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”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



Fabrikör C.F. Lind var en av 
föregångsmännen inom samhällets 
skarpskytterörelse. Han var en av 
dem som stiftade Tranås 
skyttegille. Åren 1898-1921 
fungerade han som gillets 
ordförande.
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När seklet var ungt brukade Tranås skyttegille anordna festligheter i Ängarydsskogen. Bilden visar de 
medverkande på marsch till festplatsen 164



Tranås skyttegilles segerrika tävlingsgrupp. Från vänster Olof-Knut Ekwall, Edvin Bäckdahl, C.F. Lind, 
Oscar Wigén och Claes Rundberg. 165



Fotografiet är taget i början av 1900-talet. I bakgrunden ses den gamla skyttepaviljongen. Bland de stående 
skyttarna till vänster igenkänner man Claes Rundberg, Robert Lindwall,  och Simon Carlsson

166



Medlemmar i Tranås skyttegille med Skyttemusiken i täten. Till höger om fanbäraren ses Robert Lindwall, 
Simon Carlsson och C.F. Lind.
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I Axel Anderssons fastighet vid Storgatan (till vänster) öppnade Johan Peter Fång en mössaffär omkring 
1895. Den blev det egentliga ursprunget till AB Oscar Wigén. 168



Mössmakare Johan Peter Fång omkring 1890 tillsammans med sin fru och några av barnen. Stående till 
höger ses dottern Elin, senare gift med Carl A. Wigén. 169



Soldaten August Fabian Wigg med sin fru och sex barn. Från vänster längst fram Ida Kristina, mamman 
Sofia, Wilhelm, Oscar och pappan August Wigg. Bakom dem Anna, Johan och Karl.                                    
Oscar, Karl och Wilhelm kom att göra stora insatser i samhällets pälsindustri. År 1898 övertog Carl A. Wigén 
sin svärfaders rörelse och utvidgade denna att även omfatta fabriksmässig tillverkning av tygmössor

170



Personalen vid Oscar Wigéns päls- och mössfabrik omkring 1905. Sittande till höger ses Oscar Wigén. 
Fotografiet är taget på Ekmarksberg vid Wigéns 25-årsdag. Den 1 januari 1906 blev han ensam ägare av 
företaget, som 1912 ombildades till AB Oscar Wigén. Detta är nu landet största inom sin bransch. Det är 
framför allt produkternas kvalitet som givit firman den ställning den innehar.

171



Personalen vid Fritz Lundbergs pälsindustri framför den år 1907 uppförda fabriksbyggnaden. Mitt på bilden 
ses Fritz Lundberg med maka. En av de först anställda var Olof Holm, och han torde omkring 1910 under 
Fritz Lundbergs ledning ha tillverkat den första pälsen i Tranås. 172



I början av 1900-talet fanns en liten djurpark i Östanåskogen. Bilden visar ett avsnitt av denna jämte 
några rådjur. Det vackra parkområdet har alltid varit ett kärt utflyktsmål för Tranåsinvånare. Under de 
första verksamhetsåren lät Tranås kuranstalt uppföra två friluftsbad på Östanåön. Ett för herrar och ett för 
damer 173



På den intressanta bilden ses i bakgrunden ”Råttfällan” och förvaltare August Larssons fastighet. De båda 
husen revs omkring 1905 innan kuranstalten uppfördes sin hotellbyggnad utmed Smedgatan. I trädgårds-
gungan sitter Eskil Artberg som var son till järnhandlare G.A. Andersson, en av samhällets pionjärer. 174



Motiv från Svartån i början av 1900-talet. I förgrunden ses träbron till slakthuset ute på maden. Strax 
bakom bron ligger Adolfssons och Kuranstaltens badhus.

175



Tranås kuranstalts anläggning vid sekelskiftet. Till vänster ses badhotellet och till höger den byggnad 
som inrymde badavdelningar m.m. På tredje våningen ligger luftbaden.

176



Tranås kuranstalts anläggning i början av 1900-talet. Byggnaden till vänster inrymde läkarmottagning 
och badavdelning. Den var uppförd efter dåtidens smak i ett slags morisk stil.

177



Tranås kuranstalts hotellbyggnad i början på 1900-talet. Den stora fastigheten som ses till höger blev 
färdig i december månad 1910. Till vänster på bilden skymtar ett hörn av saluhallen. Jämsides med 
industrin har kuranstalten varit av mycket stor betydelse för Tranås utveckling.
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Bilden visar segling på Svartån när seklet var ungt. I aktern på båten sitter Josef Åstrand. I bakgrunden ses 
Tranås kuranstalts anläggningar. Till vänster skymtar August Larssons fastighet och den lilla ”Råttfällan”
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De båda ”Negrerna” Valdemar 
Carlsson och Gösta Karlgård 
medverkade vid midsommar-
firandet i skogen. Bilden är 
tagen på Dahlströms mosse 
strax intill den södra järnvägs-
övergången.
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Konstnärsfamiljen Knut-Ekwalls musikensemble i slutet av 1890-talet. Från vänster Thyra, Harald, Anna, 
Theresa, Ebba och Olof. Man företog resor till hela landet, och även Danmark och Norge fick besök av den 
Ekwallska musikensemblen. En samfälld kritik konstaterade att utförandet var av högsta klass. 

181



Tranås första folkdanslag omkring 1905. På bilden ses från vänster Alli Scheutz, Olof-Knut Ekwall, 
Runa Bülov-Hube, född Ekwall, Gottfrid Artberg, Maja Åkerhjelm, Ernst Claeson, Villy Claeson, född 
Svahn, Gunnar Öhrström, Kerstin Stangenberg, född Helin och Manne Blücher. 
Övningarna bedrevs huvudsak på Romanö, där familjen Ekwall gjorde allt för att man skulle trivas.
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Bland de festligheter, som anordnades i Tranås kring sekelskiftet var nog midsommarfesterna i 
Ängarydsskogen de största och mest besökta, Bilden visar det Ekwallska ”Zigenarsällskapet” på väg 
till festplatsen. På gångbanan till vänster Erik Gelotte som var en av samhällets pionjärer inom idrott 
och tennis.

183



Konditoriet på midsommarfesten i Ängarydsskogen år 1904. Från vänster Greta Rudelius, Elin Hagström, 
Märta Svahn och Ida Hagström. På bilden ses även operasångaren Emile Stiebel och hans ackompanjatör 
musikdirektör Nils Strandberg. De var gäster på Tranås kuranstalt.

184



Några Tranåspojkar vid en utflykt till Hätte udde omkring 1905. Till vänster Valdemar Carlsson, Knut 
Rudelius, Henning Ode, NN, Erik Johansson och  Karl Hellemark. Sittande Bror Johansson och Axel 
Karlgård. Man håller på att koka kaffe. 185



Medlemmar i föreningen Nytta och Nöje samlade vid den första tennisbanan i Hubbarpsskogen. Stående 
från höger Erik Gelotte, Ernst Folin, Thorild Rosén och Erik Johansson. I förgrunden ses bl.a. Henning 
Ode och Fritz Gelotte, Ernst Folin, Thorild Rosén och Erik Johansson. I förgrunden ses bland andra 
Henning Ode och Fritz Gelotte. 186



Medlemmar i föreningen Nytta och Nöje vid en utfärd på sjön Sommen till Karlsön. Mitt på bilden i svart 
kostym och skolmössa ses Filip Asthon som var föreningens första ordförande

187



Föreningen Nytta och Nöje vid en utflykt, till vilken några av samhällets flickor inbjudits. Längst till 
vänster Stina Palmborg, som var en av föreningens kvinnliga medlemmar.

188



Nytta och Nöjes fotbollslag omkring 1905. Idrottsövningarna var förlagda till Hubbarpsskogen och här 
tränade man höjdhopp. Stavhopp och spjutkastning somt bollspel.

189



Föreningen Nytta och Nöjes skyttar tillsammans med instruktörer från Tranås skyttegille. Edv. Bäckdahl 
ses mitt på bilden och Simon Carlsson till höger. 190



Nytta och Nöjes medlemmar omkring 1910. Vid denna tid upplöstes föreningen, då dess kärntrupp var 
spridd runt om i landet och inte hade några sommarlov att utnyttjas i kamratlig samvaro
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Bilden visar sätteriet vid Tranås typografiska anstalt omkring 1910. Till vänster ses företagets ägare 
boktryckare Knut Stigell. Han var en skicklig yrkesman och framställde många böcker. Hans förnämsta 
verk var utan tvekan nytrycket av Kyrkostötoschopia Saebyensis. 192



Bilden visar Östra Järnvägsgatan i början av 1900-talet. Frän vänster ses tandläkare Wilhelm Hörbergs 
nyuppförda fastighet, Järnvägshotellet, godsmagasinet och järnvägsstationen. Ingen av dessa byggnader 
finns bevarad. På denna gata tävlades i 100-meterslöpning när seklet var ungt.
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Under 1900-talets första decennier brukade tjurpremiering äga rum på Östra Järnvägsgatan. På bilden ses 
till vänster lantbrukare Arvid Fritzén i Lilla Mölarp. Han var alltid intresserad för lantmännens ekonomiska 
sammanslutningar.

194



Tranås järnvägsstation vid sekelskiftet. I förgrunden ses stationsinspektor Oscar Sjöberg och 
stationskarlsförman Alarik Lindström. Då Östra stambanan byggdes i början av 1870-talet förlades 
stationshuset på den västra sidan av järnvägen. Detta var synnerligen olämpligt, då större delen av 
bebyggelsen låg på den östra sidan.

195



Hotellbyggnaden i hörnet av Östra Järnvägsgatan och Falkgatan uppfördes 1901. Tranås fick nu ett för den 
tiden ganska modernt hotell. Alla rummen var möblerade med äkta engelska järnsängar, som uppskattades för 
sin liggvänlighet och sitt pampiga utseende. Alla priser var minst sagt humana. Helinackordering, rum och tre 
mål mat , kostade endast tre kronor. 196



Vintermotiv från Storgatan i början av 1900-talet. Från vänster ses handlanden G.O. Johanssons fastighet, 
den Kasselska gården och Tranås bankaktiebolags nyuppförda fastighet. Byggnaden till vänster revs i 
december 1977 för att bereda plats för det nya sparbankshuset.
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Bilden visar korsningen av Storgatan och Falkgatan vid sekelskiftet. Från vänster ses Hellqvistska 
fastigheterna, Apotekaregården och Centralhotellet. I byggnaden till vänster var fotograf Erik Österbergs 
ateljé inrymd och i huset intill hade handlanden Aug. Tengvall sin affärslokal och bostad. Samtliga nämnda 
byggnader är ännu bevarade.
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Grosshandlare C.J. Blomgrens och urmakare J.A. Dahlströms fastigheter vid Storgatan omkring 
1905. I bakgrunden ses missionshuset, godsmagasinet, stationshuset och sjukstugan. Till vänster i 
bakgrunden kan man se Stoeryds gård.

199



Urmakare J.A. Dahlström med ko och kalv framför sin lilla stuga. Till vänster ses urmakarverkstaden 
med klockor i fönstret. 200



Bagarmästare C.F. Linds fastighet omkring 1905. Han lät bygga en plattform i det största trädet, där även 
servering kunde ske. På bilden ses en trappa till vänster om trädet samt unionsflaggan i topp.

201



Lilla torget i Tranås vid sekelskiftet. Till höger ses garverifabrikör C.E. Scheutz´ fastighet, som 
förvärvades av Tranås köping omkring 1910. Den blev samhällets första stadshus.

202



Torgbild från Tranås i början av 1900-talet. I tornbyggnaden inrymdes en elektrisk central samt en våg 
i bottenplanet.
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Konstnären Olof Hermelin i 
stora salen på Gripenbergs slott 
i början av 1900-talet.
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Detta fotografi på Gripenbergs slott är taget i augusti 1903 av friherre Erik Åkerhielm, som då gästade 
gamlebaron Axel Hermelin.
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Friherre Axel Hermelins sovarevagn, med vilken han reste mellan sina många gårdar, 
förvaras i museet på Gripenbergs slott 206



Denna bild är tagen den 15 januari 1913 på friherre Axel Hermelins 95-års dag. Han sitter i mitten 
omgiven av sina trotjänare.

207



Friherre Axel Hermelin tar det första spadtaget vid Svartåregleringen den 22 augusti 1908. Till vänster 
om honom ses kammarjunkare Henrik Stierngranat, som var en av ledarna för arbetet.

208



Grävningsarbete vid Svartåregleringen straks söder om Haga gård. Detta företag berörde cirka 300 
bruksdelar och närmare 200 jordägare. Hela den förbättrade arealen blev 1860 hektar.
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Svartåregleringsföretaget omfattade en sträcka av 32 km från Stalpet till Skämma kvarn i Tranås. Bilden visar 
grävningsarbete strax öster om Stora Möllarps gård.

210



De strejkande träarbetarna vid ett möte i Ängarydsskogen den 18 augusti 1899. I bildens mitt kan man se 
Herman Lindqvist, som 20 år senare blev andra kammarens talman. 

211



Tranås arbetarkommun anordnade sin första rösträttsdemonstration söndagen den 4maj 1902. I bakgrunden 
ses den nu rivna fastigheten Östra Järnvägsgatan 18
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Bilden visar norra delen av Storgatan vi en rösträttsdemonstration kring sekelskiftet. Mitt på bilden ses 
den fastighet, som uppfördes av major Hjalmar von Heland.

213



Tranås arbetarkommunbildades år 1901 och torde ha varit en av de första i Småland. Redan påföljande år 
anordnade man en rösträttsdemonstration i samhället. Bilden visar deltagarna i denna samlade på Lilla 
torget för att åhöra ett fördrag.
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Vit Tranås arbetarkommuns rösträttsdemonstration år 1904 gick marschen över Stora torget förbi Badhotellet. 
I täten för tåget går E.T. Thurén och Edv. Persson. Bakom dem kan man skymta svenska flaggan med 
unionsmärket. Till höger ses saluhallen som uppfördes år 1900.
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Folketshusföreningens styrelse vid ett sammanträde i Sveasalen år 1904. Sittande vid bordet ses från vänster 
sekreteraren Adolf Fredin och ordföranden Birger Ekman. År 1906 förvärvade man en fastighet vid Nygatan, 
som blev Tranås första Folkets hus, I denna byggnad hade arbetarrörelsen sina lokaler till 1937, då det  
nybyggda Folkets hus vid Storgatan togs i bruk. 216



Bilden visar en rösträttsdemonstration på Östra Järnvägsgatan när seklet var ungt. I täten för tåget går 
skyttegillets och Godtemplarnas musikkårer. I bakgrunden ses Järnvägshotellet som uppfördes vid 
sekelskiftet.
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Medlemmarna i Tranås socialistiska ungdomsklubb omkring 1910. I mitten ses två av ledarna Oscar Peterson 
och Elon Palmér. Flera av medlemmarna blev dugande män, som gjorde gagnade insatser i samhället. Främst 
bör nämnas Oscar Peterson, som i många år var stadsfullmäktiges ordförande och G.L. Johansson, 
framstående kommunalman och landstingsledamot. På bilden ses han stående längst till vänster.

218



Några av medlemmarna i Tranås socialistiska kvinnoklubb. Sittande från vänster ser man Tora Lundstedt, 
Josefina Lundblad, en föredragshållare. Emma Förstedt och Josefins Svensson. De två förstnämnda gjorde 
goda insatser i samhällslivet. Klubben var kollektivt ansluten till arbetarkommunen.

219



Ångfartyget Carl Johans 
maskineri som det såg ut i början 
av 1900-talet. Fotografiet är taget 
ombord på båten vid denna tid.

220



Frälsningsarmén i Tranås anordnade ofta utfärder med ångfartyget Carl Johan till Asby brygga, varifrån 
denna bild är tagen.
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Sedan år 1906 är Svartån kanaliserad från sjön Sommen till Tranås. På bilden ses ångfartyget Carl Johan 
vid första turen till Tranås.
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Ångfartyget Carl Johan användes ofta för transporter av kreatur till Tranås. Överst på landgången står 
styrman Karl Löfving som försöker få ombord ett av djuren. Det var ett förfärligt slitande och dragande 
när korna skulle ombord. De ville inte utan stretade emot för glatta livet.

223



Besättningen på Carl Johan omkring 1910. Fotografiet är taget strax intill Tranås hamn. På bilden ses 
fartygets kapten Emil Nordeman liggande i förgrunden. Övriga från vänster styrman Carl Löfving, 
maskinisterna Verner Lätt och Oscar Karlsson, kaféidkerskan Hilma Danielsson samt systrarna Beda och 
Olga Larsson. De båda sistnämnda hade ansvaret för båtens restaurang. 224



En av de första pinnstolsfabrikanterna i Tranås var August Karlsson-Ode. Som i början av 1880-talet 
startade en liten verkstad. Förutom sina maskiner byggde han en ångbåt, med vilken han trafikerade sjön 
Sommen. Bilden visar personalen vid en utflykt till Storön i slutet av 1890-talet.
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Ångfartyget Boxholm II, som kom till sjön Sommen 1904, är en av bygdens största turistattraktioner. 
Både skrovet och maskinen är tillverkade vid Ljunggrens verkstads aktiebolag i Kristianstad. Efter färdig-
byggandet monterades båten ner i hanterliga stycken och skickades till Sommens järnvägsstation för 
hopsättning. Ångfartyget är 20 meter långt och har en bredd av 446cm. Boxholm II har en ångmaskin på 
85 hästkrafter och kan ta 116 personer.
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Disponent Ernst Brandel har nog mer än någon annan bidragit till sjöfartens utveckling på Sommen. Minst 
tre fartyg har på hans initiativ kommit till sjön. Ett av dessa är ångbåten Brandsnäs, som han omkring 1905 
köpte från Sundsvall.
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Bland Sommens ångbåtar märks Gripen, som kom till sjön år 1907. Den förste ägaren var grosshandlare 
Axel Samuelsson i Sommen. Efter en tid såldes båten till disponent Ernst Brandel.

228



År 1903 kom ångfartyget Örn till sjön Sommen. Den förste ägaren var trävarufirman Severin & Co. Som 
drev ett sågverk vid Aspa gård. Omkring 1910 såldes fartyget till ett konsortium och flyttades då till Boda 
brygga på Torpön. Skeppare K.G. Gustavsson övertog nu befälet på båten som användes för bogsering och 
passagerartrafik.
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Romanäs sanatorium uppfördes under 
åren 1905-1907 efter ritningar av den 
kände arkitekten Carl Westman.             
Det har berättats att man gick mycket 
grundligt tillväga när Romanäs utsågs 
som plats för ett blivande sanatorium. 
Sålunda uppges att man att man gjorde 
en noggrann genomgång av alla till-
gängliga väderleksrapporter och fann då 
att Tranåsklimatet passade utmärkt för 
ett sanatorium. En ovärderlig tillgång 
hade Romanäs i sitt natursköna läge på 
en halvö vid Sommens strand.
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Bilden visar murarna som uppförde Romanässanatorium. Stående i dörröppningen ses murarmästare 
Gottfrid Johnsson och till vänster i profil hans bror Oskar Johnsson. Huvudentreprenör var byggmästare 
F.O. Larsson Tranås.
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234

Behovet av inhemska sanatorier var stor kring sekelskiftet, och Romanäs kom under lång följd av år att inta 
en framskjuten plats vid vård av lungsjuka. Vad som ej minst bidragit till den allmänna trivseln vid 
Romanäs har varit den känslan av hem, som funnits alltifrån början. Bilden visar ett hörn av piano rummet.



På bilden ses ett av de många vackra blomsterrummen på Romanäs. Vid vården på sanatoriet har man alltid 
tagit hänsyn till varje patients personliga behov. En hjärtats värme och erkänsla från läkare, sjuksystrar och 
övriga anställda har strömmat mot envar från första stund. Sanatoriets första läkare var doktor Wilhelm 
Scharp, som var knuten till anstalten till år 1917. 235



Bland många tacksamma patienter på Romanäs var författarinnan och målarinnan Harriet Löwenhjelm, som 
avled på sanatoriet år 1918, endast 31 år gammal.
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Gula salongen på Romanäs sanatorium har alltid varit en omtyckt samlingsplats. I bakgrunden se Julia von 
Bahrs porträtt. Hon var sanatoriets skapare, som alltid följde en inre maning att gagna det allmänna och 
sina medmänniskor.
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238

Hästekipaget med dess livréklädde kusk Simon Lundh var den första kontakten med Romanäs 
sanatorium, då gästerna anlände till Tranås järnvägsstation. I sin ståtliga droska körde han 
patienterna den vackra vägen till Romanäs.



239

Kusken Simon Lundh med en av sina vackra hästar framför ladugården på Romanäs. Han hade fått sin 
utbildning som kusk och ryttare vid en körskola i Örebro innan han tillträdde sin tjänst den 1 november 
1907, då sanatoriets första patient mottogs.



Konstnären Johan Krouthén var född i 
Linköping 1858. Efter en viss lärotid i 
hemstaden kom han så småningom till 
Konstakademin i Stockholm. Senare 
bedrev an studier i London, Bryssel och 
Paris.
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Under ungdomsåren bodde Johan 
Krouthén ofta i moderns 
sommarbostad i Sommen. Här kom 
han också att på flera av sina dukar 
avbilda den vita villan.

241

Anm. På bilden ser man Johans 
moder med sällskapshund framför 
sommarhuset i Sommen



Hjalmarsro sommarbostad i Sommens samhälle vid sekelskiftet. Sittande till höger ses ägaren apotekare 
Hjalmar Liedbergius med fru 242



Järnvägshotellet vid Sommens station i början av 1900-talet. Mitt på bilden ses hotellets innehavare Anna 
och Otto Lantz.
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Villa Grankullen i 
Sommens samhälle 
ligger på en höjd med 
vacker utsikt över sjön. 
Här bodde när seklet 
var ungt motbokens 
fader Ivan Bratt.

Såsom chef för Vin- och spritcentralen kunde Ivan 
Bratt förverkliga sina idéer, att med den erkända 
motbokens hjälp kontrollera och begränsa inköpen 
av rusdrycker.

244 - 245



Radiopionjären Sven Jerring 
flyttade vid sekelskiftet med 
sina föräldrar till Boxholm 
brukssamhälle. Här har han 
fått sin första skolutbildning.

246



Sven Jerring skriver: ” Från mitt hem i utkanten av Boxholms samhälle hade jag lika långt till det 
slamrande bruket med den romantiska masugnen, som till storskogen med de sanka ängarna utmed 
Svartån”.

247



Jerring fortsätter: ” Mina skolkamrater bodde nästan i samhällets centrum och jag var hemmastadd hos 
dem och tack vare dem i järnverket. Där jobbade deras fader, vi kom med mat och undersökte allt medan 
måltiden pågick”.

248



249



250

En idyllisk bild från Brandsnäs herrgårdspensionat. Sittande i bilen disponent Ernst Brandel, stående 
Axel Linge och bankdirektör Ernst Claeson



251

En av samhällets första bilägare var A.W. Ringman. På bilden ses tfå av hans bilar med bröderna Axel 
och Erik Ringman som Chauförer.



Tranåsoriginalet och soldatsonen Anders 
Trahn var samhällets brevbärare 
från1892 till mitten av 1930-talet
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Kring sekelskiftet fanns i Tranås en lantlig idyll, som ägdes av urmakare J.A. Dahlström. På bilden ses 
han framför den fallfärdiga ladugården.
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Tranåsoriginalet och lumpsamlaren Anders Lindell med sin familj omkring 1910. Den lilla stugan gick 
under namnet Bäckadalen. 254



På bilden ses några medlemmar ur familjen Jarl och Kåhre framför Kungsbackens gamla manbyggnad 
som förr var en mycket omtyckt rast- och mötesplats.
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Den unika bilden från Sännevadet är tagen omkring 1920 av Erik Fång. Längst till höger står Emil 
Gustavsson, som i mitten av 1970-talet testamenterade sin gård och övriga tillgångar till Frälsnings-
arméns ungdomsverksamhet i Tranås. 256



Bokförsäljaren och originalet C.A. Dojetz när seklet var ungt. Han hade sin bostad på olika platser i Tranås 
men var för det mesta ute på vandring.
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Saluhallen på Stora torget i Tranås uppfördes år 1900. Den låg mitt på torget där planteringen och fontänen 
nu finns. Saluhallen revs i slutet av 1910-talet.
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Stora torget i Tranås vid sekelskiftet. Mitt på bilden ses det nyuppförda Badhotellet. Till höger skymtar 
saluhallen och till vänster den gamla marknadsboden.
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Bilden visar ett av stånden i saluhallen omkring 1910. Man hade inte något större lager av 
charkuterivaror. Till vänster ses expediten Arvid Johansson.
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Tor C-sson

Kongsbackens manbyggnad kring sekelskiftet. Akvarell av Tor Carlsson efter ett gammalt fotografi. Här 
fanns vid denna tid ett mindre mälteri, vars produkter avyttrades i Tranås. 261



Kreatursmarknaden i Tranås hölls på olika platser. Vid sekelskiftet var den förlagd till Åsvallehultsområdet.
262



Sedan marknadsbodarna på Stora torget försvunnit, skedde försäljningen endast från de på torget uppförda 
marknadsstånden. 263



På våren 1903 startade metodistsamfundet sin verksamhet i Tranås. Under senare delen av 1904 väcktes 
förslag att uppföra en egen lokal. Till huvudentreprenör för kyrkbyggnaden utsågs byggmästare karl Lind 
och inventarierna levererades av Tranås Snickerifabrik, (Gelotte). Den högtidliga invigningen ägde rum på 
nyårsdagen 1906. Till vänster på bilden ses den vackra metodistkyrkan och till höger hus som nu har rivits
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Sången och musiken har alltid intagit en framskjuten plats inom Tranås metodistförsamling. Redan 1904 
bildades en sång- och musikförening med fabrikör Linus Hålldin som ledare. På bilden ses medlemmar i 
denna. Sittande i mitten Gustav Wall, Linus Hålldin och P.J. Carlsson.
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Predikanter och medverkande vid ett alliansmöte i Hubbarpsskogen omkring 1915. På bilden ses den stora 
sångkören med sin dirigent kamrer A.W. Lindberg liggande i förgrunden. Allianskören var sammansatt av 
sångare från samhällets olika föreningar
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Tranås missionshus i början av 1900-talet. Förutom att predikolokalen har använts för Tranås missionsför-
samlings verksamhet, har den även stått öppen för andra ändamål såsom skolavslutningar, nykterhetsmöten, 
konserter och föredrag. Fastigheten har senare undergått stora förändringar genom både yttre och inre 
omändringar. 267



Betelkapellet vid Nygatan i början av 1900-talet. Om de värdefulla fondmålningar i byggnaden skriver 
redaktör Ulf af Segerstad i sin Herman Norrmanbok. ”Den år 1883 bildade Tranås baptistförsamling 
byggde 1890 Betelkapellet. För detta målade Norrman 1894 Kristus vid Sikars brunn och Kristi dop. 
Målningarna är mer eller mindre kopior och som sådana väl målade”.
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Diakonerna inom Tranås baptistförsamling under 1910-talet. Mitt på bilden ses trädgårdsmästare K.J. 
Eriksson, som var en av initiativtagarna till baptistförsamlingen. Till vänster om honom sitter pastor Karl 
A. Lundin och till höger plåtslagarmästaren och biträdande predikant Th. Malmqvist. Bakom honom står 
sonen Gustav Malmqvist.

269



Bilden visar Josef Åstrand 
och Ruben Johansson 
under en cykeltur på 
Västra Järnvägsgatan 
omkring 1905. Byggnaden 
som ses till vänster 
uppfördes vid sekelskiftet 
av banmästare C.J. 
Larsson.
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Västra Järnvägsgatan när seklet var ungt. Byggnaden till vänster uppfördes omkring 1910 av fabrikör 
C.J. Rosin. Bortom denna ses banmästare C.J. Larssons fastighet.
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År 1909 lät fabrikörerna C.J. Rosin och J.F. Fransén uppföra en fabriksbyggnad vid Västra Järnvägsgatan. 
På bilden ses personalen framför fastigheten. Längst till vänster står fabrikör C.J. Rosin.
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Kungl. Första livgrenadjärregementet gästade Tranås 31 augusti 1913. Man slog läger i Ängarydsskogen, där 
omkring 150 tält restes för 600 soldaterna. Bilden visar inmarschen på Sommavägen med musikkåren i täten.
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AB Möbelindustrikompaniet, föregångaren till Kågéns industrier bildades den 19 april 1907 på initiativ av 
disponenten K.G. Andersson. Till bolagets första styrelse valdes disponent Andersson, handlanden August 
Tengvall och verkmästare K.J. Sandberg. Styrelsens främsta uppgift blev att låta uppföra en fabriksbyggnad. 
Redan på nyåret 1908 var fabriken färdig. På bilden ses personalen framför den nyuppförda fastigheten.
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En del av personalen vi Möbelindustrikompaniet omkring 1910. Till vänster står verkmästare 
K.J. Sandberg som var chef för möbelavdelningen. Liggande i förgrunden se de båda lärlingarna 
Eve Dahl och Alfrid Rydén.
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Arbetspersonalen vid Tranås bankaktiebolags nybyggnad kring sekelskiftet. Från vänster ses 
timmermännen, murarna och plåtslagarna. 276



Tranås bankaktiebolags fastighet vid Storgatan är ett förnämligt bankpalats. Under februari månad 1902 
flyttade man in under eget tak

277



Tranås bankaktiebolags styrelse och tjänstemän omkring 1905. Vid ingången till konferensrummet står 
bankdirektör Claes Filén
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År 1907 anställdes Gösta Källman som kamrer och kassör i Tranås sparbank. Samtidigt flyttades rörelsen 
till direktör Axel Anderssons fastighet vid Storgatan, varifrån denna bild är tagen.
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Till vänster ses Gavuzzis fastighet och mitt på bilden det nyuppförda sparbankshuset. I den förstnämnda 
fastigheten hade Tranås sparbank sina lokaler till år 1907
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Den 17 september 1917 kunde det nya sparbankshuset besiktigas och invigas. Strax därefter flyttade Tranås 
sparbank över sin verksamhet till fastigheten, där även Östgötabanken fick större och bättre lokaler än 
tidigare. Sistnämnda bank hade sedan 1904 haft sin expedition i direktör Axel Anderssons fastighet vid 
Lilla Torget.
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Interiör från ett av klassrummen vid Tranås högre folkskola höstterminen 1907. Till vänster ses lärarinnan 
fröken Gerda Skarin. Lokalerna var inrymda i Eriksbergsskolan. År 1909 blev Tranås högre folkskola 
fyrklassig för att vårterminen 1914 bli kommunal mellanskola.
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Elever i Tranås högre folkskola omkring 1910. Sittande från höger Erik Ericson. Gunnar Hylén. Osvald 
Fredin, Gunnar Eksell, Anna Freidleiff och Karmen Tham. Bilden är tagen framför Eriksbergsskolan.
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På sommaren 1910 företog eleverna i klass III vid Tranås högre folkskola en intressant resa. Första 
uppehållet gjordes i Vadstena, och sedan sevärdheterna studerats i denna stad fortsatte resan till Omberg. 
Här hade den botaniskt kunnige färdledaren, rektor Isak Malm, mycket att visa sina elever. Pojken i vit blus 
är Carl Fries och i bakgrunden skymtar rektor Malm.
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År 1912 startades en kindergarten i Tranås av fröken Stina Palmborg. Hon ses i bakgrunden och framför 
henne bröderna Bertil och Walter Haglund. Stina Palmborg blev senare en känd författarinna. Hennes första 
bok Svårhanterliga barn utkom 1935 och senare utgav hon Välsignade ungar samt Syndabockar. Hon nämner 
i Välsignade ungar en episod som ansluter till hennes första verksamhetsår i Tranås. 285



I samband med att skolan blev färdig anställdes ett par nya lärare. En av dessa var Eric Thorsell, som 
tjänstgjorde i Tranås till 1917. På fotot från 1909 ses han bland sina elever. Till vänster om Thorsell sitter 
Greta Wickström, Ebba Ståhl, Ester Kågén och Ingemar Holmstedt.
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Elever i Skarinska skolan omkring 1920. Längst till häger se fröken Gerda Skarin och till vänster lärarinnan 
Aina Gullkvist. Skolan var inrymd i den nu rivna Brandelska fastigheten i hörnet av Ågatan och Falkgatan.

286



Invigningen av Tingshuset i Tranås ägde rum den 14 februari 1910. Falkgatan var dekorerad med flaggor, 
och på bron över Svartån hade rests en äreport med riksvapnet och Norra Vedbo häradsvapen. På morgonen 
samlades köpingens kommunalnämnd framför tingshuset landshövdingen Fredrik Pettersson, som sedan 
förrättade invigningen.
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Tingshuset i Tranås är en av samhällets få monumentala byggnader. Fastigheten som ses till vänster 
uppfördes vid sekelskiftet av handlanden J.A. Ekmark. Denna fastighet rev i mitten av 1960-talet för 
att bereda plats för den nya Baptistkyrkan.
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Bilden visar Svartån i början av 1900-talet. Byggnaden till höger uppfördes av handlanden J.A. Ekmark.
290



Interiör från Tingshuset i Tranås. Dagsljuset strömmar in genom de rundbågade fönstren i den korliknande 
utbyggnaden. Tingssalen är delad i tre genom förhöjningar från varandra skilda avdelningar. Den yttre och 
större är avsedd för tingsmenigenheten, de båda övriga för åklagaren, parterna samt nämnden, lagmannen och 
han notarier. Ritningar till Tingshusbyggnaden utfördes av arkitekt I. Kellman, Borås, och huvudentreprenör 
var byggmästare F.O. Larsson i Tranås 
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Utsikten från det nyuppförda tingshuset över bebyggelsen kring Svartån. Längst till vänster ses 
doktor Tahms villa, mitt på bilden centralskolan och lärarbostaden
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Stenbrottet i Uvaberget i slutet av 1910-talet. Stående längst fram på klippavsatsen ses grundläggare Alfred 
Gustavsson. Han bosatte sig i Tranås vid sekelskiftet, då han fick i uppdrag att utföra allt stenarbete vid 
kuranstaltens stora anläggning. Gustavsson hedrades under årens lopp med många förtroendeuppdrag. 293



Som monumentalt byggnadsverk står Ydrebron i särklass bland broar över Svartån. Räcket är av sten med 
tillkomståret 1919 inhugget i en av de bastanta lyktstolparna. Ansvarig för detta byggnadsverk var grund-
läggare Alfred Gustavsson. Han utförde även det omfattande arbetet vid Tranåskvarns kraftstation, då den 
nuvarande dammanläggningen byggdes. Då Tranås närbelägna elektricitetsverk uppfördes 1915, var 
Gustavsson en av entreprenörerna. Till höger på bilden ses Tranås möbelfabrik.
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År 1911 uppfördes Norra skolan på Tranåskvarnsområdet. Fastigheten inrymde åtta lärosalar med tillhörande 
kapprum samt i vindsvåningen vaktmästarbostad och en lokal för träslöjd.
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År 1921 beslutade Jönköpings läns landsting att uppföra ett epidemisjukhus i Tranås för en kostnad av 
261 000 kronor. Det vackra sjukhuset är uppfört efter ritningar av arkitekt Sven Torgesruud i Linköping. 
Byggnaden blev färdig i mars 1924. Här kunde normalt beredas plats för 31 patienter, men vid behov 
kunde antalet ökas. År 1930 beslöt landstinget att fastigheten skulle omändras till sjukstuga.
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Redan 1904 valdes fabrikör 
B.E. Gelotte till ordförande i 
Tranås köpings kommunal-
stämma.
När Tranås blev stad 1919 
utsågs han till stadsfullmäktiges 
ordförande. Han var industri-
man och en god amatörmålare.
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År 1911 utsågs tryckeriägare Josef 
Sjöberg till ordförande i Tranås 
kommunalnämnd. Han blev 1919 
ordförande i Tranås stadsstyrelse.
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Tranås allmänna idrottsförenings 
eldsjäl framför andra har varit Efr. 
Samuelsson. Han var under många 
år föreningens ordförande
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Efr. Samuelsson tränar höjdhopp på Tranås nyanlagda idrottsplats år 1908. Längst till vänster ses 
Elis Kågén.
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Efr. Samuelsson vinner ett hundrameterslopp över Gunnar Hylén vid en tävling i Tranås.
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Tranås allmänna idrottsförening bildades den 13 januari 1905. Styrelsens första uppgift blev att skaffa en 
lämplig plats för de idrottsliga övningarna men för den saken behövdes pengar. Föreningen anordnade därför 
en idrottsbasar i april 1906. Bilden visar de medverkande med de unga gymnasterna i förgrunden. 302



Tranås allmänna idrottsförening spelade sin första fotbollsmatch i Boxholm den8 juni 1908 och någon 
månad senare mötte man idrottsklubben Sport från Linköping på Tranås idrottsplats. Fotografiet är taget vid 
detta tillfälle. Stående längst till vänster ses Efr. Samuelsson och sittande i mitten målvakt Gottfr. Artberg.
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Deltagare och funktionärer vid Tranås allmänna idrottsförenings klubbmästerskap år 1912. Stående från 
vänster Pelle Holm, Elis Kågén, Gottfr. Artberg, Knut Hylén, Ejnar Delborn, Karl Johansson, Knut Asproth, 
Erik Gelotte, Bertil Malmqvist, Martin Bringner och Harry Bengtsson. Sittande från vänster Ivan Andersson, 
Gunnar Hylén, Efr. Samuelsson, Petrus Axelsson, Konrad Pettersson och L. Löfvenius. I förgrunden ses 
föreningens juniorer
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Tranås allmänna idrottsförening har sedan starten hört till de livaktigaste föreningar i distriktet och 
medlemmarna har gjort fina insatser i Smålands idrottshistoria. På bilden ses föreningens tävlingsgrupp år 
1913. Från vänster Martin Bringner, Karl Johansson, Elis Kågén, Petrus Axelsson, Ivan Andersson, Efr, 
Samuelsson, Knut Asproth, Pelle Holm och l. Löfvenius.
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På bilden ses de idrottsmän, som deltog i en klubbtävling den 29 juli 1917 mellan Tranås allmänna 
idrottsförening och från Linköping. Tranåspojkarna i mörka tröjor är från vänster i första raden Martin 
Bringner, Ruben Malmqvist och Karl Malmberg. Andra raden Elis Kågén, Efr. Samuelsson, Arthur Knutsson 
och Alf. Rydén. Tredje raden Ivan Andersson, Gunnar Eksell och Gunnar Hylén. Tredje man frän vänster i 
bortersta raden är Gösta Ljungmark, som var Tranåsbo åren 1934-44.
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Omkring 1920 bildade några medlemmar i Tranås Gymnastiksällskap en roddklubb. Första åtgärden blev att 
köpa en utriggad fyra från Huskvarna roddsällskap. Efter någon tids träning vågade man sig ut på Sommen. 
Bilden är tagen vid en utflykt till Hätte udde. Från vänster ses Alfr, Rydén, Carl Ejnar Jonsson, Erik Fång, 
Elis Kågén och Georg Hellgren. Det var dock svårt att i längden hålla den lilla klubben vid liv, varför den 
upplöstes efter några år. Det dröjde sedan till 1933 innan någon ny roddklubb bildades i Tranås. 307



Bilden visar den ångspruta som Tranås köping köpte 1905 från Ludwigsbergs verkstadsaktiebolag i 
Stockholm
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Tranås brandkår framför den omkring 1905 uppförda brandstationen. Mitt på bilden ses den nyinköpta 
ångsprutan.
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Tranås brandkår i mitten av 
1920-talet. Sittande i mitten 
brandchef Algot Hjelmquist, 
nedre bilden. På den högra 
bilden ses de båda brand-
cheferna Algot Hjelmquist och 
Sture Rohmée i förgrunden.
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