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Hej! 

”Jag tänkte försöka berätta om Ekmarks leverne från det att han var postkörare i Sund 1870 tills 

hans död i Tranås år 1900. Min information kommer från tidigare historiska skrivningar i böcker, 

tidningsartiklar och berättelser från författare och reportrar som jag funnit vid egen forskning.   

Jag har även använt delar av den rika floran av reportage och berättelser som funnits i ortens tid-

ningar runt 2000-talet”. Bilderna kommer från den egna samlingen, Tr. Pappershandel och kopior 

från ortens tidningar och hembygdsböcker. 

 /Källås den 8/12 2017 Eije Fasth 

 

   Ekmark en sammansatt personlighet 
 

Affärsman, rufflare, pionjär, skojare. Johan Alfred Ekmarks eftermäle tyder på en samman-

satt personlighet. Ekmarksberg och Ekmarkspark har fått namn efter mannen som låg 

bakom att Tranåskvarns industrisamhälle växte fram under 1880-talet. 
 

  Johan Alfred Ekmark ägde mycket mark och är sägenomspun-

nen. Före sin död provlåg han sin kista som han låtit göra färdig 

något år tidigare. Han hade planerat att öva begravningsprocess-

ionen från hemmet till griftegården. När han inte fick tillstånd till 

det ska han ha utfört 

ceremonin inför sina 

anställda i sin egen 

Ekmarkspark. Och 

under den kom-

mande vintern lät 

han uppsätta sitt 

gravmonument på 

Tranås griftegård. 

Några månader efter 

rapporteras kortfattat 

från begravningen:  
 

”Godtemplarnas musikkår spelade för det stora liktå-

get och där var många andra åskådare på plats”.   
 

 Man finner Ekmarks familjegrav i det nordöstliga hör-

net av griftegården som ligger vid Säbyvägen.  Ek-

mark dog ganska ung 49 år gammal och visste om att 

hans tid var utmätt.  
 

 I dödsannons från hustrun Emma står att läsa:  

”Den högste i sitt allvisa råd efter ett långvarigt lidande behagat hädankalla min älskade make 

förre handlaren Sven Johan Alfred Ekmark från ”Strömsholm.”  

 

Den 11 juni klockan 7 och 10 på morgonen utandades han sin sista suck.  
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  Det var vad Tranås tidning berättade om Ekmarks frånfälle 1900, men Östgöta Correspondenten 

hade mer att berätta., bl.a. detta.  
 

 ”Den avlidne, som var född i Ydre sn. var i sin ort och i tidningspressen mycket omtalad personlig-

het.  

 Efter att under en följd av år ha idkat diversehandel dels i Tranås köping och dels vid Sommens 

stationssamhälle ägnade han sig i slutet av 80-talet dels ensam, dels i förening med en till Amerika 

sedermera avdunstad hedersman åt enskilda affärer av något tvetydigt och obestämbar slag. Då 

dessa genom avslöjanden i ÖC, som väckte rätt stort uppseende landet runt, äntligen gjordes omöj-

liga. Inköpte Ekmark vid den Åbergska possessionens sammanstörtande för gott pris lejonparten av 

Tranåskvarns hemman, beläget omedelbart utanför Tranås köping – vid vilket tillfälle hr Ekmark 

ådagalade en bättre affärsblick av området än hela Tranås köpings ledande män i klump.” 
 

  Med ”Åbergska possessionens sammanstörtande” avses possessionaten (det vill säga godsägaren) 

Viktor Åbergs oväntade död i januari 1880 och de ekonomiska komplikationer som blev följden av 

denna, inklusive en konkurs. Han hade varit ägare till bl.a. Tranås säteri och delägare till gården 

Tranås kvarn. 
 

J.A. Johansson – Västra Ryd – Lövstad – Ekmark 
 

 Handlanden J A Ekmark är en av Tranås pionjärer. Han var född i Västra Ryd 1851 som J A Jo-

hansson på Studstorps gästgiveri. Pappan hette Johannes Svensson född 1795, mamman var Kerstin 

Petersdotter född 1817 och Johan Alfred ensam son med två systrar i familjen. År 1870 lär han som 

postkörande dräng 19 år gammal göra sitt första inträde i Lövstad. Pappan drev med två kompanjo-

ner Studstorps gästgiveri som också var skjutsstation i Ydre. Sonen hade som sin första inkomst-

källa uppgiften att forsla post från gästgiverierna i Ydretrakten till närliggande orter för vidare post-

gång.  

  Från 1875 finns han kyrkobokförd i Säby församling då han uppförde fastigheten på Storgatan 49. 

Här hade Ekmark en speceri- och diverseaffär fram till 1891 då han överlät fastigheten till patron 

Hellqvist och affären till August Tengvall. På övervåningen drev Claes och Charlotta Samuelsson 

Stora hotellet under 1880-talet. 

  I Tranås kom han att ägna sig åt affärsverksamhet, delvis i stor skala. Hans titel blev ”smörhand-

lare eller ”handlande med lantmannaprodukter”. Ekmark förlade sin handel till Storgatan 49 som 

senare kom att kallas för Hellqvistska gården. Huset finns fortfarande kvar och är ett av få bevarade 

av den äldsta bebyggelsen i Tranås.  
 

Av en god vän boende i Ydre har jag fått en avskrift 

från August Johansson minnesanteckningar från 

1932.   
  I berättelsen finns historier från Tranås och många av dem 

handlar om Ekmark som jag tänker återge här. Personerna som 

berättat för Johansson är nära grannar och affärsvänner till ho-

nom. 

 

  Gästgivaren, handlanden och poststationsföreståndaren Au-

gust Johansson i Basarp var en sällsynt mångkunnig och verk-

sam man 
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 Men vem var han, det berättar Elis Kågén i boken ”Från Tranåsbygden 1780-1930”   
 

 När den 18-årige August Johansson år 1865 kom till Sund fanns bara en handelsbod i hela Ydre 

härad. De ägdes av Gästgivaren Edvin Pettersson, som överlät handelslagret och gästgiverirörelsen 

till sin bokhållare August Johansson.  Vid denna tid kördes posten mellan Eksjö och sund av en 

pojke. Som hette Johan Alfred Johansson. För äldre Tranåsbor är denne Johansson mera känd under 

namnet JA Ekmark. 

  Redan 1877 flyttade August Johansson till Ramsmåla gästgivaregård, som han drev i förening med 

handelsrörelse. Gädtgiverirättigheterna indrogs dock efter några är, och på så sätt kom Johansson att 

bli den siste innehavaren 1882. Han förvärvade 1891 den närbelägna fastigheten Basarp, och här 

öppnades den första augusti 1890 en poststation under namnet Basarpsö. August Johansson förestod 

denna till den 1 augusti 1928, då han lämnade sin tjänst. För sin långa gärning i postverkets tjänst 

tillkändes han en årlig pension på 360 kr. 

 

År 1890 inrättades alltså post-

stationen i Basarpsö. En av de 

första postkörarna var åkeriägare 

AW Ringman i Tranås, som 

1897 övertog sysslan efter sin 

svärfar Carl Magnus Johansson 

Ramsmåla. 

Med postskjutsen följde alltid en 

beväpnad postiljon försedd med 

posthorn, vars signal förkunnade 

postskjutsens framkomst. 

 

Handlanden August Johanssons 

Speceri- och diverseaffär i 

Basarpsö på 1880-talet. Från 1890 inrymde byggnaden även en poststation. 

 

 

 

 Postskjutsen från Sund med 

Magnus Johansson och beväp-

nad vakt, med posthorn, pistol 

och värja, på väg mot järn-

vägsstationen  

 

  Bilden är från korsningen av 

Storgatan - Falkgatan omkring 

1890 och tagen från balkongen 

på Ekmarks hus, Storgatan 39.  

  Till höger på bilden syns Odd 

Fellow huset och längre bort 

Eriksbergsskolan. 
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 Ur Magnus Johanssons berättelse. 13/1 -32 
 

  När jag var bokhållare i Sund på 1860-talet så kördes posten mellan Eksjö och Sund, av en pojk 

som var son till en av Gästgivarna i Studstorp och hette Johan Alfred Johansson som redan då var 

rätt rackrig. Så bjöd han mig en gång då det var Generalmönstring på Ränneslätt, att få åka med ho-

nom dit. Resan till Eksjö gick bra, men framkommen dit så sade han, att det skulle vara bra om han 

Johansson ville lämna mig tre kronor som jag behöver, så slipper han betala för skjutsen hem. Ja 

blev nästan flat, för han hade ju några gånger tidigare bjudit mig på denna skjuts. Då resonerade han 

att det endast avsåg resan dit men icke hem.  

  Saken var den att ingen begärde mer på den tiden än tre kronor för en stadsresa. Så jag blev allde-

les rasande på ”slusse katt”. 

  Han (Ekmark) började sedan resa till Stockholm och därifrån hemföra en massa väskor, termistrar, 

skodon och gamla pälsar m.m. som han lurade på folk i Studstorp och han sålde även sitt skräp på 

flera auktioner. Därefter bosatte han sig i Tranås och köpte upp fläsk och kött, samt bjöd på bränn-

vin och spelade kort med kunderna så att de ofta blev panka. Det var i början på karriären men snart 

startade han en pantbank och belånade det mesta med utsatta dagar och timmar, men återlöstes de 

inte  inom bestämd tid, så gick det inte att få tillbaka pantens värde. 

 Jag var en gång inne och hörde då en trädgårdsmästares fru som ville återlösa sina vigsel och för-

lovningsringar, då han tittade på klockan och svarade, det är allt över tiden nu. Hon bönade och bad, 

det var ju till i dag lovat. Det stämmer, men om ni avläser på ert bevis står det före klockan tolv 

men nu är klockan över ett. Trotts stora försök fick hon ett absolut nej. Kvinnan föll i gråt men inget 

hjälpte. Det var så att han redan hade intresserade köpare på pantade objekt och hölls inte tiden så 

var köparen strax där för att göra affär. I hans lådor fanns nog ett hundratal fickur som var belånade 

eller rättare pantsatta. Han reste omkring i traktens bondgårdar för att leta upp gamla saker som 

böcker, tavlor, tenn och silversaker som han köpte och gjorde affär med i sin butik som såg ut som 

en antikaffär. 

I husets övervåning, som han uppfört, fanns Stora hotellet och i ytterhusen och bodarna på gården 

bedrev han både affärer i minut och gross. Här har jag själv köpt såväl sockerfat som fläsklådor. 

Om någon tilltalade honom för ”katten”, var det i hans mening värt stryk.  

 En gång var han i resonemang med Per i Ryd som råkade säga ”det kan du ge dej katten på”, det 

räckte för att Ekmark skulle brusa up och bjuda på stryk. När de nästa gång träffades bjöd han Per 

på Cognac och att dra en spader, för det var bådas favoritnöje, tjuvspelare var de nog båda två. Om 

pengarna tog slut för någon kund, gick det lätt att låna mot pant eller revers, vilka skrev så, att valu-

torna och kundens omtöckna minne ej stämde vid likvidens erläggande. 

  Ekmarks finanser i allt voro rörliga, ty vinstbegäret var alltid obegränsat, för gick det inte med 

lock så måste det ske med pock. 

  Efter någon form av brand på bakgården har Johan Alfred hamnat i klammeri med rättvisan. Som 

orsakade att Ekmark ska ha hamnat på ”slottet” i Jönköping efter denna brand. Huruvida han blev 

dömd förtäljer inte historien. Men vid hemkomsten därifrån så hade namnet Johansson utbytts mot 

Ekmark. 

  Kvinnor hade Ekmark flera, men var inte vigd mer än med två, och med dessa och även andra, 

fanns både pojkar och flickor. Innan han dog ville han se hur han tog sig ut som lik och på hans 

grav skulle resas en hög sten, varför han senaste året tillverkat en själv, och sade, ”nu har jag be-

stämt min plats på kyrkogården i hörnet intill vägen. Och när den här kommer upp i sin fulla längd 

så hoppa jag att många bondhästar måtte bli rädda och falla i sken”. 
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Följande är ur boken ”Från Tranåsbygden åren 1780-1930”.  1975 av Elis Kågén.  

 

Det fanns en tid då Storgatan i Tranås var en fridfull idyll. Man satt på sina trädgårdomgivna veran-

dor och betraktade det stillsamma folklivet. Här njöt Tranåsborna av en kopp kaffe efter arbetsti-

dens slut. Då fanns inga snabbköpsbutiker eller några parkeringsbekymmer.  

 

Motiv från Storgatan på 

1880-talet. Andra huset från 

höger, som Bl.a, 

Inrymde Stora hotellet, 

byggdes 1875 av handlan-

den J.A. Ekmark. 

 Till vänster ses sadelma-

kare Hugo Haglunds bostad 

med verkstadslokalen på 

baksidan. 
 
 

 En av de fastigheter som 

bevarade från denna tid är 

den s.k. Hellqvistska gården 

vid Storgatan 49. Den upp-

fördes av handlanden J.A. Ekmark, som här drev en speceri- och diverseaffär till i slutet av 1880-

talet. Rörelsen övertogs av handlanden August Tengvall som även hade bostad i fastigheten. Under 

1880-talet drevs hotellrörelse i fastighetens andra våning under det stolta namnet Stora hotellet. Det 

var makarna Charlotta och Claes Samuelsson som drev hotellet fram till börja av 1890-talet, då fa-

miljen A.J. Hellqvist flyttade in i lägenheten. (Patron Hellqvist kom från Aspanäs gård på Pinud-

den, Malexander, egen kommentar). 

 Förutom resanderum fanns även en större sal, där servering ägde rum. Man kan än i dag (1975) se 

de vackra takmålningarna i trappan upp till andra våningen och i stora salen. Hotellrummens dörrar 

var ordentligt numrerade, så att gästerna inte skulle förirra sig. Vid denna tid fanns inte mindre än 

tre hotell i Tranås. 

  

 
 

Bilden är tagen på 

Hultet. Där finns 

den skylt bevarad 

som satt över Entré-

dörren på Storgatan 

49 och talade om att 

här fanns Stora ho-

tellet. 
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Hämnd efter fläskaffär slutade med böter för Ekmark.    M. J.15/1 -32  

 

 Jag skrev för några dagar sedan, hur Ekmark hade förmåga, att med sprit och spel lura sina kunder. 

En gång kom mjölnare Karlsson från Forsnäskvarn till Ekmarks fläskaffär med två slaktade svin 

och 15 kronor i kontanter. När affären var klar så skulle affären givetvis avslutas med en sup eller 

två. Snart kom kortleken fram som i flera supbröders sällskap flitigt kom att användas. När gästerna 

blev för fulla och orediga blev de utkörda.  

  Det befarades då att mjölnare Karlsson endast hade 75 öre kvar efter fläskaffären och de medförda 

kontanterna. Hemfärden blev tung, tomhänt och med huvudet fullt av svåra tankar, det var ju inget 

att göra åt utan försöka hålla god min i rackarspelet.  

  Fram på sommaren kom Karlssons svåger mjölnare Hall från Oppeby Kvarn, och bad om hjälp, en 

stor grisasugga hade gått i dammen och drunknat. Karlsson följde med och snart hade de med före-

nade krafter fått upp suggan på torra land. Hall ville ju bara få bort soa och begravd, så Halls pojke 

hade redan börjat gräva en grop i mossen där suggan skulle gravsättas. 

  Det var då mjölnare Karlsson fick sin idé och började smida planer, han erbjöd Hall tio kronor om 

han hjälpte honom att slakta ner suggan på vanligt sätt, följa med honom hem för att bistå vid slakt 

av två grisar. Det godkändes så pojken fick sluta gräva och den drunknade suggan gjordes i slakten 

så fin som möjligt. Färden gick nu till Forsnäs kvarn där Karlsson hade en mindre gris som brutit ett 

ben, samt en stor ålderstigen fargalt (”orne” = oätligt fargaltakött) som båda slaktades. 

  Följande torsdag bad Karlsson sin granne Gustav Andersson i Hestrahult om skjuts till Tranås, och 

vara behjälplig, för om möjligt kunna lura ”katten”. De passade sin tid för att vara vid Ekmarks vid 

kvällningen, där flera bönder samlats för att göra fläskaffärer. Gustav Andersson gick fram för att 

språka med bönderna, det dröjde inte länge förrän Ekmark fick syn på honom, kom fram och frå-

gade: har du fläsk idag, ja det har jag men jag men i dag skjutsar jag bara, fick han till svar. Skjutsar 

du fläsk, då bör du väl för faen veta att jag är nästan den ende som handlar med den varan. Varpå 

svaret blev, jag kör åt mjölnare Karlsson i Forsnäs och han ska till torget för att möta en fläskhand-

lare som han hade tänkte sälja till. Var är han jag vill prata med karen. Han sitter uppåt gatan och 

håller hästen, fick han till svar. 

 Ekmark ropade på mjölnaren, men han fick inget svar så han följde med skjutsbonden fram till 

mjölnare Karlsson och undrade varför han inte sade till hos honom som vanligt. Men Karlsson sva-

rade kavat att jag har nog sålt till dej för sista gången, och för övrigt så är det här inga varor som 

passar dej. Det här är en so som legat död i lagårn en längre tid, och den lilla grisen fick jag slakta 

för han hade fått spatten, och den här skräddaren skulle väl snart bli 50 år och hade säkert ett hund-

ratal arvingar så han behövde komma ifrån. – De är bra Karlsson med det skulle nog passa mig bra 

ändå -. Jag tror inte det, jag far nog upp till fläskhandlaren på torget ändå, för där vet jag vad jag får 

betalt och du har ju inte sagt priset. - Du får 7.60 pundet men jag måste känna på skräddaren först -

och gick upp på lasset och med en skarp kniv skrapade han på hans svål. - Det var en hård jäkel, 

men det gör inget du får priset för hela lasset. - Vagnen vändes om till Ekmarks domäner där de tre 

svinkropparna vägdes varpå man skålade för köpet när full likvid hade erlagts. 

  Mjölnare Karlssons plan hade gått i lås han hade fått full betalning för de två självdöda svinen, 

trots att han berättat sanningen om dem. Ekmark tog nog förklaringen som en ursäkt varför han inte 

ville sälja till honom, men ornen var seg och den skulle nog ge någon krona i förlust. 

  Emellertid så reste Karlsson med sin skjutshjälp hem, glada åt förloppet, skrattade hjärtligt och 

tömde några fröjdebägare i Forsnäs kvarn.  
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  Det har berättas senare att Ekmark behöll den lilla grisen till hemma kunderna, men skickade sug-

gan och fargalten till Norrköping. Han insåg nog att fläsket nog var i dåligt skick, kanske nappade 

hans kommissioner där, men icke, han ville inte för något pris ta emot dessa svin, utan telegraferade 

om detta till Ekmark som svarade att han skulle vara så god att sända dem till en uppgiven kom-

missioner i Stockholm. Men när han fick se svinen blev även hans telegramsvar att de var odugliga 

till människoföda, ty allt kött skulle undersökas före försäljning och i det här fallet kund man ris-

kera att få erlägga böter. Kanske någon smörj eller såpafabrik kunde köpa dem. Ekmarks omgående 

svar lydde, var god och gör det bästa, men går det inte i Stockholm, så sänd varan till Gävle under 

följande adress. 

  En fabrik i Stockholm fick erbjudandet att för ett lågt pris köpa suggan, men när de fick se varan 

vid besiktningen så köpte de endast den bättre halvan.  

  Så fick man då skicka halva suggan och ”Ornen” till Gävle. När de styckade grisarna kom till 

Gävle var det som vanlig en kvalitetspolis närvarande vid lossningen och när det blev Ekmarks va-

rors tur så befalldes det att de genast skulle oskadliggöras, och att sända skämda varor med andras i 

allmänt tåg skulle bötfällas.  

 Böterna blev 300 kronor och förlusten ganska stor först med köpet av fläsket och sedan fraktkost-

nader med tåget plus böterna. 

  Ekmark har berättat allt detta för mig, och han tyckte nog att mjölnare Karlsson i Forsnäs hade va-

rit redigt kvick som lurat honom så rejält.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Storgatan 49, Hellquistagår-

den. 

 På bilden från tidigt 1910-tal, 

drevs affären som syns av Sven 

Andersson.  

 Huset är i dag stort sett sig 

likt, men nästa hus är helt om-

byggt. Mellan husen går nu 

promenadvägen förbi ”Blå 

Pumpen” mot Ålénshuset. 

 Längst bort ser man Bankhu-

set som blev inflyttningsklart 

1902 
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”Katten” (EFs kommentar)  

 

Som man har sett i tidigare berättelser så kallades Ekmark för ”katten”, det har berättats att hur än 

Ekmark bar sig åt så kom han alltid, som en katt, oskadd ner på fötterna. Ett öknamn som han inte 

alltid uppskattade, det hände att han t.o.m. bjöd på stryk när namnet nämndes i hans närhet. Det 

kunde hända att när någon samtalade med Ekmark och råkade säga ”det var som katten” så hettade 

det till. 

Med åren blev han mer tolerant mot uttrycket och accepterade det som ett skämt även om skämtet 

blev grovt ibland som i nästa berättelse. 

 

När ”katta” fick en unge. (Ur Magnus Johanssons berättelse (22/1 1932) 
 

  Det fanns förr på Tranås en sadelmakaremästare Hugo Haglund, en snygg och stilig man med inte 

så lite humor när det bar sig åt. 

 En gång när han gjorde sin morgonpromenad, så spordes att Fru Ekmark på natten fött ett barn, och 

då fick Haglund ett infall, han skulle spela pappa katten ett spratt. Så han uppsökte en fattighjon 

som här i Tranås allmänt kallades för ”Luven”. När båda hälsat varandra god morgon säger Hag-

lund, jag kommer bortifrån Ekmarks där hans katta har kättlat i natt, och han vile jag skulle dränka 

ungarna, men jag är så less åt sådant uppdrag, så det får du gärna åta dig om du kan. Jo det kan jag 

väll göra svarade Luven. Det var bra här får de 25 öre, men du skulle gå med det samma innan det 

blir full dager. Luven gick i väg omedelbart och träffade genast herr Ekmark, då han berättade att 

fabrikör Haglund anmodat honom att gå hit för att dränka nyfödda kattungar. 

  Ekmark stelnade till men förstod genast att Haglund ville retas med honom. Du ska ha tack för din 

hjälpsamhet, sa Ekmark, men det blev inte mer än en den här gången, och den hade vi tänkt behålla, 

här får du 25 öre och en sup. 

  Luven var förtjust i sin morgonpromenad men förstod nog inte själva grejen om kattens ungar. 

 

En skruv lös. 

 Det var ju allmänt känt att det ofta från Ekmarks lokaler blev hög ljudvolym under de sena nätterna 

då det förekom kortspel med mycket sprit. 

  En lördagsmorgon när fabrikör Haglund var ute på sin vanliga morgonpromenad, hörde han att det 

inifrån Ekmarks fortfarande var kvar högljudda spelare från gårdagskvällens pokerrunda. Han upp-

sökte då en smedja i närheten som drevs av smeden ”SmeHjoan”. Goddag, jag kommer från Stora 

Hotellet, och där har dom blivit så andfådda på något sätt, det verkar som skruvar och muttrar har 

kommit loss, så de har väll inte kunnat ta sig hem. Kan du ta med dig lite verktyg och hjälpa dem så 

de tar sig därifrån. SmeHjoan som var snäll och hjälpsam gjorde som han blev ombedd, samlade 

ihop några verktyg som han trodde sig behöva, gick till Stora Hotellet och knackade på dörren. 

  Det hördes högljudda rop inifrån spelrummet, vem är det som kom på den här tiden och störde 

folk. Svaret blev, att det var Fabrikör Haglund som bett honom att gå hit. Va faen har du här o göra, 

och med så mycket verktyg? Jo Haglund sa att de va ett herrans oväsen här så de borde ha lossnat 

både skruvar och muttrar som borde dras åt, så sällskapet kunde ta sig hem. Då blev spelsällskapet 

spritt språngande rasande, gjorde vi rätt skulle du få dina verktyg i skallen. Men som tur va så var 

spelvärden vänligt sinad, han bjöd smeden på en cognac, och bad honom gå hem, han förstod nog 

att Haglund velat driva gäck med nattsölarna och använt smeden som ovetande medhjälpare.  

 Sällskapet upplöstes och inte så lite förtretade i sina sinnen for de hem. 
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  Köpte halva hemmanet Tranås Kvarn 1882 
 

När stationssamhället Tranås 1982 blev köping avskildes det från hemmanet Tranås kvarn, då upp-

gjordes gränserna så att köpingen begränsades av Svartån i öster och järnvägen i väster. 

  Köpingen började i norr där Tranåskvarnsgatan går i dag och cirka en km söderut till där Åsvalle-

hultsområdet började strax söder om Stora Torget, i dag Brunnsparken. 

  Det återstående halva hemmanet som köptes av Ekmark låg i norr och öster om köpingen och om-

fattade bl.a. det som senare blev stadsdelen Tranås kvarn, Tingshusområdet med Ekmarkspark, 

sjukhusområdet, nuvarande Diplomaten med Uvabergsskogen och i riktning mot Kimarp ett mark-

område mellan Kimarp och järnvägen. 

 

 
 

Efter godsägare Victor Åbergs frånfälle 1880 förvärvade Ekmark större delen av Tranåskvarns 

hemman. Under hans ledning uppstod Tranåskvarns industrisamhälle. Alla som ville bygga ett eget 

hem fick en tomt upplåten och felades pengar så fick man låna av Ekmark mot inteckning, och allt 

hamnade slutligen åter i Ekmarks händer.   

  Ekmarks affärsryckte är som sagt dubbelt, förmögenheten ska ha tillkommit på bekostnad av andra 

människors svårigheter.   
 

 År 1890 uppförde Ekmark själv ett eget hus, Strömsholm I, som man ser på bilden, huset kallades 

allmänt för ”slottet”.  Huset kom en lång tid att ligga helt ensamt på den sidan av ån mitt för kö-

pingens centrala delar. Först 1910 kom Tingshuset att byggas till vänster om Ekmarks fastighet. Till 

detta tillfälle kom en ny bro att byggas över Svartån, 1909, och Falkgatan förlängdes mot Tranås 

Gymnastik och Tennishall som blev färdig 1912, som det femte i ordningen av landets inomhusare-

nor. 
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 Ekmarks två stora familjer  

 

År 1884 avkunnades skilsmässa mellan Ekmark och hans hustru Emilia Gustavsson, född i Ekeby 

år 1856, med vilken han hade fem barn. Samma år gifte han om sig med familjens piga Emma Mo-

berg. I detta äktenskap föddes fem barn, samtliga döttrar. 
 

  I det första äktenskapet, som han ingick 1877 med Emilia Gustavsson, föddes under åren 1877-

1884 fem barn. Den förstfödde sonen Arvid dog endast 6 år gammal år 1883, och den förstfödda 

dottern Gunhild avled 13 år gammal år 1894, också i Säby. 

   I Tranås Tidning 24/3 1894 finns hennes dödsannons. Den är undertecknad av Ekmark enbart och 

lyder: ”Tillkännagives att Gud den 22 mars kl. ½ 2 f.m. behagat hädankalla min ömt älskade dotter 

Gunhild Agneta i en ålder av 13 år 2mån. J.A. Ekmark.” 

  Tidningen följde sedan upp med en längre notis om begravningen. Notisen slutar: ”Hon fick ej 

leva länge här nere men dock men dock tillräckligt länge för att av sina jämnåriga röna bitter saknad 

i döden. Också följde en stor skara av dem- därav 8 jämnåriga, vitklädda flickor som sänkte henne i 

jordens sköte – henne till graven. Också torde man väl i övrigt sällan om en någonsin ha vid en 

jordafärd bevittnat en sådan stor skara åskådare som vid detta tillfälle.” 
 

  Hustrun Emilia var sedan 1884 skild från Ekmark och hade då med honom barnen Birger, Gun-

hild och Alrik, efter skilsmässan utflyttat hon med barnen till Linköping. Dottern Elsa föddes efter 

flytten till Linköping. 

  Familjen Ekmark hade en piga vid namn Emma Moberg som blev havande under tiden som hust-

run Emilia gick med sitt femte barn med honom. Pigan Emma födde dottern Sigrid i februari år 

1885, flickan kom att betraktas som trolovningsbarn till Emma Moberg och Ekmark och de båda 

gifte sig i februari 1886. Paret fick sedan under de följande åren fram till 1890 ytterligare 4 döttrar. 

  Enligt följande notiser så blev Ekmark fader till en son, Gottfrid, med sin frånskilda fru Emilia i 

februari 1887. ”Födelseort Södertälje, född med okända föräldrar”, som senare har korrigerats: 

”Skilda fru Emilia Ekmark anhöll skriftligen i oktober 1891 att bli antecknad som moder, samma år 

i oktober står Alfred Ekmark också som fader till Gottfrid”. Kort därefter blev den fyraårige Gott-

frid skriven i Säby församling. Alltså, med två fruar fick Ekmark 11 barn. 
 

På bilden ser ni systrarna Agda och 

Sigrid Ekmark, båda var sjuksystrar 

i Tranås.  Sigrid till höger var den 

flicka som kom till världen med hus-

hållerskan Emma som mamma enl. 

berättelsen ovan. 

 Första hustrun Emilia bodde med 

sina barn, men även med några av 

andra hustrun Emmas barn, i huset 

Strömsholm II (Åvillan). Den fastig-

heten byggdes av Ekmark 1891 åt 

Emilia och barnen, fastigheten kom 

efter Ekmarks död att ägas av Emilia 

där hon bodde till sin död 1927. 

  Systrarna Sigrid och Agda förblev ogifta, och båda avled med bara en veckas mellanrum i januari 

år 1977. 86 och 92 år gamla 
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Följande har berättats av Inga och Ingvar Schönberg; Ingas moster var gift med en av 

Ekmarks söner, nämligen sonen Gottfrid (det var sonen som Ekmark fick med sin första fru Emilia 

1887). Inga berättar att hon träffade Gottfrids familj i sin ungdom, på 20-talet, och sin mosters svär-

mor Ekmarksfrun Emilia Charlotta. En liten gumma som hon också kommer ihåg från kafferep eller 

när de besökte henne i ”Åvillan” där hon bodde. Gottfrid och min pappa Karl Henning Svensson 

startade Guldlistfabriken en gång i tiden här i Tranås. Men Gottfrid dog ung i cancer redan 1928, 41 

år gammal, ett år efter sin mor Emilia som dog 1927, 71 år gammal. 

 Generationen efter föddes inte många barn, döttrarna som nådde vuxen ålder var alla fröknar hela 

livet. Förutom Gottfrid så var det Alarik, också från första äktenskapet, som fick en son Bertil. 

  Bertil flyttade senare till Frankrike och bildade familj där. Inga och Ingvar träffade honom i Stock-

holm några gånger när de bodde där och de kom i kontakt med honom av en tillfällighet på ett be-

sök i Paris, på kvällen bjöd han och hans fru på middag. Bertil var ett par gånger i Tranås och häl-

sade på och gick ur tiden i början av 2000-talet. Till begravningen var Bertils sista önskan att det 

skulle serveras ostron och champagne. Intresset för stilfulla begravningar tycks ha gått i arv. 

 

 

Familjen Ekmark-Boqvist. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamman Emma med sina fem döttrar Sigrid, Astrid, Ellen, Agda och Tyra. Vid sidan av Emma sit-

ter Karl Boqvist som Emma gifte om sig med 1905.  

  I det äktenskapet har jag hittat två döttrar Hildur och Ester 
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Bron över Svartån - Åvillan 
 

 
 

  Ekmarksbro över Svartån byggdes samma år som de båda fastigheterna som ses på bilden. 

Här vid Svartåns strand slutade Falkgatan och på den plats där parkeringen nu finns mot Skobes 

bil fanns det ett bryggeri åren 1870-1898, och en pinnstolsverkstad.  

 

  Samtidigt som det stora huset byggdes lät Ekmark uppföra en mindre villa Strömsholm nr. 2 på 

den holme som han också vid samma tid lät bygga en bro från över Svartån helt på egen bekostnad. 

Bron bestod av två stensatta landfästen och i ån två stenpelare med en liggande överbyggnad av 

stockar och bräder. Nu fanns en smidig kommunikation från samhället till fastigheterna, senare blev 

Falkgatan förlängd mot det Ekmarkska området. 

  För att uppskatta det arbete som stenläggare J. Wahlström gjort med stenarbetet vid fastigheterna 

och bron blev Wahlström vid en ceremoni på hösten presentad med vackert tal och två äkta silver-

ljusstakar. 

  Som man troligen kan utröna av bilden så var ”Åvillan” från början byggd på en holme av Svartån 

med en gångbro från brofästet fram till huset. Huset fanns kvar till 1967 då Tranås brandkår, i öv-

ningssyfte, eldade upp byggnaden som då stått obebodd under några år. 
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Ekmark avlossade pistolskott i självförsvar  

 

Vid Ekmarks träbro fanns på köpingen sida ett bryggeri fram till 1898, utanför bryggeriet blev det 

en fredagskväll i juli 1894 ett bråk som så småningom flyttades över till Ekmarks sida av ån.  

 I Östergötlands dagblad skrev man följande:  

  ”Ett riktigt rövarliv förde sedan någon tid tillbaka ett band sällar omkring Tranås köping.  Meren-

dels åtnöjande sig med att dricka öl och anställa små slagsmål här och var, i fredags afton hittade de 

på att utföra en större bragd, i det att de under skrål och oväsen tågade över till den hinsidan Svartån 

av herr Ekmark bebodda villan. Med herr E. råkade snart en av sällarna i handgemäng, varefter den 

förre i självförsvar gav angriparen ett duktigt rapp av sin promenadkäpp och därefter avlossade ett 

revolverskott, för att skrämma fridstörarna. Herr E. fann slutligen rådligast att retirerade till sin bo-

stad, som tillbommades, varefter han hölls i belägringstillstånd, tills polismakten äntligen kom och 

befriade honom” 

  Några rättsliga följder för de medverkande blev det inte, vare sig för inkräktarna eller för revolver-

mannen. Om polisen borde ha satt fridstörarna i finka eller inte togs upp i ett par tidningar, men det 

stannade vid det. 
 

Följande berättelse har jag skrivit av från en artikelserie om Ekmark, skriven våren 2015i Tranås Posten av 

Hans Sandberg.  Bilderna är från mitt digitala fotoarkiv.  

 

Övervåld och hot med smörj 
 

 

  Ekmark fortsatte fram till 

1891 att driva sin diverse-

handel i den fastighet – nu-

varande Storgatan 49, hu-

set med dubbelverandan på 

framsidan – där han star-

tade sin verksamhet som 

affärsman i Tranås.  

 
 

Det är i det första huset 

som Ekmarks verksamhet 

pågick fram till 1891 då fa-

miljen Hellqvist köpte fas-

tigheten. 

”Hellqvistagården” 

 

Östgöta Correspondenten berättade 5/2 1889 kritiskt om verksamheten där:  

 

 ”Det är ett ganska stort hus. Först kommer vi in i en välförsedd diversehandel, men detta är bara 

skylten för den egentliga affären, som bedrivs därinne i det allra heligaste. Den egentliga affären är 

rätteligen av tre slag. Den ena affärsgrenen är pantlånerörelse, ehuru idkat under köp på en månad 

med 36 à 40 proc. diskonto. Denna affärsgren sköttes allt efter omständigheterna av ”grossören” 

själv eller – någon annan. 
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  Jämte pantlåneri-rörelse idkas även bankirrörelse, det vill säga lån på papper med goda namn och 

36 – 40 procents förskottsränta. Denna gren av affären sköttes alltid av ”grossören” själv. 

   Den tredje grenen av huvudaffären är förlagd till det inre rummet. Familjens helgedom, där 

”äventyrligt spel” bedrives och diverse kortkonster göras, merendels för slutna dörrar. Detta är, som 

sagt, den affärsmannens själva huvudaffär.  

   Återstår bara att uttrycka den beundran, varje hederlig människa måste hysa i allmänhet för en så 

mångsidig verksamhet i en liten småländsk köping, och i synnerhet för det skarpa luktsinne, varige-

nom en givmild försyn satt denna man i stånd att uppsnoka tidpunkten, när en person fått en slant i 

fickan för ett havrelass, ett par grisar eller oxar, ett lönekvartal eller dylikt” 

  Skribenten bakom artikeln, den var underteckna ”Pelle Jönsson”, torde ha varit folkskolläraren 

C.V. Fredriksson. Han hade avlagt sin folkskollärarexamen i Linköping 1887 och något senare bli-

vit ordinarie lärare vid Älmås och Eketorps skolor i Säby, senare vid Hubbarps skola. Han hade 

gärna synpunkter på saker och ting och han framförde, har det omvittnats, dessa sina åsikter med 

remarkabel oräddhet. Från det att han anlände till Säby socken och under mer än ett halvsekel skrev 

han i Östgöta Correspondenten. Ofta som anonym förmedlare av nyheter från Tranås, en av tidning-

ens många ”meddelare” utifrån det östgötska länet och stiftet, men också som författare av längre 

tidningsartiklar i skilda ämnen. 
 

Publicerandet av artikeln fick omedelbare följder. ÖC berättar 8/2 1889 om detta: 

  ”Avslöjandena från Tranås, vilka förekommo i ett föregående nummer av denna tidning, ha med-

fört ett litet efterspel, som torde få sin avslutning inför domstol. En på platsen bosatt student, vilken 

– förresten alldeles oskyldigt – misstänks vara vår Tranåskorrespondent, har på öppen gata överfal-

lits med örfilar av en person, som ansett sig åsyftad såsom det ena spelnästets innehavare, En andra 

person, som också trott sig utpekad, har hotat samma student ”med smörj”. Båda två gynnarna ha 

emellertid stämts till rätta.”  
 

Denne andra person, den som hotat den studerande unge mannen med smörj, var diversehandlaren 

C.J. Pettersson. Skälet till Peterssons hot framgår inte helt klart av det i tidningen skrivna men 

kanske är han den som i Pelle Jönssons artikel från 5/2 1889 på följande sätt – utan namns näm-

nande – sägs vara Ekmarks läromästare och innehavare av ett andra spelhelvete i köpingen:  

 

”Jag skall måhända en annan gång för läsaren teckna några scener ur affärslivet i detta hus, liksom 

jag också skall giva läsaren en bild av det andra spelhelvetet i Tranås köping, vilket hålles av den nu 

beskrivna affärsmannens egen lärofader, ehuru `lärjungen blivit förmer än mästaren`, därigenom att 

han vet att bevara en smula av skenet åtminstone, vilket åter haft till följd, att hans medborgerliga 

rykte och anseende icke är fullt så dåligt som dennes. 

Skulle jag avsluta denna artikel med en jämförelse dem emellan, skulle jag låna orden från en in-

född Tranåsbo, som i grund känner förhållandena på platsen: `Mästaren är någon smula bättre än 

sitt rykte – lärjungen är vida sämre än sitt rykte,” 

 

  Vid den rättegång vid Norra Vedbo häradsrätt som följde erkände båda förövarna (J.A. Ekmark 

som utdelat örfilarna och C.J. Petersson som hotat med smörj) sina förseelser skriftligen. De döm-

des senare under året till kännbara ekonomiska straff, för övervåld respektive för hot på allmän 

plats. 
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Ekmarks park (Från Hans Sandbergs artikel i Tranås Posten 2015) 

 

Den naturpark som ingick i det halva hemmanet som Ekmark förvärvade 1882 låg öster om Svartån 

och söder om hans byggnad Strömsholm mot slakthusmaden. Parken var då föga åtgärdad men 

iordningställdes av Ekmark och här anordnade han fester för sina ”underhavande”, det var boende 

familjer som köpt och bebyggt tomter på hans ägandes mark, hemmanet Tranåskvarn. Vid festlig-

heterna roades barnen med lekar i det gröna och vid solnedgången dukades ett långbord rikligt med 

maträtter så alla blev väl omhändertagna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här såg parken ut 

innan den ställdes i 

ordning. 

Man kan tänka sig att 

Svartån ligger till väns-

ter bakom björkarna 

och minnesstenen står 

på kullen till höger. 

 

 

  Det var inte bara för egna tillställningar utan även för andra. Här hade godtemplarlogen ”Solupp-

gången” en fest där en lördag i augusti 1893. Parken var upplyst av färggranna lyktor och sextetten 

Lyran spelade när dom församlade drack sitt kaffe.  Musikkåren Lyran bildades 1891 och bestod av 

bl.a. Josef Sjöberg som blev Tranås första statsordförande 1919, och företagarna J.W. Fång och 

C.M. Blomnell. I logen och musikkåren fanns alltså medlemmar ur Köpingens övre skikt som inte 

tvekade att använda den något illa beryktade Ekmarks domäner. 

  Det var nämligen så att vissa hade stora svårigheter att få framträda i existerande samlingslokaler 

men i Ekmarks park var man alltid välkommen. 

  När den ateistiske propagandisten i juli 1893Viktor Lennstrand förgäves sökt lokal i Tranås, juli 

1893, men något senare lede ett tre timmars långt möte i parken. Ortstidningen reagerade, inte så 

mycket på att mötet kommit till stånd utom på det faktum att de närvarande statsreligiösa och frire-

ligiösa tranåsborna hade nedlåtet sig att delta i den diskussion som därefter följt. Man borde låtit 

”hädareynglingens” föredrag ”efterföljas med total tystnad, då det i alla händelser på grund av sin 

materialistiskt-ytliga beskaffenhet vederlade sig självt”. 

  Fyra år senare i juli 1897, var det dags för några kvinnliga lärjungar till den s.k. d: r Lee att fram-

träda i parken under några kvällar. Ortsbladet reagerade också vid detta tillfälle:  

”Jämmerligen rappakalja, hån och – rent ut sagt – oförskämdheter hade vi aldrig tänkt oss få be-

vittna, om man än beträffande, religiösa, föredrag är van att få smälta mycket i våra dagar”.  
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  I samma referat: ”Deras första afton härstädes inleddes med ett tillkännagivande att de blivit ne-

kade lokal för sitt uppträde t.o.m. i luffarelokalen, men Gud hade skaffat dem en lokal, där de nu 

uppträdde”. (Det var patron Ekmark som upplåtet sin park – just en skön Gud). 

  Patron Ekmark var för övrigt talare under två kvällar och var i kraftuttryck och formell talang samt 

konsekvensens sina kvinnliga medtalare vidare överlägsen. Han tillkännagav, att han ej talade i 

samma anda som Lee och hans lärjungar och beträffande andaktslokaler reciterade han: 
 

  Har du en Gud att dyrka, Så finner du lätt en kyrka därvid knytande an en betraktelse, att 

vi främst borde dyrka Gud i naturen och i hans skapande verk skåda hans storhet och kärlek 

samt slutade med en reflexion över människobarnens ursprung med följande ord: 

  Till jordens zoner, liksom kalkoner Vi komma hit Som skjutna ur kanoner.” 
 

Minnesstenen invigd 1895 

I juli 1895 invigde Ekmark i sin park en Minnessten över sig själv med en tillställning av det verk-

ligt stora formatet, Tranås Tidnings dåvarande ägare och redaktör Karl Hwarfner såg till att orts-

borna tillhandahölls en utförlig redogörelse för tillställningen:   ”En större folkfest, bevistad av ej 

mindre än 400-500 människor – män, kvinnor och barn – hade herr J.A. Ekmark anordnat sistlidne 

söndags eftermiddag i sin invid Strömsholmen belägna park. 

  Dylika fester, som hr E., ehuru i mindre skala än nu, varje år anordna för de många på hans ägor 

boende, var i år närmast föranledd därav att en å stället rest 12 fot hög bautasten skulle in vigas, 

vars inskription angav tiden för det vackra ställets grundläggning samt ägarens namn m.m.  

  Herr Ekmark, som älskar metod i galenskapen, slog också med denna fest ett rekord härutinnan, 

som det torde vara att uppnå. Och därför blev också festligheten på grund av dess originalitet en den 

mest roande men på samma gång mest oförargliga folkfest man gärna kan skåda. 

  Såväl skälva ingången till den vackra parken som åtskilliga punkter i densamma voro originellt 

och fantastiskt dekorerade. Majstång, kring vilken omkring 150 småttingar under eftermiddagens 

lopp vid musikens toner roade sig, tittskåp, kraftmätare m.m. och till slut ett väldigt dukat kaffebord 

mötte åskådarens öga vid inträdet. 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ekmarks park med bautastenen. En minnessten som han rest över sig själv i juli 1895 
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Själv kom ägaren vid 6 tiden sittande gränsle över en tunna svensköl och åkande efter en blackig 

häst i spetsen för ett slags karnevalståg. Själv skulle han föreställa en parodi på Gambrinius – ölets 

uppfinnare. Före honom gingo emellertid tvenne spelmän – den ene en ytterst komisk typ till bond-

spelman, som nog höll takten men egentligen ej hade mer än en ton att bjuda på, ehuru alla fyra 

strängarna voro nya, den andre hanterade handklaver det vill säga piglock – samt tvenne ynglingar 

knackande på trummor. Efter kom Gambrinius kärring, klädd i fantastisk dräkt, smärt om midjan 

proportionalitet som en geting men nedanför tjock som en viss drottning över ett stormaktsrike samt 

försedd med en vanlig eldgaffel, med vilken hon (han) mycket livligt manövrerade och gestikule-

rade. Så indianhövdingen `Elaka tungan´ och därpå svenner i omväxlande och ganska originella 

dräkter och masker. Sedan tåget dragit fram å bestämda banor i parken vidtog under några timmars 

tid en livlig dans omkring bautastenen under piglockarens, fiolens och trummornas ljud.  

  Därjämte gick ett originellt äktenskapslotteri av stapeln, därvid 50 jäntor parades, med lika många 

ungersvenner.   

  Elaka tungor, och andra som åsågo festen torde kunna vitsorda att, ehuru både sprit och öl servera-

des, ehuru i ringa, begränsad och kontrollerad mängd, ingen enda av de många deltagarna syntes 

´ankommen`” 

  Kanske bör det tilläggas att svensköl var ett svagt inhemskt öl, att ”piglock” var ett då för tiden 

skämtsamt eller nedsättande namn på dragspelsinstrumentet och att ”En viss drottning över stor-

maktsrike” syftade på Viktoria av England. 

 

 

Bautastenen som invigdes vid tillställningen 

och som fortfarande finns kvar i parken är 360 

centimeter hög och av röd granit. 

  Texten på stenens framsida lyder:  

 

”1890 / BYGGDE / EKMARK / STRÖMSHOLM”  

och därunder har han i stenen låtit hugga in en 

bild av ett träd (samma motiv finns på hans 

gravsten på gamla griftegården). Den av honom 

åsyftade villabyggnaden ”Strömsholm” låg då i 

direkt anslutning till parken – någon gata mellan 

park och villa existerade ännu inte. 
 

 

 

Inga och Ingvar Schönberg vid minnesstenen i 

Ekmarkspark. Stenen som J.A. Ekmark reste 

över själv 1895. 

Ingas moster var gift med en av Ekmarks söner, 

nämligen sonen Gottfrid (det var den sonen som 

Ekmark fick med sin första fru Emilia 1887). 
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Ölutskänkning eller inte. Att Ekmark vid festtillfället valde att föreställa ölets fader Gambrinius i 

karnevalståget var knappast en tillfällighet, ”Ölkriget” (debatten om ölutskänkningens vara eller 

inte vara) pågick sedan länge. Nyligen hade köpingens kommunalnämnd mot mångas förmodan 

tillstyrkt en begäran av bryggare C.G. Bergström att få öppna en så kallad bierhall i köpingen. Kö-

pingens kommunalstämma hade därpå avslagit denna begäran. För säkerhets skull gjordes en nam-

ninsamling bland nykterhetsvännerna i Tranås köping och Säby socken, med 228 namn lämnades en 

anhållan till länsstyrelsen om att ölrättighet inte måtte beviljas.  

 

Arbetarens hem och barn. ”Genom Ekmarks, ägaren av Tranåskvarn, framsynthet bereddes arbet-

arbefolkningen tillfälle att å detta hemman bygga bostäder”, skrev hembygdsforskaren Sigurd Pira 

erkännsamt i ”Utkast till en historik över Tranås” inför statsblivandet 1/1 1919. 

  Industrin i Tranås var lite trög i starten, men med järnvägens tillkomst förändrades situationen 

stark, fr.o.m. år 1891 bestod Tranås samhälle av ett betydande antal fabriker. Flera av dessa fabriker 

var förlagda vid de båda nedre fallen i Svartån. 

  Arbetarna ville bo nära sin arbetsplats, och en bebyggelse började växa upp utanför köpingen 

norra gräns på det av J.A. Ekmark tillhöriga Tranåskvarn. Husens utseende där och deras placering 

blev av annan karaktär än den som var aktuell i köpingen, husen skulle där byggas med 30 meters 

avstånd från varandra på båda sidor om dåvarande landsvägen (Storgatan), allt för brandsäkerheten. 

 

Ekmark bröt mot den tradit-

ionen när han försålde tom-

ter. Fastigheter fick etableras 

lite varstans på den mark som 

var hans. 

  En reglering liknade kö-

pingens hade av Ekmarks 

Tranåskvarn i juni 1891 varit 

nära att påbörjas. Meningen 

var att där skulle skapas ett 

område med 150 tomter, ge-

nomskuret av 60 fot breda 

gator. Av de planerna blev 

dock intet.  
 
 

Bilden: Ydrevägen 20 med 

hönsgård på baksidan 

 

 I Tranåskvarns industrisamhälle under J.A. Ekmark fick alla som ville bygga sitt egna hem en 

tomt sig upplåten till fast pris, och saknades pengar, vilket ofta var fallet, så fick man låna mot in-

teckning. Det hävdades att Ekmark vid sin död ägde inte mindre än 21 fastigheter som varit inteck-

nade. 

 I den bouppteckning som gjordes efter Ekmarks bortgång finns upptagna som ”Tillgångar” bland 

annat 23 stycken sådana under rubriken ”Lägenheter” var och en av dessa försedd med tillägget 

”under Tranåskvarn”. Sammanlagt ansågs vid bouppteckningen de återstående 22 representera ett 

värde av 55 500 kr.  

Omräknar man 55 000 kronor till 2015 års penningvärde blir det fråga om ungefär 3 000 000 kr. 
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Ekmark ville bygga skolhus i församhället, så att de boende barnen i Tranåskvarn skulle få en bra 

skolgång. Ekmark kom med krav om detta, men de styrande i köpingen och Säby socken lät sig inte 

påverkas. Från 1884 hade köpingen en egen skola, Eriksbergsskolan, för ortsbarnens undervisning 

och från 1894 var köpingen ett eget skoldistrikt. Till den skolan var nu de som bodde utanför kö-

pingen inte välkomna om de så bodde alldeles i närheten. 

  Tranås tidning skrev i juli 1896 bl.a. följande om detta: ” Skolbarnen från `förorten´ Tranåskvarn 

är hänvisade att bevista dels Älmås 

och dels i synnerhet Skobo folkskola 

som var mer än en ¼ mil belägna från 

samhället Och även så överfyllt att 80 

à 90 barn samtidigt måste undervisas 

av samme lärare. Med anledning av 

dessa missförhållanden ingick ägaren 

av Tranå kvarn, hr. Ekmark, nyligen 

till Säby kyrkoråd och kyrkostämma 

med begäran att en lärare skulle tillsät-

tas för Tranåskvarn mot villkor att han 

– Ekmark – tills vidare avgiftsfritt 

upplät lokal för skolan”. 

                                                                              

Skobo folkskola år 1916 

 

I boken FRÅN SVARTÅN TILL HÄRADSBÄCKEN från 1992 kan man bl.a. läsa följande.  

 

Tranåskvarns var ett eget municipalsamhälle från 1903, på en karta från 1905 fanns både kyrka, po-

lishus och skola inritade. Det blev ingen kyrka och inget polishus, men en skola byggdes 1911 som 

senare fick heta Norra Skolan. Stengrunden var hämtad fån det närbelägna stenbrottet i Uvaberg. 

Skolsalar och kapprum var 

rymliga och belysningen 

var god. Norra skolan, som 

den nu hette, revs fredagen 

den 18 november 1988 ef-

ter långa debatter och om-

fattande protester från all-

mänheten. Därmed för-

svann de sista resterna av 

Tranåskvarns municipals-

amhälle. 

 

  

 

Norra skolan 

 

År 1916 inkorporerades Tranåskvarn med Tranås köping. Som ett led i att köpingen ansökte om att 

få stadsrättigheter.  Tranås fick stadsrättigheter den 1 januari 1919 
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Ekmark, mot köpingens styrande.  

 

  Ekmark ska enligt Kågén ställt till med en del intressanta upptåg i kommunalstämmorna som an-

tingen förargade eller muntrade upp de församlade med mycket satir: ”Men i allmänhet var det dock 

så, att den sak Ekmark försvarade var dömd att falla”.  
 

På gamla griftegården som anlades 1885 omedelbart söder om där köpingens tätort tog slut. Där 

finner man Ekmarks familjegrav i det nordöstra hörnet av kyrkogården mot Säbyvägen. Gravstenen 

uppfördes redan under Ekmarks livstid, och man förstår av hustruns dödsannons att han visste om 

att livet höll på att ta slut. Så i sin park spelade han upp sin egen begravning. Ekmark låg i sin kista 

och tjänstefolket stod runt omkring och 

sjöng de förutbestämda psalmerna. Han 

hade även tänkt köra i procession till gamla 

griftegården men fick inte tillstånd till detta. 

 Liksom bautastenen i Ekmarkspark är 

gravstenen av röd granit och är vad gäller 

form och höjd ganska lik parkstenen.   

  På gravstenen står ”1851/J A  EKMARK / 

BETÄNK / DU MÅSTE / DÖ”. Längst ner 

står Ekmarks dödsår 1900 

I familjegraven är också sex av Ekmarks 

döttrar begravda. 
 

Minnesteckning.  Östgöta Correspon-

denten hade vid flera tillfällen skrivit 

ganska kritiskt om Ekmark. När han avlidit blev man lite mjukare i tongångarna när det var dags att 

skriva en minnesanteckning över honom. Ett par avsnitt ur tidningen nekrolog från den 14/6 1900 

(Hans Sandberg)  
 

”Väl gick E. stundom ganska hårdhänt till väga mot de underhavande, som ej kunde fullgöra sina 

förbindelser, väl uppstod en hel del trakasserier, som möjligen få en ledsam fortsättning i framtiden, 

men i stort sett har han utfört en duktig livsgärning på denna sin egendom, och de trevna boningshu-

sen med de täcka trädgårdarna därute å de förr kala stenbackarna tala ett språk, som ej kan bortreso-

neras. Detta är visserligen icke i allo Ekmarks verk, men man kan våga tio mot ett att Tranåskvarn i 

en annan ägares hand ej varit ens hälften så stort samhälle som det nu är”  
 

  Ur samma nekrolog: ”E. var i många stycken en originell person, ehuru hans originalitet sällan var 

av det bättre slaget. Vid stämmor i Säby som Tranås var han ofta nära däran att bringa vederbörande 

ordförande till förtvivlan, på samma gång han antingen muntrade upp eller innerligt förargade audi-

toriet med sina hänsynslösa satiriska infall, som kanske beto så mycket djupare, därför ofta slogo 

huvudet på spiken. I allmänhet var det så, att den sak E. i det kommunala försvarade var dömt att 

falla, vadan hans verksamhet på det området spårlöst försvunnit. 

 

  Ett eller annat år före sin död lät E. beställa sin kista och firade i all gemytlighet sin begravning. På 

kyrkogården lät han resa ett jättestort granitblock som gravvård”. 
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 Eijes kommentar 

Jag har haft en intressant och spännande tid då jag sökt, hittat, läst och skrivit ned en del av det 

som skrivits om Ekmarks levnadsår. Jag hyser en stor beundran, både på gott och ont, över vad han 

hunnit med under de 25 åren han verkade och till viss del utvecklade Tranås. 

 Jag måste tacka Hans Sandberg för hans artikelserie i fyra avsnitt i Tranås-Posten, februari 1915 

 

  Nu 120 år efter Ekmarks bortgång finns ett bostadsområde uppkallat efter honom ”Ekmarks-

berg” och på kyrkogården och i hans park finns minnesstenarna kvar, men det vi njuter allra 

mest av, och hoppas så få göra i framtiden.  

 

EN ORÖRD EKMARKSPARK 
 

 Eije Fasth 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden från 1930 med 

Tingshuset, Ekmarks 

hus ”Strömsholm I” och 

entrén till Tranåsutställ-

ningen i Ekmarkspark. 
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Några tillägg 
 

Så här skrev Tr. Tidning  

 

Den förstfödda av döttrarna, Gunhild avled 1894, också i Säby. I Tranås Tidning 24/3 1894 finns 

hennes dödsannons. Den är undertecknad av Ekmark enbart och lyder: ”Tillkännagives att Gud den 

22 mars kl.- ½ 2 f.m. behagat hädankalla min ömt älskade dotter Gunhild Agneta i en ålder av 13 år 

2mån. J.A. Ekmark.” 

  Tidningen följde sedan upp med en längre notis om begravningen. 

Notisen slutar: ”Hon fick ej leva länge här nere men dock men dock tillräckligt länge för att av sina 

jämnåriga röna bitter saknad i döden. Också följde en stor skara av dem- därav 8 jämnåriga, vit-

klädda flickor som sänkte henne i jordens sköte – henne till graven. Också torde man väl i övrigt 

sällan om en någonsin ha vid en jordafärd bevittnat en sådan stor skara åskådare som vid detta till-

fälle.” 

 Kan någonting ha hänt som orsakade hennes död? 

 

 

Några familjebilder 

 

 

 

Till vänster: Döttrarna Ekmark med 

mor Emma sittande till vänster 

(d.1941). 

i mitten Karl Gotthard Boqvist (d.1938) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Döttrarna Ekmark-Boqvist. Till 

höger Emma och Karl Boqvist. 
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Bref från Tranås 
 

Här vill jag återge ett brev som var infört i Östgöta Correspondenten fredagen den 17 december 1897. 
Brevet ”hittades på nätet” av släktforskaren Östen Ek. Jag återger brevet i originalskrift. Tyvärr finns  
det ingen signatur men det är tydligt att avsändaren inte är helt tillfreds med sakernas tillstånd i sam-
hället. 
 

(Till Östg. Corresp.) En växande förstad. 
 

Tranås qvarn, den fenomenalt hastigt tillväxande ”förstaden” utanför köpingens norra och nordöstra rå-
gång, har under detta år tagit ett verkligt jättesteg framåt i sin utveckling, i det att tvenne nya industriella 
anläggningar fogats till de många der redan förut varande. Den ena är det sig allt mer utvidgande Tranås 
Väfveriaktiebolags nyuppförda spinneri, en byggnad som upptager ett ansenligt ytområde, och dit i höst 
bolagets omfattande spinnerirörelse blifvit förflyttad, sedan de äldre 
lokalerna trots nästan årligen vidtagna utvidgningar visat sig otill-
räckliga att lemna nödigt utrymme för både spånads- och väfnadsin-
dustrien.  Den andra fabriken, uppförd tätt intill den öfver Svartån le-
dande Tranåsqvarnsbron, är ett storartadt snickerietablissement, som 
till ett helt förenar så godt som alla platsens förutvarande möbelsnick-
erier, hvilkas egare ingått i det nya bolaget, som med sig införlifvat 
äfven Tranås Norra stolfabrik, som likväl fortsätter sin omfattande 
pinnstolstillverkning i sin gamla fabrik. Det nya, tre våningar höga fa-
brikshuset torde vara den största fabriksbyggnaden i  Tranås och sys-
selsätter ett stort antal arbetare. De mångfaldiga maskinerna drifvas 
med vattenkraft från det öfre Tranåsqvarnsfallet och under tider med 
klen vattentillgång medels ångkraft. Bolaget tillämpar vid arbetet nya 
förbättringar och uppfinningar på möbeltillverkningens område, 
hvarigenom sparas mycken personlig arbetskraft, på samma gång som 
arbetet blir fullgodt och prisbilligt. Vid öfre fallet ligga ock, utom den 
gamla tullqvarnen och B. E. Gelottes snickerifabrik, den ursprungligen af en arbetareassociation startade, 
men sedermera med Tranås måleri- och träförädlingsbolag införlifvade Nya stolfabriken samt hr R. Bur-
chards sågverk, hvarjemte den sistnämnde nu som bäst är sysselsatt med uppförandet af platsens första 
elektricitetsverk, afsedt att bereda tillgång på elektrisk belysning åt enskilda personer och firmor i kö-
pingen och förstaden. Af detta är lätt att förstå, att vattenkraften vid detta fall är anlitad till det yttersta. Det 
är tydligt, att ett område, der köpingens industriella verksamhet alltmer tenderar att koncentrera sig, skulle 
bli lifligt eftersökt och anlitadt som byggnadsplatser för fabriksarbetarebefolkningen . För 8 à 10 år tillbaka 
var området norr om köpingen endast en stenig obygd, men sedermera har hus efter hus vuxit upp med allt 

raskare fart, så att redan nu förstads-
samhället torde kunna täfla i folkmängd 
med flera af våra minsta köpingar.  
  En olycka är emellertid, att de i allmän-
het prydliga boningshusen ej uppförts i 
enlighet med någon med någon i förhand 
uppgjord plan utan i allmänhet ligga 
kringströdda i den mest idylliska oreda, 
hvilket gör det svårt, om det en gång 
skulle komma ifråga, att införlivas med 
Tranås köpingssamhälle, hvars invånare, 
på ett fåtal när, ännu icke tyckas ha kom-
mit till insikt om, hvilka stora intressen, 
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som stå på spel om förstaden får utveckla sig till en med sjelfva köpingen konkurrerande storhet. Icke nog 
med att ett par handelsbodar redan existera, som så godt som uteslutande söka och finna sin kundkrets 
inom Tranås qvarn, utan en tid 
kan komma då sjelfva handels-
rörelsens tyngdpunkt kan 
komma att förflytta sig utanför 
köpingens råg ång.  
  Man behöver för att befara 
detta blott erinra derom, att 
starka krafter f.n. äro i verk-
samhet såväl inom Tranås som 
Ydre-orten och från ångbåtsak-
tiebolaget Sommens sida att 
sent omsider förskaffa Tranås 
en regelbunden ångbåtstrafik 
med hamnarne vid Sommen ge-
nom uppmuddring af Svartån 
och byggandet af hamnkaj vid 
Tranåsqvarn, hvarefter sanno-
likt ett stickspår från jernvägsstationen komme att ledas dit ned. Denna i sjelfva verket gamla plan, som nu 
har större utsikter än någonsin att förverkligas, skulle naturligtvis i hög grad påskynda Tranåsqvarns ytter-
ligare uppblomstring på köpingens bekostnad. Fråga kan därför vara, om det ej vore klokt, att köpingen me-
dan tid är, försäkrade sig om eganderätten till hemmanet Tranås qvarn eller rent af införlifvade det med sig, 
en åtgärd som nog inte skulle möta några svårare hinder från Säby kommuns sida, som redan en gång halft 
om halft erbjudit sig att bistå med en rund summa till en skolhusbyggnads med sig inkorporera förstaden 
med hänsyn till skolan. För en tid sedan var det verkligen ifrågasatt, att ett konsortium skulle inköpa den 
del af hemmanet Tranås qvarn, som eges af hr J. A. Ekmark, för att, efter vad det förnams, sedan öferlåta kö-
pet på Tranås kommun, om den så önskade. Projektet, som uppgjorts med särskild hänsyn till köpingens 
behov af elektriska ljus- och kraftledningar från vattenfallen, fick dock förfalla, sannolikt emedan den mötte 
föga eller ingen uppmuntran från mäktiga samfundselements sida. Kanske var också det begärda priset 
öfverdrifvet högt tilltaget. 
Det nya samhället kan ingalunda sägas vara bortskämdt genom något större tillmötesgående från den kom-
mun det tillhör. Huru det blifvit behandladt med avseende på dess folkskoleväsende, har för ofta blifvit på-
visadt i denna tidnings spalter för att behöfva här ytterligare beröras. Kronolänsman Krook påpekade i fjol 
behofvet af en poliskarl för Tranås qvarn och begärde att en sådan skulle tillsättas. Säby kommun sade nej, 
ehuru åtminstone någon slags myndighet för ordningens upprätthållande är oundgängligen nödvändigt för 
ett så pass stort arbetaresamhälle, fastän till arbetarnes heder kan nämnas, att de tills dato utmärkt bra hål-
lit ordning på sig sjelfva. En fråga af yttersta vikt som ej länge borde få vänta på sin lösning, är, att förstaden 
i sanitärt Södhänseende blefve likstäld med stad eller köping. Det torde nämligen få anses omöjligt för Säby 
kommunalnämnd att vid utbrytande epidemier så nogsamt öfvervaka förhållandena inom denna förstad, 
som behofvet påkallar. Under sådana förhållanden 
kan förstaden mycket lätt blifva en ständig fara för den bredvid belägna köpingen, som nu dessbättre har 
sitt sjukvårdsväsende i godt skick”. 

 

Allt detta för att Ekmark lät företagsamma företagare bygga sina fabriker vid Tranåskvarnsfallen, 

och upplät tomtmarker till ”fabriksarbetarbefolkningen”. 
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