsoldaterna 
dra den tunga motorsprutan och slangkärrorna för hand och kom utvilade till brandplatsen



Tranås borgarbrandkår 1922 framför brandstationen på Ågatan med den nyinköpta första 
utryckningsbilen, en Ford av T-modell. Sittande i svart uniform brandchefen Algot Hjelmquist och 
på hans vänstra sida vice brandchef Bertil Lind. Och den kära ångsprutan skulle givetvis vara 
med.



Nytt signalsystem 1922
Signalsystemet som anskaffades till Tranås 
1922, bestod av ett antal brandskåp som var 
utplacerade på strategiska platser i samhället. 
Signalen togs imot på brandstationen och där 
kunde man avläsa var olyckstillbudet var och 
man gjorde en utryckning dit. 
Signalskåpet finns bevarat i entrén vid Tranås 
brandstation. 

Tranås Posten 22/8 1922.                                                                                                               
En brandutryckning företog på prov på 
tisdagkvällen, som tillfyllo konstaterade Tranås 
brandkårs goda utrustning samt 
signalanordningar. Klockan 8.58 em. ljöd alarmet 
på brandstationen, kl. 9.03 var brandbilen färdig 
att köra och kl. 9.04 var man framme vid 
brandposten på Torsgatan å Åsvallehult, stadens 
mest avlägsna brandpost från brandstationen 
räknat, belägen mitt i mot gamla kyrkogården.  
40 sekunder efter ankomsten voro tvenne 
slangledningar, tillsammans 300 meter, utlagda 
och släckningsarbetet hade kunnat börja. Om 
brandmännen liksom förut skulle ha dragit 
slangkärran, skulle det ha tagit mellan 20-30 
minuter att komma till platsen och brandmännen 
dessutom varit alldeles uttröttade, när de kommo 
fram.



Tranås största industriföretag lagt i aska. Möbelindustrikompaniets stora fabrikskomplex brann ner 
på torsdagen den 26 mars 1925. Ett vackert och energiskt släckningsarbete utfördes av brandkår och 
frivilliga. 
Ur alla fönster å övre våningen i mittenpartiet bolmade röken ut, tjock och tung, och eldslågorna började 
skymta fram genom röken.                                                                                       Tranås Posten 28 mars 1925.



Brädgården brinner.                                                                                                                
Flammorna från det jättestora bålet kastade sig nu över brädgården, de slickade staplarna och 
antände dem och här och var började det brinna friskt. Det stora virkesupplaget på fabriksplanen 
blev fullständigt spolierat.



De angränsande boningshusen utrymmas.
Man såg hur en liten gosse kom bärande på en kantstött blommig karaffin, och hur en gråtande 
gumma med darrande händer förde en hyacint till en mer skyddad plats.



Elden kastar sig över nybyggnaden. 
Taket på mellanbyggnaden började ge vika, plåtarna rullade upp sig som om de varit av en långt 
mjukare material än järn.



Svår olycka vid brandplatsen. Vid eftersläckning blev en arbetare skadad av en nedrasande mur. Sedan de 
nerrasande tegelstenarna med största möjliga skyndsamhet avlägsnats, fördes den skadade till Tranås 
sjukstuga. Senare meddelas att den skadade Axel Johansson i går kväll avlidet av de svåra skador han erhållit. 
Axel Johansson var 41 år gammal och sörjes av hustru och två barn. Tranås Posten  31 mars. 1925



Aktiebolaget Möbelindustrikompaniet, K-G Anderssons industrikomplex före branden 1925



På eftersommaren 1925 påbörjades arbetet med en ny fabriksbyggnad och på nyåret var den 
under tak och produktionen kunde återigen börja. Den mittersta delen på bilden. Bilden är tagen på 
sensommaren 1943 då hisstornet till höger blev färdigt.



År 1925 – 26 inköptes 
Tidaholmsbilen. F 3022. 
Brandkårens första 
utryckningsbil med 
motordriven pump – en Z-
pump med kapacitet av  1000 
liter / min.

Tidaholmsbilen



Tidaholmsbilen – kasserades och skänktes till stadens lekpark 1956



Åter en fruktansvärd industribrand i Tranås. 1 jan. 1929 Carlander Skinnmöbelindustri 
ödelagd under nyårsnatten. (Västra järnvägsgatan) Det nya året ingicks för Tranås vidkommande i 
röda hanens tecken och sålunda under auspicier, som stå i det allra starkaste motsatsförhållande 
till de förhoppningar och välgångsönskningar som endast några timmar tidigare hade uttalats i 
samband med firandet av stadens 10-åriga jubileum. 



Den tredje eldsvådan i Tranås sedan nyåret.                                                                          
Elden härjade i går onsdagen den 23 jan. Nya Snickerifabriken på Åsvallehult. (Vasagatan 15). När 
brandmännen anlände, vilket skedde med berömvärd snabbhet, slog elden redan ut genom nedre 
våningens fönster. Elden lockade givetvis en stor mängd åskådare, vilka polisen hade stora 
svårigheter att hålla på avstånd från den brinnande byggnaden.



Branden i Nya Snickerifabriken, som 
ägde och drevs av byggmästare David 
Johansson, började troligtvis i en 
felaktighet i ett elektriskt motstånd i en 
maskinhyvel. Tack vare att det rådde 
endast svag vind kunde man hålla 
elden inom byggnaden och det stora 
brädupplaget endast några meter från 
eldhärden kunde räddas.



Tranås utställningen 1930 som hölls i Ekmarkspark samlade 130 000 besökare under 5 veckor. För 
tillfället byggdes en restaurang, se bilden, som revs först 1958, och den vackra fontänen som 
fortfarande finns kvar. Teaterladan i Folkets park och Gillesgården byggdes också till utställningen.   
Lördagen den 28 juni firade Tranås brandkår sitt 25-års jubileum med intressanta demonstrationer 
på utställningsområdet.



Brandkåren jubilerade på Tranås utställningen med lyckade uppvisningar.                              
Tal av brandchefen m.fl. samt medaljutdelningar. Lördagen den 28 juni 1930.

•På lördagen, den blötaste dagen på mången god dag, for brandkåren under klingande spel med all 
attiralj från äldsta alarmtrumman till den senaste motorsprutan genom staden ned till utställningen 
för att fira jubileum och giva allmänheten en lektion i brandväsende i modern och under gången tid.



25-års jubileet avslutades med en middag på 
utställningsrestaurangen

I hällande regn förrättades medaljutdelning till brandmännen 
av Brandstyrelsens ordförande fabr. Gustav Malmqvist. Han 
angav i ett kort anförande betydelsen av att ha ett gott skydd  
mot den röde hanens härjningar. Till kamraterna inom kåren 
framförde han ett varmt tack för gott kamratskap. Till alla 
brandmännen delades en minnesplakett ut och flera veteraner 
fick silvermedaljer från brandförsäkringsbolagen.



Vi börjar med det vita huset till höger som är Wigéns fabrik med samma adress, Storgatan 2, som 
det lilla huset mot gatan som ägdes av fam. Fundin. Nästa hus är Storgatan 4 mejeriet, och efter 
Floragatan ligger Tranås Korkfabrik, det vita huset bakom Korkfabriken byggdes 1916 av 
Pälsfirman AB K. Graah-Hagelbäck. Där hade senare konfektionsbolaget Wånex sin fabrik. Det vita 
huset till vänster om Korkfabriken är biografen Kronan och just över biografen syns Måleribolaget. 
Både Hagelbäcks och Måleribolaget låg mot Ågatan. I det vita huset till vänster om biografen 
startades Bertils kafé



Sveagatan 1 Fundins fastighet 
uppförd omkring 1905. 
Konditoriet på hörnet ägdes 
och drev av Amanda och Edla 
Johansson med bageri i 
källaren och lägenhet en trappa 
upp. Nästa trappa gick in till 
Lindwalls Specerier Glas och 
Porslin.



En fruktansvärd eldsvåda, troligen den största i förhållande till förstörda värden, som någonsin 
inträffat i Tranås, härjade på söndagseftermiddagen A-B. Oscar Wigéns möss och pälsvarufabrik, 
på Storgatan 2                                                              (Tranås Posten. Måndagen 12 juni 1933)



En efter en sprängdes fönstren av den oerhörda hettan o. eldkvastar sprutade ut genom 
öppningarna. Snart började också taket och golven i de övre våningarna ge vika och störtade ned 
med brak och dån ned på de underliggande, som i sin tur förorsakade virvelvindar som drog ut över 
de tusentals åskådare som samlats utmed Storgatan       Tranås Posten. Måndagen 12 juni 1933



När brandkåren anlände hade elden med explosionsartad kraft slagit igenom taket och hela fjärde 
våningen, där elden börjat i en hisstrumma, på byggnaden var helt övertänd. Här gällde det att 
begränsa elden och skydda de närbelägna hyreshusen och mejeriföreningens byggnad. Att man 
lyckades väl får tillskrivas brandkåren och de 300 frivilliga och det gynnsamma vädret.



•Skall man förutom de båda brandkårerna nämna några särskilda så bör det vara de ynglingar, från 
det  gästande tivoli som var i Tranås. Viga som apor kilade de med slangledningarna uppför 
stegarna och var för övrigt med på de mest utsatta platserna, särskilt på det Fundinska taket, där 
deras prestationer helt vist voro av den största betydelse.



Väldiga eldsflammor slog upp från branden och en intensiv rök utvecklades som kunde ses på mer 
än en mils avstånd och en massa människor varskoddes på detta sätt. Några frivilliga skadades, en 
med ett armbrott och några fick lindrigare skador som skärsår.                                                 
Fabriken sysselsatte ett hundratal arbetare och var en av ortens största industrier. 
Industriverksamheten flyttades till Ågatan 15 där den ånyo totalförstördes i en storbrand 1952. 



Tranås borgarbrandkår 1933. I första raden står brandmannen Carl Bengtssons son och 
brandchef Hjelmquist. Andra raden från vä.: Edvin Landström, Gustav Sjögren, Carl Andersson, 
Olle Sjögren, Dan Samuelsson, Gustav Palmér, August Eriksson, Einar Svensson och Bertil Lind. 
Tredje raden: Edvin Reifenthal, Thure Karlsson, Arne Palmér, Folke Eriksson, Josef Landström, 
Erik Rosén, Erik Bergman, Karl Lithén och Eskil Magnusson.



Kontorsmöbelfabriken antänd av blixten och helt lagd i aska. 1/7 1936. 
Den värdefulla brädgården lyckades man rädda tack vare ett intensivt arbete



Gårdagens åskväder, det värst som på ett tiotal år dragit fram över vår bygd hade för Tranås del en 
ödesdiger följd då en av stadens största fabriker fullständigt totalförstördes efter en brand som 
varade i fyra timmar. Omedelbart efter nedslaget, som träffade lacklagret på tredje våningen steg 
det upp en rökpelare från fabriken och därefter eld.



Snart började plåttaket ge vika och störtade in undan för undan och brandmännen måste till slut se 
hur den gamla fabriksdelen inte gick att rädda. Ett oerhört gnistregn utvecklades men tack vare det 
tidigare åskregnet kunde en katastrof undvikas. En av järnvägens ledningsstolpar blev böjd av 
hettan och strömlös och ett enkelspår kunde endast användas med tågförseningar som följd.



Skador för en halv miljon kronor (12 000 000) som täcks av försäkringar. Över 80 personer blir 
arbetslösa genom branden och om fabriken byggs upp igen avgörs av Åtvidabergs industrier och 
Skånska banken som har huvudintresse, men enligt fabrikens disponent Nils Nilsson kommer 
fabriken att byggas upp igen. Ytterligare ett åsknedslag förorsakade en mindre brand på 
Ängarydsområdet, på fastigheten Stjärngatan 13, tillhörande snickaren Hilmer Hultman. Blixten slog 
även ned i Tranås Snickerifabrik, vid Tr. kvarn, men räddades av fabrikens åskledare.



Brandstyrkan skulle bestå av 
brandchef, v. brandchef, två 
brandförmän, två maskinister och 18 
brandmän.                     
Borgarbrandkåren skulle erhålla 
årlig lön dessutom timpenning vid 
övningar och eldsvådor. Och enligt 
uppställningen till vänster, efter 
eldsvådan vid Kontorsmöbelfabriken 
den 2/7 1936, hade en brandsoldat 
c:a 3.40 kr / timma vid eldsvåda och 
1.50 vid inre tjänst för rengöring.



Svårartad vindseldsvåda 
i Tranås
Den Blomgrenska 
fastigheten vid Storgatan 
eldhärjad.                             
28 november 1936.                                     
Branden som till en början såg 
väldigt hotande ut släcktes 
efter en timmas arbete. Men 
då det på vinden fanns en hel 
del vindsutrymmen med 
lättantändligt material som 
måste vattenbegjutas hårt blev 
lägenheterna på andra 
våningen och även kaféet och 
bokhandeln i markplanet 
vattenskadade.



Vattenskador i lägenheter 
och bageri.                Trotts 
att man lade ut 
presenningar över lösöret i 
lägenheterna och sågspån 
över golven blev skadorna 
där ganska avsevärda.       
Judit Johanssons kafé och 
bagerilokal blev också rätt 
illa åtgångna. Lindrigast 
kom Sandbergs Eftr. 
bokhandel undan, den 
nyutkomna julliteraturen 
och det övriga 
bokbeståndet klarade sig 
utan vattenskador. 
Brandorsaken torde vara 
att en gnista från 
skorstenen fallit ned i en 
öppen taklucka.



3:e utryckningsbilen en 
Volvo med 
registreringsnr. F 7595 
anskaffad 27 maj 1937. 
Den första bilen med 
inbyggd förare och 
manskapshytt. Utrustad 
med en Albin akter-
pump á 1600 l/min.

Bilens 
sedd 
bakifrån

Bilens akterparti inbyggt 1949



Studiebesök vid 
Stockholms brandkår 
Johannes-stationen.
Under tiden 1/3 – 19/3 
1937

Bilden från en brand på Drottninggatan 1937.

Studiebesöket gjordes 
bl.a av Folke Eriksson.                                           
Bilden tagen i 
Stockholm den 17/3 
1937



Ladugårdsbrand vid Hubbarp, 10/7 1937, orsakat av 
blixtnedslag.

Vatten – för skyddande av intilliggande ladugård 
samt för eftersläckning togs med motorsprutan 
från gårdsbrunnar.



Bertil Lind ny brandchef efter avgående Algot Hjelmqvist. 20/8 1937.
Brandstyrelsen hade sammanträde i går och beslöt därvid utse vice 
brandchefen, Bagare Bertil Lind, till brandchef efter kamrer Algot 
Hjelmqvist, som avsagt sig och som nu avtackades för sitt långvariga och 
gagnade arbete av styrelsens ordförande fabrikör G. Malmqvist.                                                               
Den avgående brandchefen tillträdde sin befattning våren 1916 och kan 
således se tillbaka på en över 20-årig verksamhet. Hans oegennyttiga och 
förtjänstfulla arbete, som om det inte lät som en billig vits, skulle kunna 
sägas ha präglats av ett brinnande intresse för uppgiften, är så vida känt att 
man kan inskränka sig till att konstatera att stadens brandväsende under 
hans chefstid undergått en revolutionerande omvälvning till det bättre.

Algot Hjelmqvist

1916 bestod hela brand-attiraljen sålunda av ett par hundra meter slang, en 
ångspruta samt några handkraftsprutor, vilket alltsammans placerades på en 
kärra som drogs av brandmännen.                                                                              
Nu består den av tvenne motorsprutor, brandbil, stegvagnar och mycket annat, 
som gör den till en verklig elitbrandkår. I fjol undergick brandväsendet sin 
kanske viktigaste omorganisation hittills, och härvidlag nedlade kamrer 
Hjelmqvist ett synnerligen betydelsefullt arbete. Den nye brandchefen har 
varit knuten till brandkåren sedan 1910 och utsågs 1922 till brandförman och i 
januari i fjol till vice brandchef. Vidare har han vid olika tillfällen praktiserat 
vid brandkåren i Stockholm.

Bertil Lind



Här syns Chevan med en WIBE – stege à 18 
meter, framför nya brandstationen. 1958

Fjärde utryckningsbilen, Chevrolet lastbil, reg. nr. F 
1832. Köptes år 1938. På vilken – efter ombyggnad, 
fanns en 15 meters avbröstbar A-B-A stege



Brandkårsförbundets 
årssammankomst i 
Tranås. 29/5 1938.
De 150 mötesdeltagarna 
storbelåtna med 
värdskapet. Jönköpings 
läns brandkårsförbund 
årssammankomst gick i går 
av stapeln i Tranås i 
närvaro av c:a 150 
representanter från hela 
länet. Det omfattande 
dagsprogrammet inleddes 
redan vid 10-tiden på 
förmiddagen med allmän 
samling på planen utanför 
brandstationen, där allt vad 
staden har av 
brandmateriel jämte en 
brandbil från Forserum och 
en skumspruta voro 
utställda till beskådande. 



Medaljutdelning. Omedelbart efter 
förhandlingarna följde utdelning av 
förtjänstmedaljer till 14 brandchefer, 
brandförmän och brandmän på olika 
platser. Sålunda utdelades silvermedalj 
till f. brandchef Algot Hjelmqvist, 
brandchefen Bertil Lind och 
brandmästare C. Andersson samt 
bronsmedalj till  brandförman Karl 
Björk, samtliga i Tranås. Utdelningen 
förrättades av dir. Lundqvist och 
medaljörerna blevo vederbörligen 
applåderade.   29/5 1938

Tranåsbrandkårens uppvisning i samband med länsmötet, som beskådades 
av en talrik publik.
Det blev många vattenstrålar från brandbilspumpar och motorspruta.



Ladugårdsbrand vid Källstugan 1938.

Vatten togs genom motorspruta från gårdsbrunnar och ett dike.



Uthusbyggnad ca en meter från branden räddades genom skumbeläggning med en brandklippare. 
Alla djur räddades. Branden vid Källstugan 1938



Brandsnäs tegelbruk eldhärjat.  12 augusti 1939
Rekordsnabb utryckning av brandkåren. 



Skrotnederlag och bostadslägenhet eldhärjades 26 maj 1939.
En förhärjande eldsvåda utbröt idag i huset Tranåskvarnsgatan 20, 
inrymmande en bostadslägenhet och en lagerlokal för skrot.



Lägenhetsbrand hos 
skomakare Lindström på 
Höggatan 7 i Tranås, den 14 
mars 1940 

Frisksportarnas bastu nedbrunnen,  
den 13 juni 1943.
Tranås frisksportsklubbs bastu vid Topparp,        
2 km. öster om Tranås, brann på på 

pingstdagen ned. Brandkåren alarmerades, 
men det var inget att göra åt elden

Byggnaden var övertänd och den stod 
inte att rädda.





Explosionsartad brand i Tranås Rostfria.                          
lördagen den 18 september 1946.

En syrgastub exploderade med en grov knall och 
slog ut ett stort hål i vägen på den brinnande 
byggnaden.

Gräsbrand vid Övrarp, den 20 april 

1947. Samling för fotografering efter 
gräsbranden. Sprutan drogs med hästkraft till 
vattentaget.



Fastighet vid Storgatan i Tranås 
svårt eldhärjad i dag, den 19 Juli 
1947.                                            
Äldre dam ådrog sig livsfarliga 
brännskador.

En explosionsartad eldsvåda har i dag ödelagt 
fastigheten Storgatan 22, inrymmande bl.a. Fredr. 
Peterssons bageri och E. Tells tobakshandel.

Byggnaden total oanvändbar, fastigheten var en 
av stadens äldsta, skadorna är av så stor 
omfattning att den anses som totalt obrukbar.

Den så svårt brännskadade fru Agda 
Eriksson avled på onsdagen på Tranås 
sjukhus.



Tranås Snickerifabrik på 
Tranåskvarnsområdet ödelagd. Den 5/3 
1948

Fabriken övertänd vid brandkårens 
ankomst, och efter en halv timmes tid var 
den ena byggnadslängan helt spolierad.                                                                   
Stadens elverket samt Tranås Möbelfabrik 
var hotade men klarade sig.

Åsvalehults el-verk eldhärjat den 17/4 1949. 
Elden utbröt vid 2-tiden natten till 
påskdagen. Elden hade börjat i norra delen 
av trälängan där ett 40-tal fat med smörjolja 
förvarades.



Storbrand på Wigéns Päls o Mössfabr. 
Ågatan 15 söndagen den 28 sep. 1952 
Larmet kom kl. 10,45 och all tillgänglig personal sattes in. 
Brandchef Bertil Lind försattes snart ur spel, då han 
råkade snava över en slangledning och i fallet bryta 
vänstra armen.

Åtskilligt av värde kunde räddas, ett 100-tal pälsar och tygpackar bars 
ut av tjänstvilliga som kom till platsen. Järnhandlarna Palmér och 
Engstrand bar ut patroner och andra explosiva varor från lagerutrymmena 
mot Ågatan. Elden fick en förödande kraft och spred sig snabbt. Hjälp 
rekvirerades från brandkårerna i Eksjö, Boxholm, Sommen och 
Gripenberg. Vid halv ett tiden var brandbefälet av den åsikten att man 
hade elden under kontroll.



Explosion i lackeringsrummet tände verkstad i 
AB Westbergs Möbler. Den 29 september 1952.

Personalen kastades i golvet vid detonationen.            
Brandkåren kunde begränsa elden på cirka 15 minuter.

Våldsam eldsvåda gjorde sista arbetet med rivningen för 
nya stadshotellet. Torsdagen den 26 mars 1953.                                                                  
En våldsam eldsvåda avlutade i torsdags kväll plötsligt 
rivningsarbetena för Tranås nya stadshotell, då den sista 
resten av Zetterstrandska huset, inrymmande Thaléns 
Sportaffär, totalförstördes vid en explosionsartad brand, som 
blev till ett storartat skådespel för den jättepublik, som 
trängdes på Lilla torget för att bevittna hur ett stycke av det 
äldsta Tranås skattades åt förgängelsen.



Häftig eldsvåda ödelade bostadshus 
i Granelund. 18 Juli 1953.                          
En häftig eldsvåda utbröt vid 18-tiden på 
tisdagskvällen i en bostadsfastighet i Granelund, 
tillhörig maskinsnickare Torvald Franck. 
Byggnaden var helt övertänd inom en kvart och 
efter ytterligare någon timma var den praktiskt 
taget totalspolierad.

Besvärlig brand i bagerifastighet 
många brandmän rökförgiftade. 
31 maj 1953.
En svårsläckt brand uppstod strax efter kl. 
10 på söndagskvällen i AB Fredr. 
Petterssons bageri fastigheten 28 b. 
Anledningen var överhettning i 
bageriugnarna i bottenvåningen.



Nattlig eldsvåda härjade 
magasinsbyggnad vid 
Tranås Möbelfabriks AB. 3 

mars 1954.               
Värmeutvecklingen var i allt det 
hopade brännbara materialet 
oerhört och lågorna slog högt mot 
himlen och branden blev i den 
vackra vinternatten ett praktfullt 
skådespel.

Våldsam eldsvåda ödelade 
såghus, hyvleri och 
snickarverkstad i firma J.A. 
Lantz. Kimarps ångsåg. Tisdagen 
den 1 mars 1955.   Elden angreps från 
alla håll och snart var hela området 
kring sågverket, på grund av den 20-
gradiga kylan, rena isgatan.



Jättepublik såg Tranås brandkårs stora jubileumsuppvisning 
lördagen den 17 sep.1955
Tranås brandkårs 50-års jubileum firades på lördagen med stor uppvisning av gammal 
och ny brandmaterial. Eftermiddagens uppvisning på stadshusbron samlade en 
jättepublik och brandkavalkaden blev en stor succés. Från taket på Scheutz´ garveri 
höll kamrer Einar Ahlm en trevlig och upplysande berättelse om vad som hände under 
uppvisningen.

”Bassen” Elmhed, kom förklädd till 
modell ä och kallade allmänna brandkåren 
till kamp mot den röde hanen.

De första ”vattenlangarna” 
på plats i väntan på 
vattenkärran.

Brandkåren med bilskolechef Karl-Erik Åberg som 
skäggig ”överbefälhavare” kom också raskt 
störtande med ”röda sprutan” på flakvagn och 
vattenkärra. 

Tranås Posten Måndagen den 
19 sep. 19551:a uppvisningen föreställande 1880 års 

brandförsvar.



För andra programpunkten hade 
utvecklingen hunnit ett gott stycke på 
väg mot moderna tider. ”Bassen” bytte 
ut trumman mot brandluren och efter ett 
väldigt tutande kom den gamla 
ångsprutan, dragen av flyfotade mannar i 
kaskar och blå uniform, uppeldad av 
evenemangets betydelse så att gnistorna 
stod som en kvast ur skorstenen. Efteråt 
kom den gamla slangkärran .

Och det dröjde inte lång tid förrän den nyputsade och 
mässingsglänsande ångmaskinen började mata vatten i 
slangarna och skicka upp höga vattenstrålar mot skyn.

Maskinisterna Erik Rosén och Ernst Carlsson vred på 
blanka kranar, matade in kol i ångpannans glödande gap 
och lät då och då visselpipan på maskinen upphäva sin 
gälla röst.



Uppvisningens tredje moment gjordes vid det betydelsefulla 
tillfälle, då brandkåren fick sin första motorspruta, med 
”Tidaholm:aren”, som ännu är i aktiv tjänst (1955) och har en 
icke föraktlig kapacitet, och när stadens första motorspruta 
visat vad den förmådde gjordes larm via brandskåp, och den 
samlade brandförsvarsstyrkan kom störtande.                                             
Slangar lades snabbt ut från brandposter i Ågatan, vagnarna 
parkerade vid åkanten, den stora 18 meters höga stegen restes, 
och efter några minuter hade man fått igång en storartad 
vattenkonst, i vilken ett tjugotal slangmunstycken kastade ut 
så där i runda tal åtta ton vatten i minuten.                                 
I uppvisningen deltog också Sommens och Gripenbergs 
brandkårer och totalt gav uppvisningen en övertygande bild av 
hur kraftigt organiserad vårt brandförsvar är.



Tranås brandkårs första utryckningsbil F 1143. Ford T-modell, 
anskaffad år 1922.



Tranås borgarbrandkår på Tranås Stadshustrappa högtidligt uppställda 
för fotografering inför det stundande 50-års jubileet 1955.


