
Kågéns bok 1980- del III  

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 bildberättelsen del III.  150 bilder från 
sidan 72 fram till sidan 97. Boken har 186 
sidor med c:a 900 bilder. 
Fortsättning följer. 
/ 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



År 1909 lät fabrikör Levin Eksell uppföra denna fastighet som ses på bilden. Han hade tidigare drivit 
industriell verksamhet vid Tranåskvarn. I samband med flyttningen till den nyuppförda fabriksfastigheten 
vid Missionsgatan ändrades firmanamnet till Tranås strumpfabrik

311



Bebyggelsen på Strömsholmen vid sekelskiftet. Från vänster ses fabriksbyggnaden, målarverkstaden och 
längst till höger bostadshuset. Fastigheten ägdes av byggmästare F.O. Larsson.
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Bilden visar Blomnell & Johanssons garveribyggnad som uppfördes i mitten av 1800-talet. På denna plats 
ligger nu Desabs store affärs och bostadshus.
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År 1905 förvärvade Tranås köping hemmanet Tranåskvarn med tillhörande fastigheter. Bland dessa märks 
främst den gamla kvarnen, som var känd sedan medeltiden. Den var igång till 1911, då den fick lämna plats 
för Tranås första egna elektricitetsverk. Den sista mjölnaren, som drev kvarnen, hette Gustav Svensson.
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Övre Tranåskvarnsfallet när seklet var ungt. På denna plats uppfördes Tranås manufakturverk omkring 1780. 
På bilden ser man en del rester av Tranås första industrier.

315



Mitt på bilden ses Tranåskvarns kraftstation, vars första byggnad uppfördes redan 1913. Till vänster södra 
delen av Tranås snickeri fabriks fastigheter. Den totalförstördes vid en brand 1948
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Medlemmarna i Tranås hembygdskör år 1907. Bilden är tagen framför Tranås missionshus i samband 
med en konsert. I mitten ses från vänster Henning Ode, C.M. Blomnell, Carl Fridner och Karl J. Stille
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Bilden visar medlemmarna i Tranås hembygdskör år 1918. I främre raden från vänster ses Elis Kågén.             
Karl J. Stille C.M. Blomnell, Sture Rohmée och Ruben Johansson. 

Så här kan bilderna se ut när jag hittar dem i gamla arkiv och 
före redigering. /Eije

318



Tranås hembygds-
kör vid en utfärd 
med ångfartyget 
Carl Johan i början 
av 1620-talet. 
Nummer tre från 
höger är dirigenten 
fabrikör C.M. 
Blomnell.
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I 1921 års hembygdsfest på Bodaberget medverkade ett 100-tal sångare. På bilden ses en del av dessa under 
färden med ångfartyget Carl Johan. 320



Bilden visar sångarnas marsch genom staden ned till hamnen för vidare färd till Bodaberget. I täten för tåget 
går musikdirektör E. Engborg från Mjölby samt Karl J. Stille och Elis Kågén. 321



Sommaren 1921 möttes fyra elitsångare på Bodaberget. Från vänster Axel Granquist, C.A. Bergling, 
C.M. Blomnell och E. Rosengren. De deltog i Svenska sångarförbundets minnesrika resa till Paris år 
1914.
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Sandbergs bokhandel låg på den plats, där köpmännens hus nu är uppfört. På bilden ses innehavarinnan 
fru Emy Sandberg. 323



Storgatan i Tranås under 1910-talet. Till vänster ses Tranås Bankaktiebolags stora fastighet och till 
höger A. M. Carlssons affärs och bostadsfastighet.
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De Fångska fastigheterna omkring 1910. Målarmästare E. A. Fång, som ses mitt på bilden, startade sitt 
företag i byggnaden till vänster
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Interiör från Hanssons 
herrfrisering omkring 
1910. Från höger frisör-
mästare Henning Hans-
son, biträdena Axel 
Nordström, Sigurd Kock 
och Karl Fagerberg.
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I början av 1900-talet lät grosshandlare  Jonas Johansson uppföra en tvåvåningsbyggnad som bl.a. inrymde 
ett herrskrädderi. På bilden ses fr.v. Edvin Lövgren, stående i bakgrunden skräddarmästare Johannes 
Pettersson samt längst till höger Axel Alm och Johan Karlsson. 327



Interiör från Ebba Liljeqvists mode- och tapisseriaffär. På bilden ses från vänster Märta Svärd. Chefen fru 
Ebba Hjelmquist, en okänd person, Jensine Jansson, Rut Gustavsson och Anna-Lisa Fagerlund.
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Bildhuggare P. J. Carlsson var en begåvad 
konsthantverkare och skicklig fiolbyggare. 
Han var själv speleman och upptecknade 
många låtar från Tranåsbygden.
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Några av pionjärerna inom 
Tranås Industri- och 
hantverksförening. Sittande 
från vänster Emanuel 
Carlsson, Robert Haglund 
och Karl J. Stille

Festkommiterade vid hantverksmässan 1916.
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Tranåskonstnärer samlade i P. J. Carlssons bildhuggarverkstad. Från vänster P. J. Carlsson, Kaleb Stille, 
Artur Pettersson, Hjalmar Carlsson och Ansgar Almquist.
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Medlemmar i Tranås frisinnade ungdomsförening under 1910-talet. Sittande från vänster Knut Jönsson, 
Sigurd Pira, Josef Nordling, Rickard Carlsson, Allvar Ryd och Oswald Fredin. Josef Nordling var 
föreningens ordförande till sin död 1918. I politiska kretsar stod han som sitt partis främste i Tranåsbygden.



Tranås köpmannaförening firade sitt tioårsjubileum 1919 och anordnade i samband en utfärd med 
ångfartyget Carl Johan. Färden gick till Malexander, där ordförande handlanden Aug. Tengvall hälsade 
de många gästerna välkomna. År 1924 valdes direktör Erik Johansson till ordförande, och han kvarstod 
på denna post till 1945

333



Medlemmar i Vita bandets Tranåsavdelning omkring 1915. Mitt på bilden ses ordföranden fru Lisa Eksell. 
Man hade sina lokaler i en fastighet på Lilla torget. Bilden visar deltagarna i en kurs i matlagning och 
sömnad som anordnades i föreningslokalen under 1910-talet. 334



Medlemmar i Tranås homeopatiska förening när seklet var ungt. Sittande i mitten doktor Hjalmar Selldén 
och metodistpastor Claes Hörle. Sällskapet bildades den 11 oktober 1909 och var det första i sitt slag i 
Sverige. 335



Omkring 1920 anordnade Tranås gymnastiksällskap långa fotvandringar och utfärder. På bilden ses 
deltagarna i en sådan samlade vid Åbonäs herrgårdsbyggnad efter besöket vid den nyupptäckta hällkistan. 
Mitt på bilden i ljus kostym står färdledaren Elis Kågén och bakom honom Mac Key-Åberg på Åbonäs säteri
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Tranås gymnastiksällskaps fotvandring till Säby kyrka och Gripenbergs slott den 5 maj 1918 samlade 
över hundratal deltagare. Fotvandrarna är nu på väg till Gripenbergs slott, som visades av friherre Joseph 
Hermelin. År 1916 hade han tillträtt Gripenbergs fideikommiss. 337



Teodor Hermelin, son till friherre Axel 
Hermelin, var gift med Gabriella 
Stenhammar, som var syster till 
Wilhelm Stenhammar
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Vis sekelskiftet bodde friherre Theodor Hermelin med sin familj på Traneryds herrgård i den 
flygelbyggnad, som ses till vänster på bilden. Detta hus blev skonat vis cyklonens framfart den 
7 juni 1882
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Bilden visar Gripenbergs slott i början av 1900-talet. På grund av sitt släktförhållande till friherre 
Axel Hermelin brukade Wilhelm Stenhammar gästa sina anförvanter på Traneryd och Gripenberg
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Som pianist och dirigent hörde Wilhelm 
Stenhammar till de ledande i Skandinavien. 
Och som tonsättare har han blivit en svensk 
nationalromantisk klassiker.
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Vis seklets början gav Wilhelm Stenhammar och Aulinska kvartetten några konserter i Tranås. Bilden 
visar från vänster Wilhelm Stenhammar, Tor Aulin, Berndt Carlsson, Axel Bergström och Christian 
Sandqvist. Tranås Tidning skrev: ”Att Tranåsborna var förtjusta över konstnärernas prestationer därom 
vittnar de dånande applåderna”.
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Det har berättats att Wilhelm Stenhammar komponerade sin berömda körhymnd Sverige, då han gästade 
sina släktingar på Ulfåsa. På bilden ses Stenhammar med maka under ett besök på Ulfåsa slott. Längst till 
vänster friherre Gösta Hermelin och i mitten den ettårige Christer Hermelin.    343



Röttle vattenfall i början av 1900-talet. 
”Den som sett Stenhammar ströva 
omkring på Västanå måste lägga märke 
till hans medärvda godsherreegenskaper. 
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En natur som gav Wilhelm Stenhammar rik inspiration var Vätterbygden vid Gränna. Han bodde på 
Västanå ett par somrar omkring 1910. Bilden visar Västanå vid denna tid.
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Huvudbyggnaden vid Västanå har ombyggts och restaurerats vid olika tillfällen. Sista gången borttogs en 
våning och byggnaden erhöll valmtak i stället för det brutna taket. Bilden visar Västanå slott av idag.
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Fabrikören och hembygdsvårdaren 
A.E. Bolling var en av initiativtagarna 
till Gränna hembygdsförening, som 
bildades i mitten av 1910-talet. På 
bilden ses Bolling i Vista härads 
allmogedräkt
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Röttlegården på Grännaberget flyttades till nuvarande plats omkring 1920. Byggnaden var tidigare 
pappersmästarebostad vid Röttle pappersbruk.
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Klockstapeln på Grännaberget är en gåva av fabrikör A.E. Bolling och gelbgjutarmästare Viktor Fång. 
Den byggdes 1923 och inrymmer ett urverk och en rådhusklocka, som skänktes till staden 1975 av Per 
Brahe dy.
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Sagokonstnären John Bauer.
Självporträttet tillhör Jönköpings 
läns museum. 
Bauer mötte döden i Vättern vid 
ångfartyget Per Brahes 
undergång 1918
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Björkudden vid sjön Bunn var under många år John Bauers konstnärshem. Han inredde det i stil, som 
mycket påminner om Carl Larssons Sundborn.
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John Bauers Barn och troll i skogen utgör en del av naturen själv. Stenarna blir figurer och skogen står 
skrämmande hög runt barnen. 352



Advokaten och författaren Fritiof 
Nilsson Piraten bodde i Tranås under 
ett tiotal år. Han var en bra advokat 
och en vänfast sällskapsmänniska.
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Mitt på bilden ses Centralhotellet, där Fritiof Nilsson Piraten tog in, då han anlände till Tranås den 15 maj 
1921 kl. 1,40 på morgonen.
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Disponent Axel Linges fastighet i Tranås, där advokaten och Författaren Fritiof Nilsson Piraten bodde 
under sin Tranåstid.
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Till vänster ses den fastighet, där Tranås-Postens redaktion och expedition varit inrymda sedan början av 
1920-talet. På nedre botten hade Odd Fellow sina första logelokaler.
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Författaren Fritiof Nilsson Piraten mötte 
under sin Tranåstid många originella 
människor. Han skrev härom: ”På min väg 
till kontoret passerade jag en svartskäggig 
man, som stod framför Tranås-Postens 
annonstavla. Ett ögonblick vände han på 
huvudet och sneglade på mig. Det var 
G.W Borgh, även kallad Borgh i Säby. 
Han stod och läste dagens tidning, det var 
billigare än att prenumerera på bladet”.
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När Tranås blev stad år 1919 ändrades det gamla järnvägshotellets namn till Stadshotellet, vilket namn 
det behöll till 1955, då det nya stadshotellet blev färdigt. Byggnaden, som ses på bilden, revs i början 
av 1960-talet.
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Utsikt över Tranås station och bangård. Bilden är tagen i slutet av 1920-talet från den gångbro som fanns 
över järnvägsspåren.
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Gångbron över järnvägsspåren vid Tranås station flyttades 1931. Mitt på bilden ses det gamla 
stadshotellet. Vinkelbyggnaden till de ha uppförts i mitten av 1870-talet. Den fick då namnet 
Järnvägshotellet.

360



Bilden visar ledamöterna 
i Tranås första 
stadsfullmäktige.
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Lilla torget i Tranås, då festligheterna nådde sin höjdpunkt. På stadshuset fanns transparang med texten 
Tranås stad 1919.
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Lilla torget i Tranås på nyårsdagen 1919. Mitt på bilden ses fet blivande stadshuset med talarstol och 
sångestrad framför byggnaden.
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Ledamöterna i Tranås stadsstyrelse. 
Ordföranden, tryckeriägare Josef 
Sjöberg, tillhörde sedan 1911 
köpingens kommunalnämnd.
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Ledamöterna i Tranås livsmedelsnämnd under första världskriget. Från vänster ses Gottfr. Johnsson, 
Henning Nilsson, Albert Pelow, Sture Rohmée, Oskar Hedberg, Sven Andersson och C.A. Landström. 365



Tranås stads beredningsutskott i början av 1920-talet med grosshandlare Leonard Bäxell som ordförande. 
Bilden härrör från drätselkammarens sessionssal i det anspråkslösa stadshuset.

( D. Johansson. G. Johansson, J-son Lundblad, D. Sterne, L, Bäxell, J. Carlsson. A. Rosén, G. Aronsson 
och R. Lindwall)

366



367

Tranås gymnastiksällskaps trupp vid småländska gymnastikfesten i Jönköping 1919. till höger ledaren 
kapten Elis Hellemarck



Den manliga och kvinnliga tävlingsgruppen vid småländska gymnastikfesten i Jönköping 1921. I mitten 
ses ledaren gymnastikdirektör Georg Hellgren. Den manliga truppen erövrade första pris.
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Den första radiokonserten i 
samhället anordnades av Tranås 
gymnastiksällskap redan 1923. 
Den väckte ett mycket stort 
intresse i bygden.
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Några av deltagarna i Tranås Gymnastiksällskaps fotvandring till Helgaklint omkring 1920. På bilden ses 
Carl A. Forssén och Ernst Göransson i falla. Med känd bravur deklamerade Forssén Bergslagstroll av 
Gustav Fröding



På sommaren 121 anordnade Tranås Gymnastiksällskap en fotvandring till Åbonäs för att bese den 
nyupptäckta hällkistan. Den är belägen omkring 200 meter söder om manbyggnaden. Till vänster i ljus 
kostym ses löjtnant Mac Key-Åberg på Åbonäs och färdledaren Elis Kågén.



Söndagen den 28 maj 1922 firades för första gången Gymnasternas dag i Tranås. Uppvisningen gavs på 
Lilla torget där ordförande Elis Kågén gjorde propaganda för den Lingska gymnastiken. Med utgångspunkt 
från centralskolan marscherade man genom den flagprydda Storgatan till torget med musik fanan i täten. 
Först framträdde den kvinnliga truppen, som räknade 45 gymnaster under ledning av Dema Lind och 
därefter den manliga truppen om 50 man med Georg Hellgren som ledare.
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Tranås gymnastiksällskaps kvinnliga och manliga trupper marscherar in på banan vid Sommabygdens 
andra hembygdsfest på Bodaberget söndagen den 4 juli 1920. Huvudtalare vid festen var kapten Ernst 
Liljedal som valt till ämne Sommens skönhet.
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Bilden visar deltagarna i ett besök på Bodaberget i maj 1920 för att undersöka möjligheterna till konst-
flygning vid den blivande hembygdsfesten. Det var löjtnant G. von Segebaden, som gjorde en strålande   
uppvisning. På bilden ses från vänster:  löjtnant Wiessner från Malmslätt, redaktör Bror Berg, fr. Dema 
Lind, folkskollärarna Nils Grudemo, Algot Widolf, chefredaktör (TP) Fritiof Muthén, folkskollärare Corne, 
samt gymnastiksällskapets ordförande Elis Kågén.
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375

Vid hembygdsfesten på Bodaberget den 2 juli 1922 var det scouter och simmare som dominerade 
programmet. Vid festplatsen fanns under veckan före festdagen ett stort antal tält, där 150 pojkar bodde 
under sin vistelse på Bodaberget. Vid festen medverkade Malmöscouternas musikkår.



376

Bilden visar utsikten från Bodabergets 
krön. I förgrunden ses tre medlemmar 
av Nässjö folkdanslag. De båda 
flickorna bär den vackra 
Värendsdräkten.



För att anordna festen på bästa sätt gjorde man flera besök på Bodaberget. Den intressanta bilden är tagen 
vid ett sådant tillfälle. Från vänster F. Muthén, Sigurd Pira, Walfr. Rönning, Elis Kågén, C.V. Fredriksson, 
Elsa Pettersson, Nils J. Nilsson, Anna Nilsson, Frida Svensson och Greta Lindholm. Sittande från vänster 
Dema Lind, Inga Alm, Elly Rosén och Sassan Gustavsson,
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378

Konsertmästare Olof Knut-
Ekwall har varit en av 
Sommabygdens främsta 
spelmän. Från vänster ses 
Ragnar Schöblom, Elis 
Kågén, Olof Knut-Ekwall 
och Olle Wahlgren.



Medlemmar i Tranås gymnastiksällskap som gjorde en uppvisning i folkdans vid den första hembygdsfesten 
på Bodaberget söndagen den 6 juli 1919
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380

På bilden ses det folkdanslag som medverkade vid 1920 års hembygdsfest på Bodaberget. Sittande i 
mitten spelmannen Gustav Wetter.



381

Vid hembygdsfesterna på Bodaberget kantades stränderna av många motorbåtar. Ett flertal ångbåtar gick 
även i trafik från Tranås till Bodaviken.



382

Vid hembygdsfesten på Bodaberget den 2 juli 1922 gav ett 30-tal simmare från Linköpings allmänna 
simsällskap en strålande uppvisning.



383

Oscar Peterson som Stor-Sven i 
Värmlänningarna. Under många år 
var han mycket verksam inom 
hembygdsrörelsen.



384

Vid alla hembygdsfester på Bodaberget förekom uppvisning av folkdans. På bilden ses laget marschera in 
på banan för en uppvisning vid 1921-års fest. Från vänster ses Olof-Knut Ekwall, Ragnar Schöblom, Thure 
Hergills, Sonja Heiron och Elis Kågén,



385

Tranås hembygdsgille bildades 1921 efter att tidigare ha varit en sektion inom Tranås gymnastiksällskap. 
Bilden visar gillets medlemmar som är klädda i den vackra Unnarydsdräkten. Från vänster i främre raden 
Elis Kågén, Börje Meijer, Nils J. Nilsson, Nils Kroon, Ragnar Schöblom, Alfred Rydén, Erik Fång, C.E. 
Jonsson och Albert Rosén. Damerna är Sonja Heiron, Ruth Carlsson, Helga Lundstedt, Svea Öman, Märta 
Möller, Margit Heiron, Karin Rosén, Siri Jonsson och Dema Lind. 



Tranåsscouternas musikkår bildades på hösten 1922. Den medverkade vid 1923 års hembygdsfest på 
Bodaberget. Bilden är tagen på ångfartyget Carl Johan vid färden på Svartån. Till höger ses Carl-Ejnar 
Jonsson, Alfred Rydén och Ejnar Fång. I fören sitter scouternas musikkår 386



Den sista hembygdsfesten på Bodaberget hölls söndagen den 8 juli 1923. Då medverkade bland annat ett 
40-tal folkdansare från Tranås och Nässjö. På dansbanan ses spelmännen och mitt på bilden ledaren Elis 
Kågén. År 1924 flyttades Bodafesterna till Ekebergsparken i Tranås.
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289

På våren 1923 beslöt Tranås hembygdsgille att ta upp teaterverksamhet på sitt program. Man började 
genast repetera Värmlänningarna och redan på midsommardagen samma år ägde premiären rum på 
Östanåön. Bilden är tagen vid detta tillfälle och på den kan man se sittande från vänster Erik Fång,  
Gentzel, Börje Meijer, Ruth Carlsson och David Fundin. Stående nummer tre från höger är regissören 
David Wetter.
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Bilden visar deltagarna i en festlighet som Tranås hembygdsgille anordnade under hösten 1923. Till denna 
hade inbjudits gillets hedersledamöter. Mitt på bilden ses från vänster redaktör Ragnar Frölich, 
bankdirektör Ernst Claeson och apotekare Ebbe Westman. I främre raden ses gillets ordförande Elis Kågén 
och riksspelemannen Olof Knut Ekwall.



391

Tranås gymnastiksällskap anordnade den 21 januari 1917 en skidfärd till Skräddarps skolhus. På bilden 
ses de många deltagarna i det vackra vinterlandskapet. I täten skidar Eric Thorsell, Erik Kågen, Dema 
Lind, Frida Svensson och Carl Isaksson.



392

Bilden visar svenska skridskolandslaget mot Norge år 1918. Från vänster Gustav Wiberg, Erik Blomgren 
Werner Eriksson, Petrus Axelsson och Blomquist. Tranåsidrottsmannen Axelsson var en av Sveriges bästa 
skridskoåkare och blev svensk mästare åren 1915 och 1917.



393

Den 18 januari 1926 invigde 
Tranås allmänna idrottsförening 
sin skidbacke i Junkaremåls-
området. Den kom till stånd tack 
vare Efr. Samuelssons initiativ-
kraft och förmåga att entusiasmera 
folk för stora uppgifter.



Under 1910-talets senare del anordnade Tranås gymnastiksällskap ofta kälkbacksåkning i Junkaremåls-
backen. Bilden är tagen vid ett sådant tillfälle. Från vänster ses Elis Kågén, Dema Lind. Sven Fröst, 
Frida Svensson, Elof Rosin, Karin Ericson, Efr. Samuelsson, en okänd och Erik Thorsell. Vid björken 
står Ruben Malmqvist. 394



Tranås allmänna idrottsförening, budkavlelag som erövrade smålandsmästerskapet åren 1919. 1920 och 1921. 
Från vänster Sven Hettemark, Birger Lindeborg och Sven Fröst. Hettemark var den okrönte skidkungen 
under 1920-talet och dominerade helt distriktets skidsport. Han var en fighter av stora mått och ryckte med 
sig kamraterna till stordåd.
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Tranås allmänna idrottsförenings tävlingsgrupp i slutet av 1910-talet. Stående från vänster Martin 
Bringner, Elis Kågén, Alf. Rydén, Gunnar Hylén och Ruben Malmqvist. Sittande från vänster Gunnar 
Johansson, Arthur Knutsson och Karl Malmberg.
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Bilden visar det stafettlag som segrade i tävlingen Tranås runt för skolungdom år 1917. I bakre ledet ses från 
vänster Bertil Kågén, David Rosin, Gösta Kilander, Gustav Sjögren, Erik Lindeborg och Åke Karlsson.



Cykelentusiaster samlade kring långfärdscyklisten Johan Brehmer. Han mottogs bland annat i audiens av 
konung Gustav V i samband med en cykelfärd till Stockholm. Sittande i soffan från höger Karl J. Stille, 
Johan Brehmer, Bror Berg och Gustav Hellgren.
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Bilden visar deltagarna i en fotbollsmatch mellan ett lag från norr och ett från söder. Norrlaget har mörka 
tröjor och Söderlaget ljusa. Mitt på fotot i mörka tröjor ses från vänster Simon Carlsson, Gustav Hellgren, 
Erik Eriksson och Sven Fröst. Längst till höger står domaren Arvid Lantz som var en stadig back i TAIF:s 
fotbollslag.
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Vid Nordiska bygdeungdomsstämmans mottagningsfest den 8 augusti 1925 i Tranås tennishall 
talade representanter för de nordiska och baltiska länderna
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I samband med Nordiska bygdeungdomsstämman hölls en ungdomsgudstjänst i Säby kyrka.          
I predikstolen ses Kyrkoherde Gunnar Dahlqvist.
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Bland de många hedersgästerna vid Nordiska bygdeungdomsstämman märks prins Eugen samt 
landshövdingarna Erik Trolle och J.V. Spens, vilka sitter främst på bänken.
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På bilden ser man den 600 personer stora kören vid generalrepetitionen i Tennishallen.                
På dirigentstolen ses director Musics Hugo Alfvén.
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Folkdansare, spelmän och sångare från de nordiska och baltiska länderna hade tidigare 
under dagen tågat genom stadens flaggprydda gator till hembygdsparken.
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I det stora kongresstältet serverades mat till de 1 500 stämmodeltagarna. Tältet, som ägdes av 
Svenska kennelklubben, rymde omkring 5000 personer. Här gavs en konsert av 600 sångare från 
olika delar av landet. Aven medverkade ett 25-tal medlemmar av Estniska ungdomsföreningars 
riksförbund, vars prestationer mottogs med sådant bifall. Att ett par av sångerna måste bisseras. 405



Holavedens hembygdsgård invigdes den 9 augusti 1925 av landshövding J.V. Spens i samband med Nordiska 
bygdeungdomsstämman. Teckning av konstnären Arvid Hjelmqvist i festens programblad. 406



Prins Eugen anlände till Ekbergsparken och välkomnades av bestyrelsens ordförande Elis Kågén. På bänken 
från vänster Landshövding Erik Trolle, Prins Eugen, Landshövding J.V. Spens och Grevinnan Alice Trolle. 
Vid hembygdsfesten frambar börsdirektör Belfrage ungdomens hyllning till hembygdens kulturarbetare.
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Nordiska Bygdeungdomsstämmans festligheter i Ekbergsparken samlade en publik på c:a 15 000 
personer. Stämman hölls den7.8. och 9 Augusti 1925 med deltagare från Sverige, Danmark, Norge, 
Finland, Åland, Estland och Lettland. Programmet inleddes med sång av en 600 personer stark kör 
under ledning av Hugo Alfvén
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Lilla torget i Tranås på 1920-
talet efter en akvarell av Artur 
Pettersson. I förgrunden ses det 
dåvarande stadshuset och på 
andra sidan Svartån ligger det 
gamla slakthuset.



Bilden visar en del av bilarna vid hembygdsresan runt sjön Sommen är 1923. Framför bilarna ses de 
båda färdledarna Sigurd Pira och Elis Kågén. Bland annat besöktes Forsnäs herrgård, som visades av 
Ydredrottens son, kammarherre Henrik Rääf.
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Samling på Lilla torget i Tranås för bilfärd runt Sjön Sommen. I den lyckade hembygdsresan deltog 175 
personer i 34 bilar.
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Den år 1924 anordnade 
hembygdsresan gick 
genom nordsmåländska 
bygder. På bilden ses 
landsfiskal Sigurd Pira 
tala vid minnesstenen  på 
Bordsjö herrgård. I 
förgrunden ses Erik Fång 
och mitt på bilden Elis 
Kågén samt till höger fru 
Ebba Hjelmquist.
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413

Några av deltagarna i 1924 års hembygdsresa samlade på Skuruhatt utanför Eksjö, Från höger Elis 
Kågén, Bror Berg och Sigurd Pira. Längst till vänster sitter Oscar Wigén och bakom honom står Erik 
Fång



Landsfiskal Sigurd Pira med anförvanter vid 1924 års hembygdsresa. Bilden är tagen på 
Stora torget i Eksjö. Sigurd Pira höll ett par intressanta föredrag vid denna utfärd. 414



Gäster vid invigningen av Tranås kuranstalts nya sjukhem år 1924. Från vänster ses generaldirektör Adolf af 
Jochnick, kronprinsparet Gustav Adolf, doktor Henrik Tham och statsrådet Gösta Malm. Vid invigningen 
yttrade kronprinsen bland annat, ” Jag hoppas, att det goda samarbetet mellan anstalten och pensionsstyrelsen 
alltfort skall bestå till fromma för människovänligt arbete. 415



Tranås kuranstalts sjukhem omkring 1925. Byggnaden till höger invigdes 1924 av kronprins Gustav Adolf

416



417

Bilden visar de många gästerna vid kronprinsparets besök på Romanäs sanatorium, som visades av 
Alfr, von Rosen



Stora torget med Badhotellet 
i bakgrunden. Bilden är 
tagen vid kronprinsparets 
besök i Tranås 1924. På 
torget har parkerats några 
bilar, som i dag vore 
intressanta museiföremål.
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På bilden ses kronprinsparet 
Gustav Adolf hälsa på 
representanter för Tranås 
stad. Vid detta tillfälle 
frambar stadsstyrelsens 
ordförande Josef Sjöberg 
stadens hyllning till de 
kungliga.
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Vid kronprinsparets Tranåsbesök 1924 uppvaktade stadens representanter. Till höger se kronprinsen och 
landsfiskalen Sigurd Pira.
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Ängarydsskogen när seklet var ungt. I bakgrunden syns den gamla musikpaviljongen. På denna plats 
ligger nu Tranås kyrka 421



Grunden till Tranås kyrka invigdes lördagen den 25 maj 1929. I talarstolen ses biskop Erik Aurelius som 
förrättade invigningen. 422



423

Den av konstnären Gunnar 
Torhamn målade altartavlan 
i Tranås kyrka består av tre 
fält, korsfästelsen, Jesus 
samtal med Nikodemus samt 
himmelsfärden. 

På bilden håller biskopen 
sitt invigningstal för Tranås 
kyrka, 1930.



Tranås kyrka fängslar inte bara genom sin säregna stil utan i lika hög grad genom sitt natursköna 
läge i Ängarydsskogen

424



Tranås kyrka invigdes första adventssöndagen 1930 av stiftets biskop Erik Aurelius, Bland gästerna 
märktes landshövding Carl Malmroth och kyrkans skapare professor L.I. Wahlman.
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Interiör från Säby kyrka som visar en vacker rumsbildning. Det var år 1931 som kyrkan genomgick en 
stor restaurering. Då de intressanta medeltidsmålningarna togs fram. Över korfönstret ser man den fint 
komponerade framställningen av nådastolen. 426



Orgelläktarens nuvarande utseende härrör från 1931. Den äldsta delen av Säby Kyrka torde ha uppförts i 
slutet av 1100-talet. Av denna ingår de norra och västra väggarna i det nuvarande långhuset. I den västra 
gaveln bakom orgeln kan man iakttaga gavelröstet till 1100-talskyrkan
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Ståtlig är anblicken av Tranås kyrkas västra del med orgelläktaren samt den stilrena och i diskreta 
färger hållna fasaden.
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År 1919 sålde Tranås stad Ängaryds manbyggnad med tillhörande tomt till Säby församling. Fastigheten 
undergick en genomgripande reparation innan den togs i bruk som prästgård. Den förste av församlingens 
präster, som bodde på den nyförvärvade gården, var kyrkoherde Thure Hallinder. Efter hans död 1924 blev 
kyrkoherde Gunnar Dahlquist bosatt på Ängaryd. Han efterträddes 1928 av kyrkoherde J.S. Johansson, som 
varit komminister i församlingen. 429



Söndagen den 8 december 1929 
anordnade Tranås hembygdsgille en 
festlighet i Tennishallen. Bland de 
medverkande fanns grevinnan Alice 
Trolle, hovsångerskan Marianne 
Mörner, Delsbostintan, fru Ida Gawell-
Blumenthal och professor Albert 
Engström.
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Tre av Tranås hembygds-
gilles spelmän under 1920-
talet. Från vänster ses Olle 
Wahlgren, Einar Sund-bäck 
och Ture Hergils. 
Bilden är tagen i Tranås 
kuranstalts park. 
I bakgrunden ses Östanåön.
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Tranås hembygdsgilles folkdanslag i slutet av 1920-talet. Sittande i mitten ses ledaren, apotekare Ebbe 
Westman. I bakgrunden till höger skymtar logens Soluppgångens standar.
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Frälsningsarméns musikkår 1928 med de nyanskaffade engelska instrumenten. I mitten ses John Svegmo, 
som 1915 blev musikkårens ledare. På bilden igenkänner man den blivande musikledaren Gunnar Borg, 
som står längst till höger. Sittande nr två frän vänster är överste Stig Franzén, och stående nr fem från 
vänster ses överste Johan Baronowsky. 434



Bilden visar medlemmarna i Tranås manskör vid 1930-talets början i samband med en konsert i Tranås 
kyrka. Kören räknade vid denna tid ett 30-tal medlemmar. Sittande i mitten ses dirigenten, tandläkare 
Knut Rudelius. 435



436

Tranås köpmannaförening bildades den 16 april 1909, då Leonard Bäxell valdes till ordförande. År 1934 
firades 25-årsjubileum, varifrån denna bild är hämtad. Föreningens ordförande Erik Johanson ses mitt i 
bilden. Till höger om honom Leonard Bäxell. Carl a. Forssén, Josef Sjöberg och Gottfr. Carlson.



Personalen vid Tranås telefonstation i början av 1930-talet. Den var då inrymd i PK-bankens fastighet vid 
Storgatan. Stående i mitten ses telefonkommissarie Ragnhild Sidenmark. Till vänster om henne igenkänner 
man Aina Lindeborg, Inga Holm, Ann-Marie Hagström och Berta Uhnér. Stående längst till vänster ses O.W 
Malmsten. 437



Landshövding Carl Malmroth förklarar Tranåsutställningen öppnad den 14 juni 1930. Bland övriga 
medverkande märktes operasångare Oscar Ralf. 438



Den något överdrivna laveringen av utställningsområdet i Tranås. Till vänster ses Tennishallen och 
huvudrestaurangen, mitt på bilden industri- och hantverkshallen. I bakgrunden ligger Folkets park, 
där nöjesfältet var inrymt.
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Bilden är tagen på trappan till konsthallen och hemslöjdsutställningen. Från vänster ses arkitekt Johannes 
Dahl, fabrikör B.E. Gelotte, landshövding Carl Malmroth, biskop Erik Aurelius och redaktör Axel E. Jonsson.
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Utställningsaffischen hade anknytning till 
Tranås stadsvapen med dess dekorativa 
trana. Utställningen var utan jämförelse den 
största uppgift som Tranås industri- och 
hantverksförening tagit på sig. Av styrelsens 
protokoll framgår, att man redan 1906 
diskuterade frågan om en utställning i 
Tranås. Först någon gång på 1920-talet 
beslöt föreningen att förverkliga det stora 
projektet.



På utställningsrestaurangen gavs middag för landshövding Carl Malmroth och biskop Erik Aurelius jämte 
närmare 200 inbjudna gäster.

442



Omkring 1930 lät Tranås hembygdsgille uppföra en fastighet i Ekmarks park. Byggnaden användes som 
serveringslokal under Tranåsutställningen
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Interiör från Gillestugan omkring 1940.De dekorativa målningarna är utförda av Tranåskonstnären 
Aram Norman. Oljemålningen på kortväggen är en gåva av Ålands ungdomsförbund.
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Tranås hembygdsgilles fotograferingskommitté studerar de först uppsatta bilderna i Gillestugan. Från 
vänster ses Alfr. Rydén, Elis Kågén och Bror Johansson.
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Holavedens hembygdsgård, som tidigare varit kyrkoherdeboställe i Norra Vi församling, är en av Tranås 
mest intressanta kulturbyggnader
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Stora salen i Holavedens hembygdsgård är en omtyckt samlingsplats. I all sin kärvhet vittnar den om hur 
en prästgård såg ut på 1700-talet.

Arkitekt Johannes Dahl har gjort en intressant skildring om livet i den gamla prästgården. Han skriver: 
”vilken charm ligger det ek över en gammal byggnad. Den gömmer i sina vinklar och vrår minnen från 
svunna tider. 447



Holavedens hembygdsgård, som ses i bakgrunden, ligger i hägnet av ekar och björkar uppe på Ekberget. 
Byggnaden till höger är pojkarnas scouthem. Den var fram till 1812 prästgård i Säby församling.
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Bilden visar en trevlig hörna från stora salen i Holavedens hembygdsgård. Byggmästare David Johansson 
och murarmästare Fritz Lund hade ansvaret för byggnadsarbetet. Målarmästare C.A. Landström hade hand 
om målning och konservering under överseende av konservator Alfred Nilsson från Stockholm. Arkitekt 
Johannes Dahl bistod med många goda råd under arbetets gång.
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Vandrarhemmet i Ekbergsparken kan bereda plats för fyra familjer, Soldathemmet och marknadsboden 
kan också härbärgera gäster
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Interiör från Uddesbostugan i Ekbergsparken. Till vänster en tryckpress som ägts av Josef Sjöberg, Tranås 
förste kommunalborgmästare
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Det år 1874 uppförda stationshuset i Tranås revs i början av 1930-talet. Teglet kom att användas till 
bebyggelse i samhället.
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I samband med elektrifiering av södra stambanan gjordes en större ombyggnad av stationsområdet i Tranås. 
Bland annat byggdes en större gångtunnel under spåren och en perrong på banområdet.
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I stället för det gamla stationshuset på västra sidan om järnvägsspåret uppfördes omkring 1930 ett nytt 
stationshus i Falkgatans fond. 
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Författaren Gösta Knutsson 
skriver: ”Tranås blev min första 
stad efter Stockholm. Jag glömmer 
aldrig när vi kom med tåget till 
Tranås. Här bodde vi under tolv 
somrar. Jag gick och läste på 
Högtidssalen. Leby hette prästen. 
Sixten Eckerberg var en av 
läskamraterna.”
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Fru Ester Andersson framför Övrarps manbyggnad. Här visstades Gösta Knutsson under många sköna 
sommardagar.
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Stora Övrarps manbyggnad torde vara uppförd i mitten av 1700-talet. Pelle svanslös var från början en 
sommarkatt på Övrarp.
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Tranåssonen Eckerberg har som 
orkesterledare vunnit stort 
erkännande som orkesterledare. Han 
var även tonsättare och en skicklig 
pianist.

458



Sixten Eckerbergs fosterländska sång, 
som komponerades år 1934, torde vara 
bland hans första verk.
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Porträtt av författarinnan Ellen Key. 
Teckning av en ungersk konstnär, 
daterad Budapest 1905.
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Omgivet av knotiga gamla träd ligger Ellen Keys strand på den branta slutningen ner mot Vättern. Redan i 
sin livstid skänkte Ellen Key sitt hem jämte ett penningbelopp till en stiftelse.
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Skrivbordet som Ellen Key fick i gåva på sin 12-års dag. På bordet ligger gästboken, i vilken inga 
namn skrivits efter hennes död.
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