


Den 9 juni 1922 bildades Holavedens Hembygds- och Fornminnesförening då stadgar och 

föreningsnamnet antogs. 1985 ändrades namnet till Holavedens hembygdsförening.                                               

Föreningen har sina byggnader i Hembygdsparken, som är en del av Ekbergsparkens 

naturreservat.  Första ordföranden blev landsfiskal Sigurd Pira, övriga ledamöter var Ernst 

Göransson, Mac Key-Åberg och Ragnar Frölich



En skald har kallat Sommen för Holavedens öga, en annan skald Ragnar Ekström –
hyllar bygden i följande dikt

Gud signe bygden som är vår!                              Gud signe våra fäders land

Här är vårt hjärta fäst                                            och låte oss få bo

vid markens gräs och stigens spår,                       på solig slätt, vid strömmars band,

vid gårdens tun och skogens snår,                        i städer och mot skogars rand

vid sjön som blankt mot stranden slår.                  från Sommabygd till Vätterstrand

Här är oss allting bäst.                                           i endräkt och i ro!



Efter Tranås Gymnastiksällskaps fem 

hembygdsfester på Bodaberget, Torpön, 

påbörjades funderingarna att bilda en 

hembygdsförening

Enligt ett protokoll från april 1919 

beslöts att Bodafesten skulle hållas 

den första söndagen i juli månad

Från samma protokoll, som finns till 

höger, ser man att klubben ville samla 

in bilder för kommande ljusbilder 

visningar. 

Tack vare sällskapets framsynthet att 

fotografera och spara bilderna, kan vi 

nu ta del av dessa unika tidsdokument.



Föreningen och hembygdsgårdens tillkomst.

Första gången som tanken på en hembygdsförening i Tranås fördes fram var 

omkring 1915. Det hölls ett sammanträde på centralskolan, där landsfiskal Sigurd 

Pira anordnade en liten utställning av fotografier från Tranåsbygden för att 

stimulera intresset för frågan. Sammanträdet ledde inte till något resultat. Men 

tanken på hembygdsförening fanns dock kvar. 

I Östgöta Correspondenten skrevs följande: ”Vem vill medverka till uppförandet 

av en hembygdsgård, till skapandet av ett museum för Holavedsbygden, där 

traktens forn- och kulturminnen kan samlas och bevaras för att lämnas tull arv åt 

kommande generationer? Den frågan ställdes den 27 mars 1922 av Tranås 

gymnastiksällskaps ordförande Elis Kågén.”

En månad senare hölls ett sammanträde, då en kommitté på tio personer valdes att 

utreda föreningsfrågan. Redan den 9 juni 1922 bildades Holavedens hembygds-

och fornminnesförening. Till arbetsutskott utsågs landsfiskal Sigurd Pira, 

ordförande, kontorschef Elis Kågén, vice ordförande, kyrkvärd Ernst Göransson, 

kassör, löjtnant Mac Key-Åberg, sekreterare samt redaktör Ragnar Frölich. 

Styrelsens förstauppgift blev att skaffa en byggnad lämplig till hembygdsgård. 

På hösten 1922 fick styrelsens vice ordförande, Ernst Göransson, kännedom om 

att i Norra vi fanns en gammal prästgård, som föreningen kunde få köpa. 



När Gymnastiksällskapet 1919 planerade en gränsträff för Sommabygden, utsågs Bodaberget på Torpön 

till festplats. Fram till 1923 anordnades där sedan fem hembygdsstämmor, dit varje år en besökarskara på i 

snitt 4000 personer kom!  Festkommitté: För att anordna festen på bästa sätt gjorde man flera besök på 

Bodaberget. Följande bild är tagen vid ett sådant tillfälle.

Hembygdsfester, Bodaberget



Gränsträffen för 

Sommabygden 

på Bodaberget

Redan vid den 

första hembygds-

träffen på 

Bodaberget 

söndagen den 6 juli 

1919 kantades 

stränderna av 

många 

festdeltagare och 

motorbåtar

Om hembygdsträffen på Bodaberget 

skrev Tranås Posten: Vid hamnen rådde 

ett rörligt liv, de många motorbåts-

ägarna gjorde sina farkoster iordning 

och provkörde sina motorn, och 

ångfartyget Carl Johan låg med ångan 

uppe.

Carl Johan dominerade bland alla 

båtarna och under regementsmusik lade 

båtarna ut från kajen och snart var man 

ute på sjön Sommen. Från alla de håll 

stävade småbåtar av alla de slag mot 

Torpön



Hembygdsfesten 1920

Dagen begynte med en stor regatta från Tranås 

hamn. Ångfartygen Carl Johan, Boxholm II, 

Gripen, Strömsholmen, Balder och Sommen 

medförde så många passagerare som de gamla 

skroven kunde rymma.

Även detta år var det över 4000 besökare på 

Bodaberget.

Programmet innehöll uppvisning av 

Gymnastiksällskapets trupper i Gymnastik och 

folkdans.

Men dagens stora händelse var en 

flyguppvisning av Gustav von Segebaden, som 

den 10 januari 1920 nödlandat på Säbysjöns is 

och då blivit kontrakterad för en flyguppvisning 

över Bodaberget av Elis Kågén.



Gustav von Segebaden efter nödlandningen på Säbysjöns is i januari 1920. Nere på isen gick Segebaden och 

var rent förtvivlad. Från kyrkan kom likkusken utåkandes med sin svarta hästdragande likvagn. Han var ju 

lika nyfiken som alla andra. ”Nej för faen! Nu kommer du för tidigt, ja är inte död än!” Varvid en respektabel 

kvinna svarade ”Int ska flygarn svära så där. Tacka istället Gud för att han lever”. Ett år senare omkom 

Segebaden under en uppvisning i Oslo, 2/3 1921, när ett vingpar brast.



Gruppen som undersökte möjligheterna till konstflygning invid Bodaberget i maj 1920, från vänster:  

löjtnant Wiessner från Malmslätt, redaktör Bror Berg, fr. Dema Lind, folkskollärarna Nils Grudemo och 

Algot Widolf, chefredaktör (TP) Fritiof Muthén, folkskollärare Corne, samt dir. Elis Kågén.



De församlade fick nu beskåda en synnerligen flott uppvisning vid Bodaberget. ”Den djärve och skicklige 

flygaren utförde hissnande konststycken med jubel och hänförelse hälsad av den stora publiken”. Bilden är 

tagen på Norraby ägor, nuvarande Golfbanan med torpet Näset i bakgrunden (sjöhålet). Fr. v. Gustav von 

Segebaden och spanaren Oswald Fredin vid uppvisningsplanet. 



Tranås gymnastiksällskaps kvinnliga och manliga trupper marscherar in på banan vid 

Sommabygden andra hembygdsfest på Bodaberget söndagen den 4 juli 1920.                                                       

Sällskapets trupper var vid denna tid bland de bästa i Småland



Vid 1921 års Bodafest deltog över 100 sångare med deltagare från Mjölby. Boxholm, Tranås, Aneby 

Huskvarna och Jönköping. Det var imponerande att se sångarna marschera med musik och fanor till 

hamnen, varifrån ångfartyget Carl Johan på sin andra tur förde den till festen. I täten ses Carl Stille.

Den tredje 

hembygdsfesten 

1921



Carl Johan på väg till Bodafesten 1921. På bilden ses manskören på väg för att för att medverka på  festen. 

Deras program vittnade om en hög sångkultur och publiken var stormförtjust över deras medverkan.



Ett mycket uppskattat inslag i 

festprogrammet var 

gymnastikuppvisningen. 

Tranås Gymnastiksällskap 

förfogar över två utmärkta 

trupper.

Folkdanslaget uppvisning på 

Bodaberget 1921

På bilden ovan utför Efr. 

Samuelsson ett väl 

genomfört tigersprång. 

Och till vänster ses Alf. 

Rydén i en av truppen väl 

utförd gruppering. 

Uppvisningen belönades 

med mycket kraftiga 

applåder.



FJÄRDE HEMBYGDSFESTEN 1922

På bilden ses på pråmen Linköpings allmänna simsällskap och i Sommaskepen den besättningen beredda inför kapprodden .

Vid 1922 års hembygdsfest gav ett 30-tal simmare från Linköping en strålande uppvisning i förutom 

simhopp även konstsim, livräddning kappsim och vattenpolo. För första gången arrangerades en roddtävling 

mellan ”Sommaskep”, vinnare i enmansrodd blev Simon Sjöberg från Hovetorp och i den större klassen 

segrade bröderna Patrik och Torsten Fredriksson från Udden i Blåvik.



Den femte och sista Bodafesten. Med 1923 års fest slöts raden av hembygdsstämmor på Bodaberget. 

Kommittén med Elis Kågén, Efr. Samuelsson och Alf. Rydén hade många medhjälpare under dessa 

arbetsfyllda år. Hur var det möjligt att samla uppemot 5000 människor till dessa fester?

Medlemmar ur ”Gillets” folkdanslag ses här njuta av den fantastiska utsikten från Bodaberget ut över sjön Sommen och 

”Torpafjärden”



Den sista hembygdsfesten på Bodaberget hölls söndagen den 8 juli 1923. Då medverkade bland annat ett 40-tal folkdansare 

från Tranås och Nässjö.  

På en av festerna har Axel Linge sagt följande: ”Smålänningar och Östgötar möttes fordomstida i 

Holavedsskogarna till strid och handgemäng. Nu mötas de i fredliga fester och för båda gäller det först och 

sist fosterlandet, ur vilken vår bygd är en vacker pärla”. 

År 1924 flyttades Bodafesterna till Ekbergsparken i Tranås



Vid Sommabygdens sjätte hembygdsfest, som var den första i Ekbergsparken, söndagen den 27 

juli 1924 samlades man först till invigningen av grunden till den blivande hembygdsgården. Sedan 

spelade Tranåsscouternas musikkår varefter Tranås hembygdgilles folkdanslag gav en uppskattad 

uppvisning. Mellan danserna spelade Olof Knut Ekwall några av sina omtyckta låtar och 

Delsbostintan berättade på sitt humoristiska sätt några landsmålshistorier. Hembygdskören under 

ledning av C.M. Blomnell svarade för nästa avdelning som avslutades med Stenhammars Sverige. 

Hembygdsfesten avslutades med tal av stadsfullmäktiges ordförande fabrikör B.E. Gelotte



Den första hembygdsfesten 

i Tranås hölls 1924 och 

stadsstyrelsens ordförande 

Josef Sjöberg förrättade 

invigningen av husgrunden 

till den blivande hembygds-

gården. Han murade 

samtidigt in en zinklåda i 

husgrunden med följande 

textade adress: 

”År 1924 den 27 juli, då 

Holavedens hembygds-

och fornminnesförening 

samt Tranås 

Gymnastiksällskap 

anordnade hembygdsfest 

på Ekberget i Tranås stad, 

blev detta skrin med 

innehåll nedlagt i grunden 

till förstnämnda byggnad 

på Ekberget”.



Vid den första hembygdsfesten i Ekbergsparken 1924 samlades 6 000 personer



Lärarinna i Norra Vi kyrkskola, 

Hanna Bergström, gift Carlzon, 

informerade styrelsen i den 

nystartade hembygds- och 

fornminnesföreningen i Tranås 

om att det fanns en prästgård för 

mycket i Norra Vi. Detta skedde 

på sommaren 1922.                       

I mitten av dec. besökte några 

styrelsemedlemmar Norra Vi och 

på nyåret 1923 tecknade de 

kontrakt med dödsboet änkan 

Hedvig och sonen Magnus. 

Kyrkoherden Ahlborg hade dött 

året innan



Arrendator på prästgården sedan 1919 var Johan Aron Fant och hustrun Bengtina, 2 söner och tre 

döttrar. En ny arrendatorsbostad var under byggnad och beräknades bli färdig sensommaren 1923. 

Den gamla prästgården som ses med gaveln mot kameran som tidigare tjänat som arrendebostad 

blev nu till salu.



Prästgården i Norra Vi, 1920. Flygelbyggnaden (gamla prästgården - hembygdsgården) syns 

nedtill till vänster. Den revs på hösten1923 och fraktades med pråm av Axel Linge till Tranås 

hamn.



Norra Vi gamla prästgård uppförd år 1711. Byggnaden flyttades 1923 till Tranås.                           

Arkitekt Dahl: ”Vilken charm ligger det ej över en gammal byggnad. Det är som att läsa en 

berättelse om hur människor hade det för århundraden tillbaka. Den gömmer i sina vinklar och 

vrår minnen från svunna tider”.

Prästgården fotograferad på nyåret 1923



Byggnaden har ursprungligen varit prästgård och arrendatorsbostad på Norra Vi församlings 

prästgård. Och uppfördes här i Hembygdsparken,1924-25 av byggmästaren David Johansson.



Holavedens hembygdsgård, är en av Tranås mest intressanta kulturbyggnader. Arkitekt Dahl skriver 

i en skildring om prästgården: ”Vilken charm ligger det ej över en gammal byggnad. Det är som att 

läsa en berättelse hur människor hade det för århundraden tillbaka. Man kan se den karolinske 

krigarprästen, som böjer sig ned för att genom det låga fönstrets ruta speja efter ett länge väntat 

besök av en kamrat i långa och äventyrsfyllda fälttåg”



I hägnet av björkar och ekar ligger den där uppe på Ekberget. En mera idealisk plats för en hembygdsgård 

kan man ej tänka sig.



NORDISKA BYGGDEUNGDOMSSTÄMMAN
TRANÅS 1925 

Den år 1925 nordiska ungdomsstämman 

formade sig till en av de glansfullaste 

ungdomsmöten som hållets i vårt land. 

(skrevs 1942). Till Tranås hade det kommit 

1500 ungdomar från Åland, Finland, 

Norge, Danmark. Estland och Lettland 

samt från många orter i Sverige. Det blev 

några oförglömliga dagar och vid några 

tillfällen uppgick publiken till 15 000 

personer

Det bjöds på ett förnämligt program vid olika platser 

i staden. Här fanns dr. Hugo Alfvén som dirigerade 

en 600 personer stark kör, folkdansuppvisningar med 

parader genom Tranås och den storartade 

invigningen av Hembyggdgården.

Bland gästerna märktes: Prins Eugen, statsminister 

Hansson, landshövdingarna, E. Trolle Östergötlands-

och J. V. Spens Jönköpings län. Dessutom Estlands 

och Lettlands ministrar i Sverige.

Danskt folkdanslag under inmarschen på 

Tranås IP

Claes Filén, Tranås berättade om Tranås historia 

från Ekmarksberg.



Kågéns världskongress              

Sett med Karl Afzelius 

ögon 1925

Bygdeungdomsstämman 

1925

Ett av de större ungdomsmöten, som 

någonsin hållits i vårt land, var Nordiska 

bygdeungdomsstämman i Tranås den 7 – 9 

augusti 1925. Att skildra den mängd av 

sammanträden och all den omtanke som 

föregick den är ej möjlig. Det gällde bl.a. 

att ordna mat och inkvartering för de 

omkring 1 500 stämmodeltagarna.  

Med de små resurser Tranås hade på den 

tiden (C:a 6 000 invånare), var det ingen 

lätt uppgift, men den kunde lösas trots allt. 

När dagen var inne för öppnandet var allt 

klappat och klart att ta emot alla deltagare 

från Sverige, Danmark, Norge, Finland, 

Åland, Estland och Lettland.

Holavedens hembygdsgård invigdes den 

9 augusti 1925 i samband med Nordiska 

bygdeungdomsstämman



Vid Nordiska bygdeungdomsstämmans mottagningsfest den 8:e augusti 1925 i Tranås tennishall hälsade 

stadsfullmäktiges ordförande, överlärare Carl A. Forsén, välkommen på stadens vägnar. Varefter följde 

prolog och sång av Tranås hembygdsgilles kör. Högtidstal hölls av ungdomsringens ordförande, börsdirektör 

Kurt Belfrage, och anförande hölls av de olika ländernas representanter.



På bilden ser man dela av den 600 personer stora kören vid generalrepetitionen i Tennishallen.                

På dirigentstolen ses director Musics Hugo Alfvén.



På en öppen plats i Ekmarkspark slog man upp ett stort kongresstält som hyrts av Svenska kennelklubben. 

Tältet rymde upp emot 5 000 personer och här serverades frukost och övriga måltider för de 1500 

stämmodeltagarna



I det stora kongresstältet gavs en konsert av 600 sångare från olika delar av landet med musikdirektör 

Hugo Alfvén som dirigent. Även medverkade ett 25-tal medlemmar av Estniska ungdomsföreningen. 

Sångarprestationen mottogs med sådant bifall att flera sånger fick upprepas.



Sedan deltagarna intagit frukost, lördagen den 8, fick besökarna på ungdomsmässan under dagen en utfärd på 

sjön Sommen. Här fick S/S Carl Johan, Boxholm II, Strömsholmen och Gripen till minsta sjösäkra fritidsbåt 

ställa upp. Sammanlagt ett 30-tal båtar, samtliga fyllda med överförtjusta deltagare.

Båtutflykt 8/8 -25



Här passerar en fullastad Carl Johan och några fritidsbåtar Romanö.

Med klingande musik och sång styrdes färden runt Tranåsfjärden och efter en härlig båttur återvände man till 

staden med många minnen rikare.



Stämmans första offentliga fest hölls på Idrottsplatsen lördagen den 8 augusti. Redan vid 18-tiden började 

deltagarna samlas i Ekmarkspark, där ett vimmel av färger tjusade ögat. En halvtimme senare var man färdig 

för avmarsch och till musik satte sig tåget i rörelse med de sju deltagande ländernas flaggor i täten.



Täten med de deltagande ländernas fanor burna av Tranås Scoutkår

Aldrig har Tranås skådat något så ståtligt och imponerande, som då de 1 500 ungdomarna i sina färgglada 

dräkter och vackra fanor marscherade fram i slutna led genom de flaggprydda gatorna upp till idrottsplatsen, 

där mångtusenhövdad publik samlats.



Första dagen marscherade man genom stan upp till idrottsplatsen på Ängaryd för en gemensam 

fest där alla besökande länder visade upp sina inhemska danser.



En av de danska trupperna tågar in på fotbollsplanen

Runt fotbollsplanen slöt sig kedjan av ungdomar i hembygdsdräkter, vilkas glada färger tjusade i den 

sjunkande aftonsolens sken. Börsdirektör Kurt Belfrage sade i sitt hälsningstal att det var den nordiska 

dansens kväll, och den stora folkdansuppvisningen började med en schottis som dansades av alla deltagarna.



Här dansar den danska truppen sin uppvisningsdans på Tranås IP

Under kvällen följde uppvisning av de olika ländernas trupper och 

musik av de många allmoge spelmännen.



Estniska truppen visar sin variant av folkdans med skyttepaviljongen i bakgrunden.

Uppvisningen avslutades av norrmännen med en fackeldans, vilket fick en synnerligen god verkan i 

aftonskymningen. Återstående timmar till läggdags ägnades åt ett samkväm i Tennishallen, där sång och 

gammal folkdans idkades av hjärtans lust, och glädjen stod högt i tak.



Filén på Ekmarksberg

9/8 -25

Söndagens omfattande program 

inleddes med en promenad upp 

på ”Ekmarksberg” i arla 

morgonstund. Redan kl. 6 på 

morgonen började stämmo-

deltagare synas på stadens gator 

och på väg mot berget, och vid 

7-tiden var flera hundra 

samlade på bergstoppen.

Här berättar Thure Filén 

om Tranås- och 

Sommenbygden. 

Med nejden utbredd 

framför åhörarna som 

åskådningsmaterial.



Ungdomsgudstjänst söndagen 9 augusti 1925. Säby Kyrka

Bilkortegen har anlänt till Säby kyrka. Ingen fick dock tillträde till det gamla templet, förrän bilkortegen 

med stämmodeltagarna anlänt och intagit sina platser i kyrkan.  



Det blev en färgrik tavla när alla ungdomarna i sina vackra dräkter samlades på kyrkogården. Folkdräkterna 

tillsammans med de vita kyrkmurarna och trädens grönska bildade en tavla, som sent skall glömmas av dem 

som förunnades att vara med. Kyrkan blev fullsatt till sista plats av en andaktsfull publik.                                 

Templet, som var smyckat med gröna girlander, bereddes nu plats för allmänheten.



Pastor C. Magnusson förrättade bön och kyrkoherde G. Dahlström höll en varmhjärtad predikan till 

ungdomen. Tranås kyrkokör under ledning av kantor Hedbor sjöng Beethovens ”Lovsång”, med kantor 

Hedbor som solist.



Bygdeungdomsstämmans glansnummer var hembygdsfesten i den natursköna Ekbergsparken, med 

invigningen av den nyuppförda hembygdsgården. Från Tennishallen marscherade deltagarna med fanborg, 

ett 25-tal spelmän och två musikkårer

På bilden ses Göteborgs folkdansare

Hembygdsparken 9/8- 1925



Siljansbygdens ungdomsförbund defilerar förbi Jonas Johanssons konfektionsaffär på 

Storgatan på väg mot hembygdsparken. Den stora paraden började kl. 2 på eftermiddagen



När det festtåget kom Storgatan fram vek det av vid stora torget mot Badhotellet. På trappan framför porten 

till hade prins Eugén och festens övriga hedersgäster, landshövdingarna från Jönköpings och Östergötlands 

län  J.V. Spens och E. Trolle med fru, Estlands och Lettlands ministrar i Sverige, tagit plats, och här bringade 

nu ungdomarna med sång och musik under förbimarschen den populäre ”målarprinsen sin hyllning.



Den Estländska truppen passerar Sveaparken på sin väg mot Ekbergsparken. Storgatan var kantad av en 

tusenhövdad publik som följde med festtåget för att vara med vid ceremonierna och invigningen av 

Hembygdsgården



Här tågar täten med fanbärare, folkdansare, spelmän och sångare från de nordiska och baltiska länderna förbi 

Korkfabriken, Tranås mejeri, Fundins St.gatan 2 och Wigéns mössfabrik. Allt till höger på bilden.



Nordiska Bygdeungdomsstämmans festligheter, och invigningen av hembygdsgården i 

Ekbergsparken samlade en publik på c:a 15 000 personer. Invigningen hölls den 3:dagen av 

stämman söndagen 9:e Augusti 1925. Programmet inleddes med sång av en 600 personer stark 

kör under ledning av Hugo Alfvén, varpå börsdirektör Kurt Belfrage välkomnade



Bland de många hedersgästerna märks prins Eugen samt landshövdingarna Erik Trolle och J.V. Spens och 

grevinnan Alice Trolle. I samband med hembygdsfesten invigde landshövdingen greve J.V Spens 

Holavedens hembygdsgård då även en hembygdsutställning öppnades i hembygdsgården



Under festens fortsättning talade grevinnan Alice Trolle om hembygd och hembygdskärlek. Kurt Belfrage 

frambar i sitt tal ungdomens hyllning till hembygdens författare, tonsättare och målare.                              

Tack vare de stora högtalarna som fanns uppmonterade kunde talen höras av hela den stora publiken. 



Den stora folkdansuppvisningen började med schottis som dansades av alla deltagarna. Härefter följde 

uppvisningar av de olika ländernas trupper samt musik av de många spelmännen.



Den Estländska folkdanstruppen med sitt uppvisningsnummer.                                                                 

Festligheten i hembygdsparken avslutades med den svenska nationalsången ”Du gamla, du fria” och 

ungdomarna marscherade ut ur parken till en marsch spelad av Scoutmusikkåren.



Ljungstugan, ryggåsstuga från tidigt 1700-tal, har legat 

på Uddesbo ägor ca. 8 km sydost Tranås. Stugan 

består av endast ett rum och ett förvaringsrum för en 

get eller ett får. Stugan som nu finns i Hembygdsgården 

flyttades dit 1928 som en gåva av Ernst Göransson i 

Falla.De flesta av de i stugan förvarade föremålen har 

ursprungligen funnits där då den var bebodd av ”Kristin” 

ända till 1926.

På bilden syns ”Kristin” på 

trappan till Ljungstugan på sin 

ursprungliga plats i Uddesbo.

Ljungstugan i Hembygdsparken 2008



Det ”Hagströmska huset” uppfördes av lantbrukare Frans Karlsson omkring 1860. Fastigheten 

köptes 1874 av Bryggare JA Hagström, som tidigare drivit ett bryggeri vid Strömslund. Han 

flyttade sitt företag till Tranås där han fanns på ett par olika platser vid Svartån. Han torde ha varit 

ortens första bryggare och tillverkade Bayerskt öl men efter flytten till samhället blev det mest 

svensköl och svagdricka. Han drev sitt företag till 1888 då han avled. Byggnaden flyttades till 

Ekbergsparken 1936 och används som vandrarhem av svenska Turistföreningen.

”Hagströmska huset” som 

vandrarhem i hembygdsparken 2008



Loftbod från Börshult, Torpön, Torpa socken i Östergötland, där bilden är tagen. Börshult ligger ca 

11 km ostsydost Tranås. Byggnadens ålder är okänt. Loftboden flyttades till Hembygdsparken 

1960.

Loftbod från Börshult, 

hembygdsparken 2008



Säby prästgård som den såg ut i slutet av 1800-

talet. Den byggnad som ses till vänster på bilden, 

tjänstgjorde som prästgård fram till 1812. När 

byggnaden på 30-talet blev utsynt som bostad. 

Skänktes den av kyrkorådet till Tranås 

pojkscoutkår, som lät uppföra den i 

Ekbergsparken.

Säby gamla prästgård från 1700-

talet, nu i Hembygdsparken, 2008.



Från höger ses Emma Wehlin, hustru till ägaren av Uddesbo Norrgårds, i mitten Margareta Wehlin 

Wideström, dotter till Johan och Emma Wehlin och till vänster Margaretas kusin Ella Andersson 

Sjöström. Och på trappen sitter brodern till Ella, Herbert Andersson (Sätermo). Familjen Wehlin var 

dom sista som bodde i Uddesbostugan, från 1935 stod den tom tills den 1950 flyttades till 

hembygdsparken i Tranås.



Parstuga från Uddesbo. Parstuga var en traditionell planlösning för allmogebyggnader i norden. 

Uddesbostugan är byggd på 1700-talet och flyttades till Ekbergsparken 1950. Byggnaden fungerar 

som museum och är tidstypiskt möblerad och inrymmer dessutom en stor samling arbetsredskap 

skänkta av olika hantverkare. Här finns också spinn- och vävnadsredskap, Amerikakoffert, uppgifter 

om emigranter från socknen m.m.     Ledin, Bänarp



Här ses den högra kammaren som är möblerad med tidstypiska möbler. Här finns också spinn- och 

vävnadsredskap.



Amerikakoffert från 1895 

och en historik över den 

stora emigrationen från 

socknen under åren 1851-

1894.



Diverse redskap för smör- och ost tillverkning.



Bostadshus från 

Tockarp, Frinnaryds sn. 

(hovslagarbostad från 

1750). Byggnadsår 

okänt. Huset flyttades 

till Ekbergsparken och 

blev flickscouthem 

1954. I dag är det 

kårhus för Tranås 

Scoutkår.

Estelle Bernadotte (Paki) får 

nyckeln av Arvid Jonas och förrättar 

invigningen av flickscouthemmet 

Tockarp i Ekbergsparken 1954



Soldattorpet kommer från Blankhester ca 8 km. nordväst Tranås. Soldattorpet är helt intakt. 

Byggnaden torde ha uppförts redan på 1700-talet. Torpet flyttades till Ekbergsparken 1955. I de 

låga stugorna väntade soldathustrun under det långa och avlägsna kriget oftast förgäves på några 

rader, som talade om, att mannen var vid liv.  



GUN 

serveringen



Brasafton
Per 

Tidman



Några år i slutet av 1900-talet fanns der getter i hembygdsparken



Hembygdsgårdens dag 2004

Dagen började med 

friluftsgudstjänst ledd av Carl 

Magnus Alstermark och 

trumpetsolo av Göran Larsson

Kaffet serverades som 

vanligt av Gun s´ trevliga 

flickor.

På bordet fanns även 

ostkaka med grädde och 

sylt.



Paviljongorkestern med Jan 

Franzén underhåller 

kafégästerna, i väntan på 

vagnparaden.

Vagnparaden började med 8 

ryttare ur Smålands husarer, 

som följdes av 7 hästdragna 

vagnar från 

Hembygdsföreningens 

vagnsmuseum



Barndop i samband med hembygdsgårdens dag 2009



Fotoutställning 2009 ur Eije Fasths bildarkiv




