
Kågéns bok 1980- del IV  

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 IV.  150 bilder från 
sidan 98 fram till sidan 121.
Boken har 186 sidor med c:a 900 bilder. 
Fortsättning följer. 
Hösten 2020 / 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



Landshövding Karl 
Tiselius samtalar med 
radioreportern Sven 
Jerring vid Östergötland-
Holavedens hembygds-
stämma på Omberg.

463



De medverkande vid Tranås hembygdsgilles framförande av Värmlänningarna på Tranåsutställningen 
1930. Längst till vänster i andra raden ses Delsbostintan och Elis Kågén.

464



Vid hembygdsstämman på Omberg 1931 framförde Tranås hembygdsgille friluftsspelet 
Närkingarne, Publiken vid dessa föreställningar var alltid mycket talrik och trängde ofta in på 
scenområdet.

465



Vid uppförandet av Närkingarna på Ombergsstämman 1931 spelades de båda huvudrollerna av Elsie 
Bengtsson och operasångaren Sven Herdenberg, vilka ses på bilden.

467



Vid framförandet av Närkingarne i Tranås och vid hembygdsstämman på Omberg medverkade en orkester 
under ledning av musikdirektör Olle Eksell.

467



Ordförande i Östergötland-
Holavedens hembygdsring 
Elis Kågén hälsar publiken 
välkommen till 1932 års 
Ombergsstämma. Den 
utsändes i radio med Nils 
Jerring som hallåman.

468



Prins Karl höll 
högtidstalet vid 1932 
års hembygdsstämma 
på Omberg. 
I festligheterna deltog 
över 20 000 personer

469



Några av hersgästerna vid 1932 års hembygdsstämma på Omberg. Sittande från vänster landshövdingskan 
Ellen Tiselius, prinsessan Margareta av Danmark, prinsessan Ingeborg, Prins Karl. Landshövding Karl 
Tiselius, biskop Erik Aurelius och fil dr Otto Frödin med fru. Längst till höger står hembygdsringens 
ordförande Elis Kågén.

470



Hembygdsfesterna vid Östergötland-Holavedens stämmor på Omberg var förlagda till Hjässatorget. 
Ett omtyckt inslag i programmet var uppvisningen av folkdanser.

471



Söndagen den 10 juli 1932 uppförde Tranås hembygdsgille friluftsspelet Flickorna på Falkenäs vid 
hembygdsstämman på Omberg. Vid vägen upp till hjässan fanns ett lämpligt område för scen och 
publik. Här byggdes upp dekorativa kulisser och en högtalaranläggning. Scendekorationerna målades 
av konstnären Bengt Hanell. Bilden visar ett avsnitt av teaterplatsen som rymde en stor publik.

472



Bilden är tagen på Omberg, då Tranås hembygdsgille uppförde Flickorna på Falkenäs. Sittande från vänster 
Eric Engstrand, Vera Levander, Hugo Holmstedt, Sven Herdenberg, Dagmar Hallenberg, Hjördis Johansson, 
Erik Boustedt, David Vetter, Sigrid Ljungberg, Oscar Peterson, Georg Haag, pjäsens författarinna Hedvig 
Nenzén, Elis Kågén och Ruth Kågén.

473



Scenbild från uppförandet av Flickorna på Falkenäs vid hembygdsstämman på Omberg 1932. Till vänster 
ses Oscar Peterson i översteuniform, mitt på bilden – Hjördis Johansson och Erik Boustedt. Längst till 
höger Dagmar Hallenberg och operasångaren Sven Herdenberg. Pjäsen spelades inför en publik på närmare 
tiotusen personer. 474



Tranås hembygdgilles teatertrupp 1934, Då man uppförde Livet på landet i Tranås och vid Adelsnäs slott. 
Sittande från vänster Dag Stille, Sigrid Ljungberg, Georg Haag, Ann-Mari Berg, Rolf Stille, Gerd Svenonius 
och Nils Ringman. Stående längs till vänster ses Oscar Peterson och längst till höger Bror Johanson

475



År 1937 hade Tranås hembygdsgille ännu en gång tagit upp Närkingarne på sitt program. Två föreställningar 
gavs i Tranås och en på Malmslätts gamla exercisplats. Här anordnades förutom hembygdsfest och teater 
även fältgudstjänst och flyguppvisning. Bilden visar scenområdet på Malmslätt, där operasångare Sven 
Herdenberg sjunger en av pjäsens vackra sånger. Längst till höger ses Oscar Peterson och Dagmar 
Hallenberg.

476



Tranås hembygdsgilles sista föreställning gavs på Vadstena slott söndagen den 3 juli 1938. I festprogrammet 
ingick även gudstjänst i Klosterkyrkan samt hembygdsfest på slottets borggård. Tranås hembygdsgille hade 
nu tagit upp Selma Lagerlöfs Dunungen på sin repertoar. På bilden ses sittande från vänster Sigrid Ljungberg, 
skådespelaren Georg Blickingberg, Dagmar Hallenberg, Harald Stenström och Maja Jonsson, I pjäsen 
medverkade även operasångare Folke Andersson. 

477



Skolreformatorn och 
ecklesiastikministern Fridtjuv Berg 
föddes i Ödeshögs gamla lärarbostad 
den 20 maj 1851

478



Det Bergska huset i 
Ödeshögs hembygdspark 
inrymmer bland annat en 
skolsal från 180-talet. 
Fridtjuvs Bergs far var en 
framstående skolman som 
fått sin utbildning hos greve 
Thorsten Rudenschöld på 
Läckö

479



Andréebysten i Gränna avtäcktes 
1937 an landshövding Felix 
Hamrin. Det var den11 juli 1897 
som S.A. Andrée startade sin 
ballongfärd från Danskön.

480



Vitömuseet i Gränna, som invigdes den 21 juli 1946, inrymmer återfunna föremål av Andréemännens 
utrustning. 481



Interiör från Vättermuseet i Gränna. I bakgrunden ses de möbler som har använts av rådhusrätten.

482



Carl Eldhs konstverk Löparna är 
placerad på en liten bergsplatå strax 
söder om Gränna med Vättern som 
effektfull bakgrund.

483



Gyllene Uttern, beläget på en av de vackraste platserna i vårt land, 
har blivit ett begrepp i svenskt turistliv.

484



Interiör på Gyllene Utterns förnämliga matsal. Huvudbyggnaden är uppförd under 1930-talet i borgstil. 
Den inrymmer matsalar, gästrum, festvåning och vigselrum.

485



Brahälla slottsruin ligger på en brant vid sjön Noens västra strand. Under 1930-talet gjordes flera lagningar. 
Men först 1961 kom en ordentlig restaurering till stånd.

486



Linderås hembygdsgård ligger i en vacker naturpark vid sjön Noens östra strand. Den är uppförd av timmer 
med knuttimrade gavlar och har tidigare varit manbyggnad vid Fruktnöte.

487



Marknaderna har nu förlorat sin forna betydelse och har också på flera platser försvunnit. På en del orter 
synes de dock blomstra upp på nytt. Bilden är från Adelövs marknad som nu samlar många besökare.

488



Holmens kommunisterboställe vid sekelskiftet. Det märkliga med denna gård är, att såväl 
biskop Tor Andreas som professor Elias Wesséns föräldrar varit bosatta på Holmen 

489



Holmens komministerboställe omkring 1940. Biskop Tor Andraes far var komminister på 1870-talet. Han 
efterträddes av professor Elias Wesséns far som tjänstgjorde i Linderås fram till sekelskiftet. Nar Tor Andrae 
avled valdes Elias Wesséns till hans efterträdare i svenska akademin.

490



Professorn och språkforskaren 
Elias Wessén är född på Holmens 
komministerboställe. År 1947 blev 
han ledamot av Svenska akademin.

Porträttet är målat 1964 av 
O. Hölbling.

491



En man som inte vara som alla andra, så 
har ingenjör Malte Liewén Stierngranat 
karaktäriserats.

492



Stjärnebors slott, som har uppförts av ingenjör Malte Liewén Stierngranat, har ett högt och vackert läge 
vid sjön Ralången.

493



Stierngranats museum rymmer många värdefulla fornfynd, antikviteter och konstföremål

494



Holländskan Jacobi van 
Spreeken lät år 1922 uppföra 
det arkitektoniskt 
egendomliga Hollandshus. 
Här bodde hon till 1939, då 
hon avled 81 år gammal. 
Huset kom sedan att sto tomt 
i sex år, innan konstnär 
Liling Nyström förvärvade 
det i juni 1946.

495



Strax intill Stjärneborgs slott har ingenjör Stierngranat låtit uppföra ett mausoleum. Takmålningarna är 
utförda av Grännakonstnären Georg Trapp. 496



Under år 1945 förvärvade Jönköpings läns landsting vårdanstalten Nobynäs. Man lät utföra en 
genomgripande ombyggnad och modernisering. 

497



I Svartåparken i Aneby har man 
rest en byst av A.P. Andersson för 
att hedra samhällets grundare. 
Bland annat skänkte han 
markområdet till griftegård och 
Svartåparken. 

498



Aneby kyrka har ett vackert läge i omedelbar närhet av griftegården. Interiören domineras av 
Grännakonstnären Georg Trapps freskomålning med motiv från bergspredikan och korset som 
central prydnad.

499



Sommarkyrkan i Ralingsås, som även är försedd med en vinterbonad flygel, rymmer närmare 2 000 
personer. Här finns också flera andra byggnader, som inramas av småländsk höglandsnatur.

500



Gripenberg, som torde 
vara landets största 
träslott, uppfördes 
under 1660-talet av 
fältmarskalk Carl 
Gustav Wrangel. 
Genom flera 
pietetsfullt gjorda 
restaureringar har 
slottet fått tillbaka 
mycket av sin 1600-
talsprägel

501



Den siste fideikommissarien som bodde på Gripenbergs slott var friherre Joseph Hermelin. 
Efter hans frånfälle 1938 hade hans efterlevande maka, friherrinnan Jane Hermelin, sin bostad på slottet 
under en tid.

502



Den västra flygelbyggnaden på Gripenbergs slott torde vara man byggnaden på Mörbylund. 
I denna byggnad bor nu friherre Christer Hermelin med familj.

503



Den fastighet som uppfördes av klockare J.A. Johansson omkring 1860, revs i mitten av 1950-talet för att 
bereda plats för de byggnadskomplex som nu inrymmer varuhuset Tempo. 504



Sista ägaren av fastigheten Storgatan 19 var Skohandlare Algot Gustavsson. Han lät riva huset i mitten 
av 1950-talet för att därefter uppföra ett stort affärs- och bostadshus. Här har bland andra Sandbergs 
bokhandel nu sina lokaler.

505



Bland de äldre husen i Tranås märks den fastighet, där Sandbergs bokhandel varit inrymd till år 1956. 
Vid denna tid revs byggnaden för att bereda plats för Köpmännens hus.

506



Bilden visar den norra delen av Tranås Storgata. Den vackra lindallén planterades omkring 1930. Byggnaden 
som revs till vänster revs 1977 för att bereda plats för det nya sparbankshuset. Till höger i bakgrunden kan 
man skymta det ännu obebyggda Tranåskvarnsområdet. Där det stora sjukhuset nu ligger. 507



På bilden ses Tranås sparbanks fastighet som uppfördes omkring 1915. Byggnaden till höger är det 
Malmqvistska huset, som revs omkring 1960

508



Södra delen av Tranås storgata under 1940-talet. När seklet var ungt fanns här en mindre backe som togs 
bort på samma gång som körbanan sattes med tuktad sten och kantsten lades utmed trottoarerna.

509



Storgatan i Tranås norr om Lilla torget. Byggnaden längst till höger revs 1952 för att bereda plats för det 
nya Stadshotellet. Till vänster ses fabrikör C.F. Linds tvåvåningshus som totalförstördes vid en eldsvåda 
den 16 juli 1947. Det Wigénska huset mitt på bilden uppfördes omkring 1905.

510



Den del av Storgatan som ses på bilden. Visar Johansons varuhus samt till vänster om detta Tranås 
sparbanks båda fastigheter. Varuhuset ombyggdes och moderniserades i mitten av 1940-talet, då 
exteriören fick sitt nuvarande utseende.

511



Motiv för Tranås storgata omkring 1940. Byggnaden till vänster ägdes av handlanden Sven Andersson, 
som här drev speceri- och diverseaffär. Tidigare låg på denna plats urmakare J.A. Dahlströms lilla stuga. 
De båda husen till höger är nu rivna och ersatta med nya fastigheter.

512



Fastigheten Storgatan 31  torde ha varit ett av Tranås äldsta hus, då det revs i mitten av 1960-talet. 
Den första ägaren var J.A. Möller, som på 1860-talet öppnade konditori och hotell i byggnaden. 
Under en längre följd av år hade skohandlare P.J. Carlsson sin bostad och sin affär i denna fastighet.

513



Bilden visar en gårdsinteriör från den fastighet, som revs i början av 1950-talet. Den stora byggnaden torde 
ha uppförts omkring 1860 av handlanden J.A Blavier som här öppnade en speceri- och manufakturaffär. Före 
sekelskiftet drev handlanden Erik Eriksson hotellrörelse i den mindre byggnaden. Här serverades mat, öl och 
vin till hungriga Tranåsbor. 514



I början av 1900-talet lätt charkuterihandlanden August Andersson uppföra ett litet slakthus på maden 
öster om Svartån. Det är denna byggnad som ses på bilden. Den revs omkring 1950, då Tranås stadshus 
skulle uppföras på denna plats. När seklet var ungt fanns en utmärkt skridskobana på maden, där många 
bandymatcher utkämpades.

515



Den stämningsfulla 
bilden visar ett par 
havskryssare vid en 
kappsegling på sjön 
Sommen under 1940-
talet.

516



Medlemmar i Sommens segelsällskap vid en festlighet på Seglarvik. Föreningen bildades den 
26 augusti 1923

517



Sommens segelsällskaps sommarrestaurang Seglarvik uppfördes omkring 1930. Byggnaden 
totalförstördes vid en brand den 13 januari 1968.

518



I ett svårtillgängligt 
skogsområde söder om 
Rubbans gamla 
ryttmästarboställe ligger 
”Skrällhåls” vattenfall i 
Häradsbäcken.

519



Äldsta delen av Gransbo manbyggnad torde vara uppförd omkring år 1800. Den har senare påbyggts med 
en våning av kapten Oscar Bennich som bodde på Gransbo till i början av 1880-talet då han flyttade till 
Tranås köping. 520



Något mer än 2 km sydost om Gransbo herrgård ligger Rubbans ryggåsstuga vid Häradsbäcken i ett vilt 
och storslaget område.

521



Den under 1940-talet 
restaurerade 
offerkällan vid Mada 
är nu raserad. Ännu i 
slutet av 1800-talet 
samlades bygdens 
folk söndagen efter 
midsommar i stora 
skaror kring källan, 
som då var smyckad 
med blommor och 
grönt. Man drack ur 
den och offrade en 
slant, då vattnet 
troddes ge hälsa och 
bringa lycka.

522



Den treuddiga stensättningen vid Mada omkring 1940. Här finns även ett fyrkantigt röse samt 
flera domarringar och bautastenar. Madafältet, som restaurerades i början  av 19et, är känt för 
fornforskningen sedan närmare 300 år. Det har under denna tid ofta omnämnts i litteraturen.

523



Treuddiga stensättningen vid Mada är den förnämsta av bygdens fornminnen. Den mäter omkring 25 
meter mellan ändstenarna.



Biskop Bo Giertz var komminister i 
Torpa församling mellan 1938 och 1949, 
då han blev biskop i Göteborgs stift.

525



Torpa medeltidskyrka med den dekorativa klockstapeln. Akvarell av Ydrekonstnären Arvid Hjelmquist.

526



Interiör från Torpa församlingshem. På väggen ses Arvis Hjelmquists teckningar av personer som 
donerat till Torpa socken.

527



Församlingshemmet i 
Tranås, som invigdes de 
6 december 1953, 
inrymmer bland annat 
expeditionslokaler och 
ett på större 
samlingssalar

528



Bilden visar en del av bebyggelsen på Ängarydsområdet. I den östra delen av Ängarydsskogen ligger 
Tranås kyrka och till vänster ses Märtagården och församlingshemmet.

529



Äldsta delen av Ängarydsskolan blev färdig omkring 1940. Den visade sig snart för liten, varför en 
större tillbyggnad gjordes år 1949.

530



Tranås stadshus som uppfördes 1951-53, har ett naturskönt läge vid Svartån. Byggnaden är ritad 
av arkitekterna Adrian Langedal och Ivan Stål.

531



Ett av Tranåskonstnären Ansgar Almquists mest kända konstverk är Linné statyn i lund. Gipsmodellen 
till denna pryder stadshushallen i Tranås.

532



Tranås stadshus förenar 
ett tilltalande yttre med 
ett gediget inre. 
Bilden visar stadsfull-
mäktiges sessionssal 
under ett pågående 
sammanträde.

533



I mitten av 1950-talet firade Tranås hembygdsgille sin rationella luciafest i stadshushallen. I trappan står  
luciabruden med tärnor, som uppförde sin luciatablå. Tranås hembygdsgille var en av de första föreningar 
som firade Lucia i vår bygd. Det var redan omkring 1920 som man började anordna dessa luciafester.

534



Bronsskulpturen Europa och tjuren samt 
flaggspelet vid Tranås stadshus är ett 
dekorativt inslag i stadsbilden. 
Bronsskulpturen är en detaljkopia i 
miniatyr av Carl Milles internationellt 
kända fontän i Halmstad.

535



Bilden härrör från eriksgatan 1954, då 
Gustav VI Adolf gästade Tranås. Till 
vänster om konungen ses landshövding 
O. Ekblom och till höger stadsfull-
mäktiges ordförande Gösta Sterne.

536



Stadsfullmäktiges ordförande Gösta Sterne hälsar konung Gustav VI Adolf välkommen 
till Tranås.

537



Tranås poliskår 1954 vid kungabesöket. Mitt på bilden ses landsfiskal Harry Hörberg och 
överkonstapel Ernst Hagberg.

538



I slutet av 1950-talet lät Tranås stad uppföra en brandstation i den västra delen 
av Ekmarksbergsområdet.

539



Tranås brandkår i mitten av 1950-talet. Nummer fem i främre raden från vänster är brandchef Bertil Lind.

540



Stadsvapnet vid brandstationens 
huvudentré är ritat av arkitekt Dag 
Irvall och utfört av H.S. Jonsson i 
röd Tranåsgranit.

541



Tennishallen i Tranås som revs 1958, var förvisso ingen kulturbyggnad värd att bevara. Den har dock gjort 
sitt för idrottens fromma. Under mer än fyra decennier kom den att användas för olika ändamål. Förutom 
till tennis användes den rymliga hallen för gymnastik, handboll, bordtennis och brottning. Här har även 
hållits många konserter och anordnats festligheter  av olika slag

542



Holavedskolans fastigheter uppfördes åren 1957-59. Under en lång följd av år var den kommunala 
mellanskolan inrymd i Eriksbergs- och Centralskolorna. Den genomgick många utvecklingsstadier, 
innan den år 1959 överflyttades till den nyuppförda Holavedskolan. På huvudbyggnadens takvåning 
finns ett litet observatorium med vridbar kupol och en tub, som förstorar 375 gånger. 543



I Holavedskolan finns en förnämlig aula som har omkring 600 sittplatser. Den är försedd 
med en rymlig scen, som har en sådan utrustning att den används av Riksteaterns turnéer. 
Den goda akustiken bidrar också till att andra organisationer utnyttjar aulan till konserter 
och dylikt.

544



Publikbild från Holavedskolans aula vid en av Riksteaterns föreställningar under 1960-talet. Man 
igenkänner många Tranåsbor bland andra stadsingenjör Ralf Pettersson, som sitter i tredje raden 
tillsammans med sin fru.

545



Stadshotellet i Tranås med sin mäktiga fasad mot torget tillsammans med andra nyuppförda fastigheter 
vid Storgatan och det vackert belägna Stadshuset vid Svartån bildar ett centrum med storstadskaraktär. 
Få samhällen i vårt land torde kunna uppvisa en så vacker stadskärna. Det år 1962 iordningställda Torget 
intar en dominerande plats i stadsbilden. 546



Tranås stadshotell, som uppfördes 153-55, Har ritats av den ungerske arkitekten Georg Varhelyi. 
Hotellet rymmer 70 rum med över 100 bäddar. I matsalar och festvåning finns plats för omkring 
600 gäster. Inredningen är inte bara praktisk och bekväm utan har också en personlig prägel med 
varma färgkombinationer och vacker formgivning. Bilden visar två av matsalarna som är 
iordningställda för en festlighet 547



Tranås stadshotell sett från den 
nedre delen av parkerings-
platsen på Torget.
I bakgrunden den fastighet 
som inrymmer varuhuset 
Tranan.
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Torget i Tranås är under jultiden dekorerat med en vacker julgran. Till vänster ses Stadshotellet och 
i bakgrunden skymtar Stadshuset och den upplysta skidbacken

549



Styrelsen för hotellbolaget under ett sammanträde omkring 1960. Från vänster ses Algot Widolf, 
Sven Segerdahl, Arvid Jonas och Börje Melbäck.

550



Lantbruksprodukter av olika slag såldes ofta på Lilla torget i Tranås. Längst till höger ses den byggnad 
som revs i början av 1980-talet för att bereda plats för Stadshotellet. 551



552

Torget i Tranås användes främst för torghandel, men här anordnas även friluftsmöten, konserter och 
festligheter. Bilden är tagen vid Lions loppmarknad år 1962



Marknadsbild från slutet av 1950-talet. Sista marknaden i Tranås hölls den 22 september 1972.
I bakgrunden ses Stadshuset och Svartån. Mitt på bilden den skogbeväxta Östanåön med den 
hundraåriga stugan. 553



Bilden visar ett avsnitt 
från marknaden i Tranås. 
Begagnade militärskor 
var alltid en efterfrågad 
handelsvara.

554



Marknadsbilden är från slutet av 1950-talet. Då var det gott om marknadsknallar, varför en del 
fick ha sina stånd ute på Ågatan. I bakgrunden ses Riksförsäkringsverkets sjukhus. 555



Cityhuset, som uppfördes omkring 1960, har ett dominerande läge vid Torget. I förgrunden ses tre ryttare 
från Tranås ridklubb 556



Under flera årtionden 
har det anordnats 
midsommarfester på 
Hätte udde. Denna bild 
är tagen i början av 
1960-talet

557



Bilden visar Hättebadet under 1960-talet.  Sedan dess har mycket gjorts för att öka trivseln på 
det natursköna fritidsområdet.

558



Under 1960-talettilläts besökande på Hätte att resa sina tält på den södra udden. Nu är detta 
förbjudet och i stället har iordningställts ett stort område för camping väster om friluftsbadet.

559



Från Ydredrottens gravhög 
vid Forsnäs gård talade fil 
dr Robert Norrby, då Tranås 
rotaryklubb anordnade en 
familjeutflykt till Ydre-
bygden.
Nummer fem från vänster 
är godsägare Axel Rääf.

560



På Östra Lägerns största Ö ligger Sandsjö gård, som 1934 förvärvades av Ydresonen. Fil dr Robert 
Norrby. Han avled 1969 och ligger begravd på Sunds kyrkogård.

561



Fil dr Robert Norrby och fru Agnes Liljedahl på terrassen vid Sundsjö gård. Den sistnämnda 
var gift med författaren och kaptenen Ernst Liljedahl.

562



Konsertmästaren och kompositören 
Tobias Wilhelmi var en trogen vän 
av den fagra Ydrebygden, där han 
tillbringade många härliga 
sommardagar.

563



Konstnärshemmet Vänge vid Torpa kyrka där skulptören Arvid Hjelmquist bodde till sin död 1959

564



Några Ydrevänner vid Tobias Vilhelmis grav på Torpa Kyrkogård. Från vänster: Thure Filén, 
Hjalmar Arpö, Arvid Hjelmquist, Gerhard Frankmar, Giovanni Lindberg och Elis Kågén.



I samband med biskopsvisitation i Säby församling år 1956 gjorde biskop Torsten Ysander ett besök på 
Kågéns industrier. På bilden ses Elis Kågén samtala med biskopen. Till vänster står kyrkoherde Evert 
Grahm.



Biskop Torsten Ysander tolkar kärleksbudskapet vid friluftsgudstjänsten hos Elis Kågéns 
industrier. Vid detta tillfälle gjordes en  bandinspelning som nu finns på stifts- och 
landsbiblioteket i Linköping. 567



Kågéns industrikör i slutet av 1950-talet. Sittande nummer tre från vänster är dirigenten Fritz 
Lind och till höger om honom ses körens ordförande Arne Gothnier och hedersordföranden 
Elis Kågén. 568



Tranås orkesterförening vid en konsert i Stadshuset i mitten av 1950-talet. Dirigenten var vid 
denna tid Georg Papmehl som ses i förgrunden. Till vänster om honom sitter Ragnar Schöblom 
och Åke Carlsson.

569



Frälsningsarméns musikkår i slutet av 150-talet. Fotografiet är taget vid Stadshusets 
huvudentré. Mitt på bilden ses musikmästaren Gunnar Borg

570



Tranås hembygdsgilles 
spelmanslag omkring 
1960.
Från vänster ses: 

Våge Vågenberg, Åke 
Carlsson, Olle Dahlberg 
och Ragnar Schöblom.

571



Ålderdomshemmet Lövstagården låg i en liten park vid Västra Järnvägsgatan, där 
Cirrusfabriken nu är uppförd

572



År 1961 rullades Lövstagården den omkring 200 meter långa vägen till sin nuvarande plats 
vid Mossgatan.

573



Efter ombyggnaden blev den gamla Lövstagården ett centrum för samhällets musikliv, som 
är av mycket stor omfattning. Här har Tranås orkesterförening och Tranås manskör sina 
övningslokaler.

574



Ove Fundin föddes i Tranås den 
23 maj 1933. Under 16 år 
tillhörde han värdens främsta 
speedwayåkare.

575



Bilden visar Ove Fundin efter 
en tävling på anrika Wembley 
Stadion i England. Han 
erövrade fem VM samt ett 
flertal EM och SM. År 1961 
erhöll han Svenska Dagbladets 
Guldmedalj.

576



Från utsiktspunkten vid 
Höganloft kan man se några av 
Tranås Idrottsanläggningar.
Till vänster de båda 

idrottsplatserna, till höger 
ishockeybanan och 
tennisplanen. 

577



Bandymatchen på Tranås idrottsplats mellan Tranås BOIS och Nässjö IF samlade en publik 
på 6.858 personer. Nummer två från vänster är Nässjöspelaren Uno Wennerholm.



I pausen vid bandymatchen mellan Tranås och Nässjö 1965 möttes dåvarande 
bandyordföranden Arne Argus och Tranåssonen Lennart Hyland i en straffslagsduell.

579



En magnifik del av 
riksväg 32 är Storgatan 
i Tranås. 
Vid jultiden prydes 
den av över hundra 
glittrande julgranar. 
Detta motiv är slutbild 
i färgfilmen Året runt i 
Tranås 1966.

580



Den vackra bilden visar Johansons varuhus år 1960, då företaget firade sitt 85-års jubileum. 
Det var i mitten av 1871-talet, som firmans grundläggare, manufakturhandlaren Jonas 
Johanson besatte sig i Tranås uppväxande samhälle.

581



Rakt igenom Tranås går den 38 meter breda Storgatan. Utmed den ligger affärer i alla branscher 
samt flera varuhus, restauranger och hotell. Mitt på bilden ses Stadshotellet. 582



Den nybyggda 
Storgatan invigdes den 
1 oktober 1966 av väg-
direktör Gösta Gejpel 
som bland annat redo-
gjorde för vägförvalt-
ningens syn på den nya 
genomfartsleden i 
Tranås

583



I samband med Storgatans invigning anordnade Tranås köpmannaförening en festival. 
På bilden ses Säbys käcka ugdomsgarde marschera genom staden.

584



Invigningen av den ombyggda Storgatan blev en glansfull festlighet med tusentals smålänningar 
och östgötar samlade i Tranås 585



Den ombyggda Storgatan har 
blivit en god kombination av 
affärs- och genomfartsgata. 
Tranås affärsidkare utnyttjar 
under sommartiden 
trottoarerna och 
förgårdområdet för 
reklamändamål.

586



Trafiken på Storgatan kulminerade vid den årliga Tranåsfestivalen. Några uteserveringar har 
vuxit upp och detta jämte mycket annat ger en kontinental prägel.

587



Storgatan har efter ombyggnaden blivit ett promenadstråk, som har sin stora tjusning inte 
minst under jultiden

588



Tranås stadsbud Wallis Svensson hade 
sitt kontor i det gamla stadshotellets 
källarvåning innan fastigheten revs i 
början av 1890-talet

589



Den fastighet, som låg vid Tingshusbron strax intill Svartån, revs i mitten av 1960-talet. Den 
hade uppförts av handlanden J.A. Ekmark.

590



Fastigheten i hörnet av Storgatan och Falkgatan revs i början av 1960-talet. Det var bryggare 
C.G Bergström som lät uppföra den i mitten av 1870-talet.

591



I slutet av 1950-talet förvärvade AB Tranåsbostäder alla äldre fastigheter i kvarteret Fabriken. 
Här uppförde man under 1960-talets hälft en modern bebyggelse bestående av ett höghus i åtta 
våningar vid Fabriksgatan och fyra lamellhus vid Ydrevägen.

592



På bilden ses den gamla kvarnstugan vid Ydrevägen, innan den revs i början av 1960-talet. 
När seklet var ungt bodde mjölnare Gustav Svensson med familj i denna fastighet, där även 
en speceri- och diverseaffär är inrymd.

593



Tranås Väfveriaktiebolags fastigheter i slutet av 1960-talet. De revs omkring 1970, varefter 
David E. & Söner Byggnads AB lät uppföra tre bostadshus. I bakgrunden ses Tranås sjukhus 
område med då befintliga byggnader. 594



Bilden är tagen i Kivik omkring 1960. Från höger Fritiof Nilsson Piraten, hans hustru Tora 
och Elis Kågén. Det var vid denna tid som skildringen av flickan med bibelspråket kom till

595



Bilden visar den fantastiska 
snodda trappuppgången i 
disponent Axel Linges fastighet, 
där Fritiof Nilsson Piraten bodde 
under sin Tranås tid. 
I mitten av 1920-talet annon-
serade han efter ett hembiträde.  
Flickan som svarade på hans 
annons sökte platsen iförd en 
pälsmössa med rött band, på 
vilket det stod Frälsningsarmén.     
Om Blenda, så hette flickan som 
var tjugo år gammal och i tre år 
stannade hos piraten skriver han:  
"Med Blenda kom glädjen i 
huset. Hon knotade aldrig över 
obekväma timmar.  

Blenda förde inte bara Guds ord och budskap på tungan utan sökte verkligen leva vardagens liv i enlighet 
med dem, Och hon åberopade ofta ett bibelställe till stöd för sitt handlande eller låtande i triviala ting. 
Hennes vetande i form av bibelspråk var omfattande och jag har henne att tacka för mångt skönt citat har 
fastnat i mitt minne.”

596



Rakt igenom Tranås går Storgatan som verkligen gör skäl för namnet. Till vänster på 
bilden ses Svartån och ett par av samhällets broar. 597



Till höger ses den fastighet som uppfördes på 1880-talet av Axel Andersson. Det var han som 
lade grunden till Tranås kuranstalt. I hörnhusets andra våning finns takmålningar som kan ha 
utförts av Herman Norrman. 598



Köpmännens hus vid 
Storgatan, som uppfördes 
i slutet av 1950-talet, ägs 
av Tranås köpmanna-
förening. Fastigheten är 
ritat av arkitekt Dag Irvall.

599



Den förnämliga Idrottshallen i Tranås blev färdig år 1963. I bottenplanet finns bland annat en 
bowlinghall med åtta banor och flera omklädningsrum. 600



Idrottshallen i Tranås är en mönsteranläggning som har ett inre mått av 19 x 38 meter och en 
spelplan på 18 x 36 meter avsedd för handboll. Tennismarkeringar är inlagda och vidare fyra 
badmintonbanor. Såväl Tranås gymnastiksällskap som Holavedskolan anordnar 
gymnastikuppvisningar i hallen.

601



Den miljövänligt utformade skolrestaurangen vid Junkaremålskolan leverera mat till samtliga 
skolor och till flera andra ändamål. Central köket kan producera 3 600 portioner mat varje dag.
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Författaren fil dr Carl Fries har några gånger besökt sitt barndomshem i Tranåsbygden.
603



Knutingarps forna komministerboställe i Säby socken ligger omgärdat av rik växtlighet. 
Ängen närmast den gamla gården är nu betesmark.

604



Med sin ram av välbehållen hagmark är det gamla kultstället vid Mada en uppenbarelse från 
järnåldern. Detta odlingslandskap var i full hävt vid senaste sekelskifte.

605



Det gamla soldattorpet Topparp vid vägen mellan Knutingarp och Tranås. När seklet var ungt 
innehades av soldaten nr 17 Boj på Norra Vedbo kompani.

206



Den gamla skogsvägen mellan Knutingarp och Älmås, där Carl Fries ofta vandrade under 
sin Tranåstid. Han har själv tagit den vackra bilden. 607



Huvudentrén till Europeiskt ungdomsläger vid Rås gård i Tranås. Når Tyska organisationen Die 
Deutsche Gesellschaft für Internationalen Jugendaustausch sökte kontakt med en del svenska 
kommuner för att förlägga ett ungdomsläger till Sverige fann man Transområdet mest lämpligt.

608



Det Europeiska ungdomslägret vid Rås gård söder om Tranås kan ta emot 250 ungdomar i varje 
omgång. Presidenten i Deutsche Gesellschaft, Hans Hermsdorf, yttrade vid invigningen av lägret 
sommaren 1969: ”Det var inte lätt att finna en lämplig plats i Sverige, men skönheten i det 
Småländska landskapet och tillmötesgående från myndigheterna i Tranås var avgörande för vårt 
val. 609



Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Tranås förvärvade i mitten av 1950-talet det gamla skolhuset 
vid Älmås. Byggnaden innehåller bland annat storstuga, entréhall och kök. Storstugan, som 
användes som serveringslokal, har en vacker öppen spis och en trivsam möblering. I slutet av 
1960-talet uppfördes en motionscentral med omklädningsrum, bastu och tvättrum. Terrängen i 
omgivningen är särskilt inbjudande för friluftsliv. Här finns ett långt elbelyst träningsspår avsett 
för såväl löpning som skidåkning.
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Bland Tranåsbygdens idrottsföreningar märks orienteringsklubben Illern som bildades i januari 
1951. År 1965 beslutade klubben att inköpa fastigheten Örsbäcken för att där uppföra en 
klubbstuga och friluftsgård med bastu. De nya lokalerna invigdes den 13 juni 1966. Under år 
1968 började man bygga en elljusbana.
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Grunden till Folkparken i Tranås 
torde ha lagts den 9 maj 1907, då 
den första styrelsen valdes. Efter 
några år uppfördes en huvud-
entré av tegel försedd med torn 
och smidda grindar. På bilden ses 
den dekorativa entrén, som 
minner om de första verksamhets 
åren.  
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Tranås folkparks förnämsta byggnad år den stora Parkhallen, som uppfördes i slutet på 
1950-talet. Den är nu en anläggning som kan användas året runt.

613



I den största salen i Tranås parkhall får omkring 700 personer plats vid sittande bord. Bilden är 
från en Tranåsindustris jubileumsfestlighet år 1967.


