
Följande bildberättelse är scannat ur Elis 
Kågéns bok som du ser till vänster på 
bilden som gavs ut 1980.
De flesta bilderna i berättelsen finns som 
original i mitt bildarkiv men några av 
bilderna är scannade ur boken.
Texterna till bilderna är exakt avskrivna 
ur boken.
Då Kågéns mening med boken var att ge 
ett tvärsnitt av utvecklingen i vår bygd 
under mer än ett sekel i en tidsföljd från 
1860-talet fram till 1980. Hoppas jag att ni 
som är intresserade av Tranås historia 
ska få glädje av denna bildberättelsen om 
159 bilder fram till sidan 46. Boken har 
186 sidor med c:a 900 bilder. 
Fortsättning följer. 
Våren 2016 / Eije



”Jag längtar marken, 
jag längtar stenarna, 
där barn jag lekt”.

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



Om årtalet 1893 stämmer för utgivningen av vykortet måste det vara ett av de äldsta från orten. På 
vykortet syns Järnvägsstationen, Lilla Torget, Stora Hotellet (Hellkvistagården), Väveribolaget (före branden 
1909). Säby kyrka och Norra skolan. Tvåvåningshuset mitt på bilden uppfördes omkring 1850. Det blev år 
1919 Tranås första stadshus.

11



Tranåskonstnären Bengt Hanell har utfört en akvarell, som visar hur det såg ut vid Övre Tranåskvarnsfallet 
omkring 1880. Från vänster ses sågen, smedjan, färgeri-spinneri, kvarnen och längst till höger den gamla 
kvarnstugan. I förgrunden ses Ydrebron som revs år 1918. 12



Tranås torg under 1870-talet efter en oljemålning av Tor Carlsson. Byggnaden till höger revs 
1953 för att bereda plats för stadshotellet. De gamla husen i bakgrunden, urmakare Malmqvists 
till vänster och löjtnant Asproths till höger, har ersatts med nya byggnader.

13



Tranås torg omkring 1890 efter en oljemålning av Tor Carlsson. Mitt på bilden ser man den 
byggnad som var Tranås stadshus fram till 1953. Huset till höger är det enda som finns bevarat

14



Motiv från Boxholms bruk vid konung Oskar II:s besök den 17 november 1874. Bilden visar färden genom 
samhället till Boxholms säteri, där middag intog

15



Tranåskonstnären Herman Norrman var omkring 1880 anställd hos målarmästare Th. Hällberg i 
Boxholm. På Norrmans teckning från denna tid kan man mitt i bilden se gaveln på den gamla 
kvarnen, som fortfarande finns kvar. Till höger sågverket och till vänster masugnen.

16



Under de två år Herman Norrman bodde i Boxholm började han måla tavlor mera regelbundet. 
Bilden visar övre valsverket omkring 1880.  17



Denna unika bild är en dokumentation från det Boxholm som en gång var. Konstverket är 
uppbyggt av en mängd motiv, som framställts på ett sätt som ger en mycket engagerande 
helhetsbild. Det är utfört av Omar Mörk, Iris Gustavsson, Marianne Hättström, Liselotte Nylén, 
Inga Staaf, Astrid Thudéen, Birgitta Carlsson, Esther Andersson och ledaren Birgitta Ögneloch-
Wiklund.

18



19

Tranås förste fotograf Frans 
Vilhelm Gyllenram och hans 
kompanjon Enegren. Bilden är 
tagen i slutet av 1870-talet.



År 1853 startade Frans Vilhelm 
Gyllenram ett färgeri i Tranås. Efter 
honom har kvarteren Södra och 
Norra Gyllenfors uppkallats.

20



Frans Vilhelm Gyllenram och hans hustru omkring 1870. Till höger fotograf Lina Lindkvist, 
senare gift med köpman Gustav Johanson. 21



Från mitten av 1860-talet bodde Gyllenram i Fredrika Mathilda Gyllenhammars fastighet vid 
Storgatan i Tranås. Nuvarande Storgatan 32.

22.1



Portflygeln vid Eds herrgård, där Gyllenram bodde från 1878 till sin död 1885. Han är begravd på Sunds 
kyrkogård

23



Familjen Åstrand sommaren 1878. Mitt på bilden ses Catharina Åstrand, änka efter 
överjägmästare Carl Johan Åstrand

24



År 1866 besökte Frans Vilhelm 
Gyllenram Forsnäs gård för att 
fotografera kammarjunkaren och 
kulturhistorikern Leonard Fredrik 
Rääf.

25



Familjen Åstrand jämte en del gäster framför den s.k. lilla byggningen vid Eds herrgård omkring 1880. 
Sittande i mitten ses överste August Åstrand och änkefru Catharina Åstrand. I lilla byggningen startade 
överjägmästare Carl Johan Åstrand en samskola, där han själv undervisade i alla ämnen utom latin

26



Medlemmar av Åstrandska släkten samlade på Eds herrgård omkring 1880. I förgrunden ses fru 
Hedvig Åstrand och den treårige sonen Erik, sedermera baningenjör. Den vackra loftboden från 
1600-talet bildar en dekorativ bakgrund.

27



Medlemmar av släkterna Rääf, Grönhagen, Gyllenhammar och Rudelius framför 
huvudbyggnaden på Forsnäs herrgård sommaren 1883. I förgrunden ses Caroline och Bengt 
Rääfs fura barn, Henrik, Fredrik, Axel och Märta.

28



Ydre Jägargille på Bulsjö gård den 25 augusti 1883. På bilden ses medlemmar av släkterna 
Rääf, Grönhagen, Mattsson, Kugelberg, Åstrand och Ridderborg.                                     
Sittande i förgrunden Fredrik, Henrik, Märta och Axel Rääf.

29



Under sommaren 1879 besökte fotograf Frans Vilhelm Gyllenram det mäktiga Vassviksberget 
strax öster om Norra Vi kyrka. Han tog då denna intressanta bild, där bland annat kyrkan och 
prästgården utgör ett vackert inslag.

30



Från Vassviksberget har man en naturskön utsikt över Norra Vi-fjärden och det anrika 
Ribbingshofs herresäte. Mycket har förändrats sedan bilden togs 1879, men sjön Sommen och 
höjderna i bakgrunden är som i vår tid.

31



Den fridlysta eken 
vid Lilla Rödja är en 
av de största i vårt 
land. Trädets 
grovlek vid 
brösthöjd är 
omkring fyra meter.

32



På ett klippblock ett par hundra meter söder om manbyggnaden 
vid Rönnäs finns en inskription inhuggen i bergväggen.

35



Brunnshuset vid hälsokällan, som ligger strax intill gamla landsvägen norr om Norrby 
manbyggnad, är ännu bevarat.

36



Åldermannen i 
Sadelmakare - Embetet
Jacob Fagerbergs 
porträtt i Asby 

37



Falla manbyggnad torde vara uppförd i början av 1800-talet av löjtnant Carl Adolf Aminoff

38



Ramfalls stora byggnad, som tidigare varit läkarbostad, är uppförd omkring 1850 av medel 
från professor Johan Tranérs donation.

39



Manbyggnaden vid Dalby Västergård anses vara uppförd i slutet av 1600-talet. Den är dock om- och 
tillbyggd vid flera tillfällen.

40



Hovetorps gård har ett utsökt läge på en mjuk ås nordväst om Torpa kyrka. Till höger ses den äldsta 
man byggnaden från 1600-

41



Handlanden August Johanssons speceri- och diverseaffär i Basarpsö på 1800-talet. Från 1890 
inrymdes byggnaden även en poststation. 42



Mangården vid Hestra är uppförd i början av 1800-talet. Gamla huvudbyggnaden brann ned till 
grunden omkring 1875.

43



Näs herrgård ligger vid norra spetsen av den långsmala Raklången som påminner om en 
bred Norrlandsälv

44



Tranås första musikkår på 1860-talet. Lavering av Tor Carlsson efter gamla bilder. Sittande 
organisterna J.A. Johansson och P.M. Hjelmquist

51.7



Folkskolläraren, 
klockaren och organisten 
J.A. Johansson gjorde en 
betydelsefull insats i 
Tranåsbygden.

46



Lövstad torg i slutet av 1860-talet. I bakgrunden ses urmakare J.M. Malmqvists lilla stuga samt 
handlanden P.M. Wickmans magasin där samhällets brandredskap förvarades. 47



Marknadsbodarna i Tranås torde ha uppförts i början av 1870-talet. Akvarell av Tor Carlsson 
efter ett gammalt foto.

48



Den första marknaden i Tranås hölls den 18 april 1861. Akvarell av Tor Carlsson efter ett fotografi 
av Frans Vilhelm Gyllenram.

49.1



Lövstads samhälle omkring 1870. Husen ägdes av, från vänster: J.A. Johansson, P.M. Wickman, 
Daniel Asproth (Trananhuset) och J.A. Möller. 50



Löjtnant Daniel Asproth med 
maka Hedvig samt sonen 
Fredrik och systrarna Ekwall. 
Vid sidan av sin gärning som 
bokhandlare och kamrer för 
två banker gjorde Asproth en 
stor insats i samhället.

51



Bebyggelsen vid Storgatans östra sida i början av 1870-talet. Från höger det Hagströmska huset 
som flyttades till Ekbergsparken i mitten av 1930-talet. Det vita huset är änkeprostinnan Hedvig 
Mellins fastighet och det mörka huset med gaveln mot Storgatan var Blaviers fastighet.

52



Änkeprostinnan Hedvig Mellins fastighet, som hade en viss likhet med Säby prästgård, 
uppfördes i slutet av 1850-talet efter prosten S. Mellins död. Byggnaden förvärvades i början 
av 1880-talet av Axel Andersson, grundaren av Tranås kuranstalt.

53



Ångfartyget Carl Johan vid Sommens järnvägsstation omkring 1875. Det var överjägmästaren 
Carl Johan Åstrand som först kom på tanken att sätta en större ångbåt i trafik på sjön Sommen. 
När fartyget var färdigt döptes det till Carl Johan efter Åstrands förnamn

54



Bilden visar byggnadsarbetet vid Östra stambanan sommaren 1873. Fotografiet är taget i 
Granelundsområdet strax norr om Tranås. Det är lätt att inse, vilken betydelse stambanan kom 
att få för sådana orter som Mjölby, Tranås och Nässjö.

55



Stridabron strax söder om Tranås var en besvärlig passage på Östra stambanan. Den sista 
sträckningen mellan Boxholm och Nässjö blev färdig år 1874. För Tranås lilla samhälle innebar 
järnvägens tillkomst något av en revolution. Fotot är taget av Frans Vilhelm Gyllenram 
sommaren 1873 56



I och med Östra stambanans framdragande till Lövstads samhälle döptes stationen till Tranås, 
ett namn med urgamla anor. Genom den nya kommunikationsleden skapades möjlighet för 
invånarna att idka fabriksdrift. En kraftig utveckling blev även märkbar på olika områden.

57



Upphovet till samhällets möbelindustri gav de små snickarverkstäder som i mitten på 1800-talet 
startades av enskilda hantverkare. År 1875 började C.P. Johansson att tillverka möbler i en liten 
verkstad strax norr om Missionshuset. Bilden är från denna och i bakgrunden ses högsängar, som 
användes av gesällerna. Andra mannen från höger är C.P. Johansson. 58



Personalen vid Tranås första möbelverkstad omkring 1880. Sittande från vänster J.A. Pettersson, 
C.P. Johansson och K.J. Sandberg.

59



Några av Tranås första hantverkare. Från vänster Hugo Haglund, F.A. Fröjd, J.A. Fälth, 
Elof Haglund och Gustav Blomqvist.

60



Kartan visar cyklonens 
väg den 7 juni 1882, då 
Traneryds 
huvudbyggnad 
förstördes.

61



Totalbild över Traneryd för cyklonens framfart. Den lilla byggnaden till höger undgick förödelsen

62



Bilden visar från höger friherre Axel Hermelin, Kammarjunkare Henrik Stierngranat och friherre 
Edvard Hermelin. Den sistnämnde med familj bodde på Traneryd i början av 1880-talet

63



Den i början av 1800-talet uppförda manbyggnaden vid Traneryds herrgård enligt foto av 
Frans Vilhelm Gyllenram.

64



Förödelsen vid Traneryd efter trombens framfart var fruktansvärd. Parkens prydnadsträd låg 
avmejade på marken.

65



Den som salong 
möblerade delen av 
Rehbinderska 
gravkoret i Säby kyrka 
har bland annat ägts 
av släktmedlemmar 
från Gripenberg, 
Åbonäs och Tranås 
gårdar.

66



Säby kyrka i slutet av 1800-talet. Från höger det Wrangelska gravkoret, södra korsarmen samt 
Witting-Rehbinderska gravkoret. Tornet är uppfört i mitten av 1700-talet.

67



Säby kyrka under 1880-talets senare hälft. I korfönstret står det förgyllda korset. Alla 
medeltidsmålningar är överkalkade.

68



Predikstolen i Säby 
kyrka har uppställts år 
1653. Skulpturerna kan 
räknas till de 
intressantaste i vårt land 
från 1600-talet.

1023



Säby kyrka enligt ett gammalt träsnitt. Kyrkan blev skonad, då danska hären våldgästade 
bygden 1568. Ej mindre än ett sextiotal Säbygårdar brändes.

69



Säby kyrka innehåller byggnadsdelar från flera århundraden. Den äldsta kyrkan, som hade ett 
rektangulärt långhus, torde ha uppförts i slutet av 1100-talet av tuktad gråsten. 70



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 1930-talet blev utsynt som 
bostad, skänktes den av kyrkorådet till Tranås pojkscoutkår, som lät uppföra den i 
Ekbergparken.

71



Säthälla manbyggnad, som tidigare varit Gästgivaregård och tingshus, har ett högt och fritt läge 
vid den gamla Holavedsvägen. 

72



Tranåskonstnären Herman 
Norrmans oljemålning av fabrikör 
C.M. Blomnell hänger på 
stadshuset.

73



Tranås första strängmusikkår omkring 1890. Till vänster ses ledaren fabrikör C.M. Blomnell. 
Fotografiet är taget i Ekmarkspark.

74



Medlemmarna i Tranås första manskör som bildades år 1885. Fjärde man från höger är ledaren 
fabrikör C.M. Blomnell.

75



Handlanden Jonas 
Johansons personal i 
början av 1890-talet. Från 
vänster Karl J Stille, Axel 
Lindgren, C.G. Lundin, 
Jonas Johanson, Malcom 
Wigstrand och C.A. Lindén.

76



Jonas Johansons fastighet ses till höger på bilden. Här öppnade han 1893 välsorterade herr-
och damekiperingsaffärer.

77



Interiör från A.M. Carlssons järnaffär omkring 1895. På bilden ses från vänster C.M. Blomnell, 
Efr. Karlsson och Jonas Johanson. 79



Urmakare J.M. Malmqvists fastighet, där Jonas Johanson år 1876 öppnade en manufakturaffär 
i lokalen till höger. 78



På bilden ses de fastigheter vid Lilla Torget som revs då Stadshotellet byggdes
80



Tranås första vandrarförening i 
början av 1890-talet. På bilden 
ses från vänster Emma 
Johansson, Carl Nylander, Ellen 
Lind och Anna Johansson.

81



Medlemmar i Tranås Bicycleclubb i slutet av 1890-talet. I första raden från vänster ses Gottfr. 
Artberg, Jonas Johanson, Simon Ryd, Theodor Fälth, B.E. Gelotte och Josef Sjöberg. 
Verksamheten upphörde vid sekelskiftet. Medlemmarna tog de första initiativen till modern 
idrott i samhället. 82



Helinska fastigheten i slutet av 1890-talet. På trappan ses handlanden Stefan Lindquist och till 
vänster handlanden J.A. Ryd. Lindquist startade vid sekelskiftet en cykelverkstad som var inrymd i 
gårdshuset. (Storgatan 42, korsningen Storgatan-Falkgatan)

83



Det Hagströmska huset torde ha uppförts omkring 1860. Det flyttades i mitten av 1930-talet till 
Ekbergsparken, där det nu tjänstgör som vandrarhem. Ett av samhällets äldsta hus har på detta 
sätt bevarats för framtiden.

84



Garverifabrikör Magnus Johanssons fastighet, där Tranås folkbank öppnade kontor 1885. I 
mitten av 1890-talet blev garverifabrikör C.E. Scheutz ägare av fastigheten, vilken han sålde till 
Tranås köping omkring 1910.

85



Motiv från korsningen Storgatan-Falkgatan omkring 1890. Andra huset från höger, Hellquista-
gården, som bland annat inrymde Stora hotellet, byggdes 1875 av handlanden J.A. Ekmark. 
Han drev en speceri-och diverseaffär till omkring 1890, då rörelsen övertogs av handlanden 
Aug. Tengvall. Huset längst till höger kallades Apotekaregården. Till vänster ses den fastighet 
och verkstadslokal som uppfördes av sadelmakare Hugo Haglund 86



Korsningen Storgatan-Falkgatan omkring 1890. Det är postskjutsen från Ydre som kör in på 
Falkgatan. Posttransporten sköttes av Carl Magnus Johansson i Ramsmåla. Med honom följde 
alltid en beväpnad postiljon försedd med posthorn.

87



B.E. Gelottes oljemålning 
från 1909 visar Tranås 
medeltidskvarn sedd från 
norr. Kvarnhuset torde ha 
uppförts i mitten av 1700-
talet. Kvarnen var igång till 
1911, då den fick lämna 
plats för samhällets första 
egna elektricitetsverk.

88



I den lilla stugan vid Storgatans norra ände föddes Herman Norrman den 5 augusti 1864. 
Oljemålningen utförd av Tor Carlsson

89



Bebyggelsen vid det övre Tranåskvarnsfallet under 1890-talet. Från vänster den gamla kvarnen, 
kvarnstugan och stolfabriken. Efter akvarell av Tor Carlsson

90



1870 kom J.A. Ekmark till 
Lövstad. Han är född i Västra 
Ryd 1851. Handlanden Ekmark 
är en av Tranås Pionjärer.     
Efter godsägare Victor Åbergs 
frånfälle 1880 förvärvade han 
större delen av Tranåskvarns 
hemman. Under Ekmark ledning 
uppstod Tranås kvarns 
industrisamhälle.                    
Före sin död lät Ekmark resa ett 
stort granitblock vid sin blivande 
gravplats på Gamla kyrko-
gården. Han har också rest en 
minnes-sten med inskription i 
Ekmarks park.                        
J.A. Ekmark avlider år 1900

91



Norra flygelbyggnaden vid Tranås säteri. Oljemålning av Herman Norrman år 1886. 
Denna ärvs av doktor Stockhaus-Åberg.

92



Bebyggelsen vid Tranås säteri omkring sekelskiftet 1700-1800, oljemålning av kaptenen Axel 
Fredrik von Heijne.

92.2



Huvudbyggnaden vid Tranås säteri omkring 1890. Äldsta delen torde härröra från 
1700-talets mitt

93



Bilden visar en minnestavla över de 
första industrierna vid Tranåskvarn. 
Tavlan iordningsställdes år 1963 av 
Elis Kågén.

94



Tranås kvarn med tillhörande byggnader. Akvarell av Tor Carlsson efter ett fotografi från 
slutet av 1870-talet.

95



Smedja från 1780-talet. Teckning av Tor Carlsson efter en gammal målning. Tranås 
manufakturverk kan ha haft ett liknande utseende.

95.2



Bilden visar några av de första anläggningarna vid Tranåskvarn. Akvarell av Tor Carlsson efter 
ett gammalt foto. 96



På bilden ses maskinväveriet vid Tranås väveriaktiebolag. I denna avdelning användes endast 
kvinnlig arbetskraft och här tillverkades klänningstyger och filtar.

97



Före 1897 var Väveribolagets spinneri inrymt i huvudbyggnadens bottenvåning. Till höger syns en 
av de stora spinnstolarna och till vänster ett par kardmaskiner. 98



Schalvävarna vid Tranås väveriaktiebolag i slutet av 1890-talet. Sittande mitt på bilden ses 
verkmästare Axel Hoffman

99



Tranås väveriaktiebolags fabriksanläggning i mitten av 1890-talet. I envåningsbyggnaden, som 
blev färdigt 1895, inmonterades moderna tyska maskinstolar

100



Vid Väveriaktiebolags julfest i missionshuset 1898 medverkade bland annat musikkåren Lyran 
som syns mitt på bilden. Till vänster E. Gavuzzi, Jonas Johanson och A.M. Carlsson.

101



Två av samhällets Pionjärer 
före sekelskiftet. Sittande 
fabrikör K.G. Anderson, till 
vänster Aug. Tengvall.

102



Nämndeman John Anderson 
lät 1889 uppföra en fastighet 
vid Tranåskvarn åt sin son 
K.G. Anderson, som där 
startade Tranås norra 
stolfabrik.

102.1



År 1885 Startade K.G. Anderson en liten pinnstolsverkstad i Tranås fyra år senare lät han uppföra 
en fabriksbyggnad vid Tranåskvarn. I samband härmed ändrades firmanamnet till Tranås norra 
stolfabrik. Bilden visar fabriksbyggnaden i början av 1800-talet. I förgrunden den gamla Ydrebron.

103



Personalen vid Tranås norra stolfabrik år 1896. Mitt på bilden ses K.G. Anderson och Felix Rydén. 
Mellan dem sitter den treårige Elis Kågén. Redan från starten år 1889 införde K.G. Anderson 
maskinell drift i sin fabrik. Han träffade avtal med ägaren av kvarnen. Från denna löpte en draglina 
in i fabriken. Kraften var löst. (Felix Rydén vid X-et.)

104



K.G. Anderson startade i början av 1889 Tranås norra stolfabrik. I förgrunden syns draglinan, 
som överförde maskinkraften från kvarnaxeln till den nya fabriken.

104.2



Industrierna vid Tranås kvar kring sekelskiftet. Från vänster Tranås snickerifabrik. Tranås 
möbelfabrik och i bakgrunden Väveribilagets fastighet vid det nedre Tranåskvarnsfallet.

105



De anställda vid Tranås nya stolfabrik i mitten av 1890-talet. Längst till höger ses företagsledaren F.G. 
Wickström. På bilden kan man se en elektrisk ledning från det lilla elverk som fanns på andra våningen. Till 
hö. syns Tranås Snickerifabrik som startades av  Gelotte.

106



Personalen vid Tranås snickerifabrik kring sekelskiftet. Till vänster ses fabrikör B.E. Gelotte, 
sittande i förgrunden Erik Gelotte. Det var år 1896 som fabrikör Gelotte lät uppföra en 
fabriksbyggnad vid det övre Tranåskvarnsfallet. 107



Tranås möbelfabriksaktiebolag anordnade en festlighet på Karldagen den 28 januari 1899 för 
personalen och aktieägarna. Kring sekelskiftet hade bildats en tradition att fira Karldagen, då 
många av de anställda hade detta namn.

108



Frälsningsarméns första 
musikkår i Tranås år 1896. 
Sittande till vänster ses 
ledaren urmakare August 
Malmqvist.

109



Medlemmarna i Frälsningsarmén i början av 1890-talet. Den förste soldaten i Tranåskåren var Abel 
Svensson som ses i bakgrunden vid fanans högra sida.

110



Bilden visar en interiör från Frälsningsarméns gamla lokal vid Ågatan. Man lägger särskilt 
märke till de båda unionsflaggorna i fonden. Sittande till höger ses Musikkårens ledare 
urmakare August Malmqvist. 111



Frälsningsarméns Tranåskår anordnade söndagen den 18 juni 1899 en båtfärd med 
ångfartyget Carl Johan till Asbysands brygga.

111.2



Det äldsta Tranåsföretaget torde 
vara den Haglundska 
tapetserarfirman, som ägts av fyra 
generationer i följd. Rörelsen 
startades i mitten av 1800-talet av 
Per Gustav Haglund. Han bodde 
först i en byggnad nära Säby 
kyrka, där han drev sadelmakeri. 
Omkring 1870 flyttade han sin 
rörelse till Lövstads lilla samhälle. 
Haglund som avled 1892, 
överlämnade redan under sin 
livstid företagsledningen till sin son 
Hugo. Det torde för övrigt varit han 
som vid denna tid hade 
huvudansvaret för rörelsen. Man 
sysselsatte fyra gesäller, vilka som 
brukligt var bodde i verkstaden. 
Före sekelskiftet var huvudyrket 
sadelmakeri jämsides med 
stoppmöbler
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Fabrikör Hugo Haglund lät i mitten av 1880-talet uppföra ett bostadshus och en verkstadslokal vid 
Storgatan 46. Han var en hantverkare av den gamla goda stammen som aldrig lämnade ifrån sig 
ett halvgjort arbete. När han avled 1913 tog hans son, Robert Haglund, hand om ledningen. På sin 
70-års dag 1949 överlämnade han företaget till sin son Bertil. Bilden en interiör från det Haglundska 
hemmet 1895. Fr. vänster Hugo och Hedvig samt Robert, Ingeborg och Gottfrid Haglund.
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Tranåsfamiljer på utflykt till Kimarps gård i början av 1890-talet. Sittande till vänster 
John Eriksson, C.F. Lind, till höger C.G. Bergström. Längst fram Hugo Haglund.

113.2



Folkskollärare Bror A.F. 
Johansson, som var född den 
18 mars 1850, valdes redan 
1876 till lärare i Säby 
församling. Han innehade 
denna tjänst till den 31 januari 
1907, då han avgick med 
pension. Johanssons 
lärargärning var präglad av en 
sällsynt samvetsgrannhet. Det 
är få lärare som nedlagt ett så 
omfattande arbete som han. 
Sång och musik var även 
hans store intresse. Bror 
Johansson var verksam inom 
nykterhetsrörelsen, där han 
var en av stiftarna av Tranås 
blåbandsförening.
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Lärare i Tranåsbygden under 1890-talet. Sittande fr.v. Amanda Svensson, Mimmi Svensson, Amanda 
Carlsson, kyrkoherde Per Kallander, Lotten Palmér och Signe von Porat. Stående fr.v. Bror A.F. Johansson, 
G.A. Johannesson, C.V. Fredriksson, Och Isidor Andersson. De övriga två okända men kan vara vikarier 
under en kortare tid. 



Elever vid Ågrenska skolan hösten 1892. Skolan förestods av fröknarna Emma och Sigrid Ågren 
med hjälp av fröken Gerda Skarin.
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Elever vid Ågrenska skolan hösten 1892. De tre pojkarna i förgrunden är från höger Emanuel Carlsson, Folke 
Öberg och Erik Johansson, Skolan förestods av fröknarna Emma och Sigrid Ågren med hjälp av fröken 
Gerda Skarin. 116



Lärare och elever vid Tranås folkhögskola i slutet av 1880-talet. Sittande i mitten skolans rektor fil dr 
Victor Öberg
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Sommaren 1893 hölls en missionärskurs i Tranås med ett 50-tal deltagare. Mitt på bilden med 
helskägg ses ledaren Fredrik Fransson. Till höger om honom i ljus kostym står missionär 
Fredrik Wennberg.
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Musikföreningen inom Tranås baptistförsamling bildades år 1897. Pojkarna mitt på bilden är bröderna 
Gustav och Otto Malmqvist. Strängmusiken och sången har alltid betytt mycket för församlingsarbetet och 
många medlemmar har här utfört ett uppoffrande arbete. 119



I början av 1890-talet bildades en blandad kör inom Tranås missionsförsamling. Ledare för 
denna var fabrikör C.M. Blomnell, som ses sittande till vänster. Till vänster står J.W. Fång och 
mitt i bilden   Karl J. Stille och till höger K.G. Anderson.
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Denna bild visar medlemmarna i en musikförening i Tranås kring sekelskiftet. Sittande från vänster: 
Ellen Bäxell, Frida Magnusson, ledaren E.A. Fång och Selma Hulander. 121



Tranåskonstnären Knut Ekwall 
målade gärna sin hustru och sina 
barn. Då Romanäs brann ned till 
grunden våren 1912 förstördes den 
stora oljemålningen på makan med 
barnen.
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Knut Alfred Ekvall föddes den 
3 april 1843 på Gransbo 
herrgård i Säby socken. Han 
var den femte i ordningen i den 
skara på 16 barn som 
kronofogden Nils Fredrik Ekwall 
och hans hustru begåvats med.  

Som ung kom Ekwall till 
läroverket i Jönköping, där 
Marcus Larsson blev hans 
första lärare i konst och kom att 
utöva ett avgörande inflytande 
över sin elev. 
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År 1885 lät professor Knut Ekvall uppföra sitt konstnärshem på Romanö i sjön Sommen. Det 
förstördes vid en eldsvåda 1912. 123.1



Knut Alfred Ekvall

Som landskapsmålare företog 
han långa resor runt om i Sverige 
åkande på sin hemmagjorda 
velociped.  

Bilden är ett ateljéfoto av Knut 
Ekwall från slutet av 1860-talet. 
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Segling vid Romanö i slutet av 1890-talet. Professor Knut Ekwall med familj var bland de 
främsta seglarpionjärerna på Sommen 124



(Bild 1.)   Under åren 1860-1866 studerade han vid Konstakademin, där utbildade han sig till målare men 
också till skulptör, träsnidare, metallgravör och xylograf.                                                År 1870 flyttade Ekwall 
till Leipzig, där han medverkade i flera tidningar. Året därpå gifte han sig med konsertsångerskan Maria 
Theresia Burkowitz-Pönitz. 125



Professor Knut Ekwall vid en utställning i Malmö i början av 1900-talet. Han ägnade sig nu 
huvudsakligen åt porträttmålning.
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Professor Knut Ekwall 
och hans maka 
Theresia. Porträttrelief 
av skulptrisen Runa 
Bürlov- Hübe, född 
Ekvall.
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Herman Norrman föddes i 
Tranås den 5 augusti 1864. 
På oljemålningen ses 
konstnärens mor på äldre 
dar.
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En manskvartett i Tranås vid 1890-talets början. Från vänster Carl Nylander, J.W. Fång, Herman 
Norrman och C.M. Blomnell.
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Molnskuggor som ägs av Nationalmuseum, är ett av Herman Norrmans huvudverk. Tavlan visar 
Ekmarksbergsområdet vid sekelskiftet. 130



Ett av Herman 
Norrmans främsta 
konstverk är Vid 
åkanten. Målningen, 
som är utförd 1898, 
ägs av Göteborgs 
Konstmuseum.
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Självporträtt av Herman Norrman år 
1903. Han räknas i dag som en av de 
stora inom svensk konst kring 
sekelskiftet. Norman avled den 24 
augusti 1906.
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Det första större företaget inom möbelbranschen var Tranås måleribolag som startade 1882. Bilden visar 
bolagets fastigheter i början av 1890-talet. Akvarell av Tranåskonstnären Bengt Hanell efter ett fotografi.
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I sin tavla Målarverkstaden skildrar Herman Norman i detalj hur det såg ut på Måleribolagets verkstad 
i början av 1890-talet 134



Personalen vid Tranås måleri- och träförädlingsaktiebolag kring sekelskiftet 1800-1900-talet. Bland 
musikanterna ses bolagets disponent J.W. Fång. (Bilden tagen från Storgatan mot Ågatan.)
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I mitten av 1890-talet ändrades firmanamnet till Tranås måleri- och träförädlingsaktiebolag. På bilden ses 
den vid sekelskiftet uppförda fabriksbyggnad vid Ågatan. I samband härmed upptogs även tillverkning av 
möbler. Företaget kunde dock inte klara påfrestningarna under affärskrisen 1908 utan råkade på obestånd 
och upplöstes. 136



Personalen vid Aug. Karlsson-Odes pinnstolsverkstad i slutet av 1880-talet. Mannen mitt på bilden är 
fabrikören
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Omkring sekelskiftet, (1800-1900) överlät fabrikör Karlsson-Ode sin rörelse till ett nybildat företag, 
som fick namnet Tranås stolfabrik. På bilden ses personalen vid detta företag omkring 1905.
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Medlemmar i templet 
Allvar vid sekelskiftet. 
Från vänster Aug, Brehmer, 
Hulda Hellgren, Axel 
Brehmer, C.A. Landström, 
E.O. Alvin och Ester 
Pettersson.
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Personalen på C.A. Anderssons schalväveri vid Ågatan i början av 1900-talet. Väveriets föreståndare 
N. Ring ses i mitt på bilden. 140



De anställda vid C.E. Scheutz´. Sittande från höger A.W. Gustavsson. N.J. Brehmer och A. Fredin. 141



De första medlemmarna i 
musikkåren lyran år 1891. Från 
vänster Josef Sjöberg, C.M. 
Blomnell, J.W. Fång, Gust. 
Carlsson, Oskar Larsson och Sten 
Söderberg.
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Under 1890-talet var det vanligt att söndagsskolsfesterna avslutades på Lilla torget. I förgrunden Efr. 
Karlsson och Axel Scheutz 143



Tranås missionsförsamlings söndagsskollärare vid årsskiftet. Stående nummer tre från höger 
är pionjären Bror A.F. Johansson.
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Bilden visar en skolklass vid sekelskiftet. I bakgrunden ses den i mitten av 1800-talet uppförda 
Eriksbergsskolan samt den lokal som användes för slöjdundervisning.
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Eleverna vid Ågrenska skolan läsåret 1895-96. Den var inrymd i grosshandlare Jonas 
Johanssons hus vid Nygatan. Sående till vänster ses fröken Emma Ågren samt mitt på bilden 
fröken Gärda Skarin 146



Personalen vid Tranås möbelfabrik kring sekelskiftet 1800-1900. (1899) Längst till höger K.G. 
Anderson, K.J. Sandberg och J.A. Pettersson. Mitt på bilden i vitt mössa ses den sexårige Elis 
Kågén. Snett bakom vid X Felix Rydén.
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1904. Sommaren 1904 anordnade Tranås möbelfabrik en personalfest i Ekmarks park. Bilden 
visar deltagarna i denna. Längst till höger ses några av aktieägarna samt musikkåren Lyran.
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Ekmarks bro över Svartån vid sekelskiftet. Till höger ses den Ekmarkska villan och till vänster villa 
Strömsholm, som handlanden J.A. Ekmark lät uppföra omkring 1890.

149



Slädparti framför den Bergströmska fastigheten vid 1890-talet slut. Bland personerna på bilden 
igenkänner man disponent Ernst Brandel och byggmästare John Carlson.
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Tranås möbelfabrik vid sekelskiftet. Till höger ses Ydrebron och Gottfr. Carlsons nyuppförda fastighet. Här 
hade logen Soluppgången sin möteslokal och här öppnades samhällets första biograf i början av 1900-talet.
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Medlemmarna i logen soluppgången vid sekelskiftet (1800-1900) Mitt på bilden ses de båda 
cheftjänstemännen Anders Rosén och K.E. Ahlstrand.
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Logen Soluppgångens musikkår i slutet av 1890-talet. Från vänster K.J. Sahlberg, K.E. Ahlstrand, 
J.V. Elving, Helmer Carlsson, Sixten Friberg, Fredrik Boij och E.A. Strömberg.
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Fabrikör C.A. Anderssons fastighet vid sekelskiftet. Han var en framstående industrichef och kommunalman. 
Andersson hade sitt kontor och sin bostad på andra våningen och här skötte han köpingens ekonomiska 
verksamhet 154



Bilden visar arbetsstyrkan vid den av fabrikör C.A. Anderson nyuppförda Bobinfabriken på 
Åsvallehultsområdet. Längst till höger kan man se tre kvinnliga medhjälpare i arbetet.
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Bobinfabriken vid Åsvallehults vattenfall i slutet av 1800-talet. Svarveriet låg på östra sidan av Svartån, 
sågen och ångcentralen på den västra.
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Ångcentralen vid Tranås bobin- och möbelfabrik uppfördes omkring 1905. Ansvariga för byggnationen 
var Murarmästare A.W. Friberg. 157



Murarmästare A.W. Friberg tillsammans med sina anställda kring sekelskiftet. I bakgrunden ses G.L. 
Johansson och Oskar Peterson
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Tranås Järnvägsstation vid kungabesöket omkring 1905. Banmästare C.J. Larsson hade ombesörjt att 
stationen var smyckad med girlander och flaggor. Till höger ses stationsinspektor Oscar Sjöberg och till 
vänster stationskarlarna C.J. Almroth och Alarik Lindström. 159



Bilden visar Tranås järnvägsstation vid sekelskiftet. Någon järnvägsknut har Tranås aldrig blivit trots att 
många förslag har framlagts. Alla dessa har av olika anledningar strandar. 160



Denna bild visar 
Stridabron söder om 
Tranås järnvägsstation. 
Bron revs i början av 
1930-talet i samband 
med framdragandet av 
dubbelspår på södra 
stambanan
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Järnvägspersonalen vid Tranås station omkring 1905. Sittande från vänster K.G. Lindberg, C. Rathsman, 
Oscar Sjöberg, O.H. Andrén och G. Uhrfeldt. Stationsinspektor Sjöberg var även postföreståndare till 1905, 
då samhället fick eget postkontor.
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