
Kågéns bok 1980- del VI  

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 V.  130 bilder från 
sidan 124 fram till sidan 145.
Boken har 186 sidor med c:a 900 bilder. 
Här får du sista delen av boken
Hösten 2020 / Eije



746

Gripenbergs slott i början av 1900-
talet innan taket belades med 
kopparplåt och alla byggnader 
målades gula. Akvarell av Tor 
Carlsson.



747

Modellen av Gripenbergs slott står på skokloster. Båda dessa slott är uppförda av fältmarskalk 
Carl Gustav Wrangel.



748

Vid Jönköpings läns hembygdsförbunds sommarresa 1969 besöktes Gripenbergs slott. Från vänster ses 
Gunnar Lindqvist, Gösta Sterne och Elis Kågén.



749

I röda salongen på Gripenbergs slott hänger flera porträtt. Mitt över soffan ses 
kommerserådet Samuel af Söderling, målad av JH Scheffel.



Flygbild från Gripenbergs slott. Den siste fideikommissarien som bodde på slottet var friherre Joseph 
Hermelin. Efter hans frånfälle 1938 hade hans efterlevande maka, friherrinnan Jane Hermelin, sin bostad 
på slottet några år.



751

Vid konung Carl XVI Gustavs eriksgata genom Jönköpings län i juni 1975 besöktes bland annat Gripenbergs 
slott. På bilden ses till vänster friherre Christer Hermelin och landshövding Sven af Geijerstam vid besöket 
på slottet. 



752

Då konung Carl XVI Gustav anlände 
till Stiga fick han en blomsterbukett av 
Sig Hjelmquists dotterdotter Martina 
Skogberg, som håller sin morfar i hand.

Vid besöket på Stiga konstaterade 
konung Carl Gustav att företaget är en 
värdig representant för svensk 
företagsamhet.



753

Konung Carl XVI Gustav 
invigde Stigas nya fabrik den 
4 juni 1975. På bilden ses 
Stig Hjelmquist demonstrera 
företagets mest exklusiva 
åkgräsklippare. 
Stiga är Europas ledande 
tillverkare av motor-
gräsklippare.



Gamla bordtennisstjärnan 
Tage Flisberg, som under 
många år varit anställd vid 
Stiga, överlämnade en 
pingisracket till konung Carl 
Gustav. Stiga är ju ett 
världsnamn i bordtennis.
Vid kungabesöket 
demonstrerade Tage Flisberg 
sina färdigheter, med en 
robot som motståndare, för 
kungen och hans gäster i 
samband med industribe-
söket.

När den mångfaldige bordtennisvärldmästaren Tage Flisberg för ett par år sedan tvingades amputera ett ben 
var alla på det klara med att karriären var slut. Men Flisan har rest sig igen. Han har bland annat deltagit i 
SM-pingis. Han trodde inte, att han hade någon chans längre, ”men det skulle ändå vara kul att få vara med”.
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Vid lunchen på Stiga fick konung Carl Gustav en modell av en gräsklippare. Denna gåva kompletterades 
senare med en åkgräsklippare, som levererades till Solliden på Öland.

Vid konungens vänstra sida sitter direktör Stig Hjelmquist. Han har enligt egen utsago aktiverat fiskarna 
kring sjön Sommen att lägga ut näten för att fånga ”värdens bästa röding”. Om den också är godast får ni 
själva avgöra, sa Stig Hjelmquist, när han bjöd till bords. 
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Konung Carl Gustav anlände till Tranås stadshus vid eriksgatan 1975. Till vänster ses landshövding 
Sven af Geijerstam och till höger kommunfullmäktiges ordförande Erik O. Gustavsson.
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Musikskolans ungdomsorkester underhöll den stora publiken i väntan på konungens ankomst till 
musikestraden, där Tranås kommun skulle frambära sin hyllning.
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Vid konung Carl XVI Gustavs 
besök i Tranås år 1975 
överlämnade kommunfull-
mäktiges ordförande, Erik O. 
Gustavsson, bokverket Mellan 
Sommen och Vättern i prakt-
band med guldsnitt i kungens 
namnchiffer.
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Elis Kågén har donerat större delen av sitt arkiv till stift och landsbiblioteket i Linköping.
På bilden ses landsbiblioteka-rien Åke Vretblad mottaga donationen 759



I samband med firandet av Svenskaflaggans dag 1970 fick Elis Kågén mottaga Tranås kommuns 
kulturpris. Från vänster Bertil Rosin, Gösta Sterne och Elis Kågén.
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År 1974 donerade Elis Kågén en del av sina samlingar till Tranås kommun. Från vänster Erik O, 
Gustavsson med gåvobrevet, Elis Kågén med den hyvel han fått mottaga av LO-chefen Gunnar Nilsson 
och till höger Gustav-Adolf Malmqvist. 761



Tranåskonstnären Ansgar 
Almquists bronsskulptur De 
förenade ingår i Elis Kågéns 
donation till Tranås kommun.
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Flera av skulptrisen Runa Bülow-
Hübes konstverk ägs av Tranås 
kommun. Vid Tingshusbron står den 
vackra bronsskulpturen Desperation. 
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I samband med ett besök i 
Tranås hösten 1977 gästade 
LO-chefen Gunnar Nilsson 
”kollegan” Elis Kågén, med 
vilken han haft många års 
kontakter.
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765

På nyåret 1957 överlämnade Elis Kågén de filmer och bandinspelningar, son han donerat till Tranås 
kommun. Mottagare var kommunalfullmäktiges ordförande Stig-Göran Göranson.



766

Representanter för Tranås kommun vid överlämnandet av Elis Kågéns filmer och bandinspelningar. Från 
vänster Erik O. Gustavsson, Henry Josefsson, Stig-Göran Göranson, Ingegerd Ekberg samt Elis Kågén.



767

År 1972 överlämnade Elis Kågén ett donationsbrev jämte ett flertal bandinspelningar till 
landsbibliotekarie Åke Vretblad vid stift- och landsbiblioteket i Linköping.



768

Under december månad 1977 besökte Elis Kågén stift- och landsbiblioteket i Linköping och överlämnade 
då till förste bibliotekarier Allan Ranius donerade filmer och teaterpjäser.



769

Landshövding Per Eckerberg överlämnar Östergötlands fornminnes- och museiförenings guldmedalj 
till Elis Kågén den 25 augusti 1974



770

Bilden visar konsertmästare Olof 
Knut-Ekwall, operasångerskan 
Carrie Nilsson-Wojens och 
musikdirektör Olof Lindgren, 
som var dirigent för Tranås 
manskör och Tranås orkester-
förening under många år.



771

Tranås orkesterförening härrör från den dubbelstråkkvartett, som Olof Knut-Ekwall bildade 1906. Han var 
dess dirigent under många år. Bilden visar orkesterföreningen vid en konsert i Holavedskolans aula under 
ledning av den nuvarande dirigenten Olle Wettermark.



772

Ungdomskören Sound 68 med dirigenten Göran Larsson mitt på bilden. Kören har framträtt i TV samt 
vid några tillfällen i radio. År 1979 gjordes en turné i England.



773

Tranås manskör i början av 1970-talet. Torde vara en av de bästa inom Smålands sångarförbund. Längst 
till höger i den första raden ses dåvarande ordförande Bertil Oscarsson och dirigenten Olof Lindgren.



774

Frälsningsarméns musikkår i Tranås under1960-talet. Stående mitt på bilden ses Gunnar Borg, som 
var musikkårens skicklige och energiske ledare under mer än fyra decennier. Nu leds musikkåren av 
Torbjörn Cratz.



Tranås KFUM-kör som bildades år 1953, har ett 30-tal medlemmar. Den första dirigenten var Arne Wallin 
och den nuvarande är Gustaf-Adolf Malmqvist. Kören har vid flera tillfällen givit konserter i Tranås kyrka 
samt företagit sångarresor till Norge, Danmark och Tyskland
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776

Tranås musikkår fotograferad framför musikskolan i slutet av 1970-talet Stående längst till höger den 
nuvarande dirigenten Lars Dahlstrand. Musikkåren som bildades 1934,har från detta år upprätthållit 
traditionen med musik på förstamajmorgonen. Tranås musikkår har företagit flera konsertresor bland 
annat till Österrike, Norge och Danmark.



777

Pingstkyrkans brassband fotograferad på torget i Tranås i början av 1970-talet. Mitt i bilden ses dirigenten 
Rolf Gustavsson. Musikkåren som bildades 1978, har omkring 35 medlemmar. Den medverkar ofta vid 
församlingens möten och festligheter. Även svarar den tillsammans med två andra musikkårer för 
förstamajreveljen i Tranås.



778

Ett uppskattat inslag i Tranås under sommarmånaderna är Frälsningsarméns musikkårs marscher från sin 
kårlokal fram till torget, där sedan friluftsgudstjänst är anordnad. Mitt på bilden ses musikkårens mångårige 
ledare Gunnar Borg. Under en lång följd av år har musikkåren även medverkat vid förstamajreveljen.



779

Under många år har Elis Kågén premiärvisat sina hembygdsprogram och färgfilmer i Frälsningsarméns 
lokal till förmån för den välkända musikkåren. På bilden ses han jämte den nuvarande musikmästaren 
Torbjörn Cratz vid filmpremiären den 6 mars 1974. Filmen som visades har fått namnet Det händer i 
Tranås. Den är inspelad åren 1972-73 och är ett slags journalfilm av dokumentärt värde



780

Bilden visar en del av 
Frälsningsarmén lokaler vid 
filmpremiären den 6 mars 1974. 
Tranås Tidning skriver härom:” 
Aldrig tidigare har det samlats så 
mycket människor i Frälsnings-
arméns lokal, som när Elis Kågén 
hade premiär på sin nya färgfilm. 
Den berättar om händelser under 
två år i Tranås – 1972 och 1973. 
Elis Kågéns hjärta klappar varmt 
för Frälsningsarméns musikkår 
som naturligtvis medverkade under 
kvällen.
Varmt var det även i den trånga 
lokalen och många tvingades åhöra 
hela programmet stående”.



781

Bilden härrör från kyrkorodden år 1969. Från höger ses komminister Sven Palmqvist samt i Vingåkersdräkt 
Sören Leimar med maka. Initiativtagare till återupptagande av den gamla traditionen med kyrkrodd var 
dåvarande komministern Palmqvist.



782

Kyrkrodden på Säbysjön arrangerades första gången 1968. Bilden är tagen vid kyrkrodden 1969, då inte 
mindre än 27 båtar deltog. En stor åskådarskara brukar alltid samlas på stranden. Efter gudstjänsten i kyrkan 
är det allmän samling till kyrkkaffe i prästgårdsträdgården.



783

Bilden är tagen i Tranås församlingshem den 1 november 174 i samband med biskop Ragnar Askmarks 
visitation. Från höger ses biskop Ragnar Askmark, komminister Sven Palmqvist, redaktör Ewe Olsson och 
fru Svea Hultén. Visitationsstämman hölls i Säby kyrka den 3 november efter högmässans slut.



Fastigheten Östra Järnvägs-
gatan 14, som under en lång 
följd av år ägdes av familjen 
David Sterne, revs i mitten av 
1970-talet.
Den var uppförd vid 
sekelskiftet av tandläkare 
Wilhelm Hörberg.
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785

Efter rivningen av fastigheten Ö, Järnvägsgatan 14, iordningsställdes markområdet till lekplats för barn.
Till vänster ses den vackra Metodistkyrkan som invigdes den 1 januari 1906.
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Tranås förnämliga bilstation togs i bruk under maj månad 1974. På bilden ses ett 10-tal bilar uppställda 
på parad framför byggnaden, som även inrymmer Texaco bensinstation och lokaler för Pressbyrån.



787

Tranås förnämsta konstverk torde vara 
Fantasifågel, som invigdes den 7 juni 
1969. Den 12 meter höga pelaren är av 
svart granit. Fantasifågeln som toppar 
pelaren är i guldskimrande brons



788

Tranås köpmannaförening anordnar 
omkring 1 oktober varje år en 
festival med ett förnämligt under-
hållningsprogram. 
Det råder verklig festivalsstämning 
med en mängd attraktioner i 
söndagsöppna affärer och med 
tusentals färgglada vimplar på 
Storgatan.
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Lions loppmarknad på torget i Tranås är en tjugoårig tradition som alltid lockar många köpare. Bilden är 
hämtad från 1978 års loppmarknad. Här fanns ett och annat som måste räknas som fynd. Särskilt antika 
föremål var mycket efterfrågade.



790

Bilden visar Tranås roddklubbs valborgsmässoeld år 1978 vid Ridhuset på Hjälmarydsområdet.



791

1978 års förstamajdemonstration samlade omkring 800 deltagare. På bilden, som är tagen på 
Falkgatan, ses LO-sekreteraren Carin Valldin som var årets talare.



792

Bilden visar Tranås allmänna idrottsförenings fotbollsspelare av äldre årgång samlade till kamratfest i 
TAIF-stugan vid gamla idrottsplatsen. I bakgrunden ses TAIF:s stora prissamling.



793

På våren 1973 startades en motionsgrupp i Tranås. Den döptes av doktor Sven Sjöberg till Big Boys´ Banting 
eftersom syftet var att de storvuxna männen skulle minska några kilo. Gruppen bildades på initiativ av 
redaktionssekreterare Sven Olof Franzén. Motionsledare sedan starten är Kurt Arne Karlsson.



794

Tranås BOIS:s bandylag i mitten av 1970-talet. Föreningen har spelat i Allsvenskan under 18 säsonger, 
men tyvärr blev BOIS:s laget utslaget säsongen 1967-77. Den 12 mars 1980 blev Tranås BOIS åter 
allsvenskt bandylag genom att besegra Vänersborg med 5-0



795

Få kommuner i vårt land torde kunna 
uppvisa så centralt belägna områden för 
friluftsliv som Tranås. Den dominerande 
anläggningen är ett närmare 9 km långt 
elbelyst träningsspår avsett för såväl 
löpning som skidåkning. Mitt på kartan 
ses detta spår, som har anknytning till 
TAIF-stugan vid Mossebo, friluftsgården 
vid Älmås och Illerns friluftsgård vid 
Örsbäcken. Närmast Tranås centrum 
ligger idrottshuset och den gamla skid-
backen samt den konstfrusna bandy-
banan, ishockeyhallen, tennishallen, 
fotbollsplaner och tennisbanor. 
Längst ned på kartan kan man finna Rås 
gård, dit ett europeiskt ungdomsläger är 
förlagt varje sommar.



796

Tranås jaktvårdsförenings anläggning vid Mada är mycket populär och omtyckt. Under september 1978 
fick föreningen förtroendet att anordna SM-skytte på en tioringad älgfigur. Detta var en helt ny 
tävlingsgren i vårt land.



797

Få samhällen i Sverige torde ha en så bred och vacker Storgata som Tranås. Det är Stadshotellet som ses 
till höger på bilden. Fastigheten inrymmer även stadsbiblioteket.



798

I hörnet av Storgatan och Missionsgatan ligger den stora fastighet som blev färdigt i slutet av år 1977. 
Den ägs av David E, & söner Byggnads AB. Bland de många hyresgästerna märks apoteket, arbetsför-
medlingen och försäkringskassan. 
På detta markområde var samhällets torgplats beläget under de första åren.



799

Den 5 juni 4979 invigdes det nyuppförda sparbankshuset i Tranås. Det är ett palats med mycket stora 
utrymmen och påkostad miljö, både för personal och kunderna. Under januari månad 1978 startade David E. 
& söner byggnads AB det stora arbetet och 16 månader senare stod byggnaden färdig.
Som ett led i invigningsfestligheterna planterades en sparbanksek i Ekmarks park, Bankens ordförande 
Gustav-Adolf Malmqvist hanterade spaden och direktör Sven Nathanaelson var tillsammans med VD Per-
Göran Nyberg behjälpliga vid planteringen.



800

Tranås kommuns fjärrvärmeverk 
invigdes den 23 oktober 1978 av 
landshövding Sven af Geijerstam. 
Exteriören domineras av de 60 meter 
höga skorstenen.
Hetvattnet från värmeverket passerar 
över södra stambanan genom ett kraftigt 
dimensionerat rörsystem.



801

Den stora maskinhallen i fjärrvärmeverket är dimensionerat för 3 MW-pannor. Två är installerade men 
plats har reserverats för ytterligare en panna. Hetvattnet cirkulerar i ett slutet system mellan fastigheterna 
och centralen. Från 195 grader vid pannan håller vattnet högst 120 grader hos abonnenterna.



802

Frälsningsarméns musikkår ger konsert utanför varuhuset Tempo i Tranås i samband 
med den traditionella julinsamlingen. Musikledare är Stig Uhnér



803
Den vackra vinterbilden har tagits av fotograf Carl Jismark. Mitt på torget står Tranås kommuns julgran.



804

Det är en mångårig tradition att dansa ut julen på torget. Detta sker på tjugondedag Knut, då ett stort antal 
Tranåsbarn möter upp för att delta i ringdansen. Under en lång följd av år, har Gunnar Kronström haft 
Kansvaret för denna tradition.



805

Vid jultiden prydes Storgatan i Tranås av mer än ett 100-tal glittrande granar. Knappast något annat samhälle 
i vårt land torde kunna uppvisa en liknande juldekoration. Den vackra nattbilden har tagits av Nils Petersson.



806

Rakt genom Tranås centrum går den 
38 meter breda Storgatan. Efter 
ombyggnaden i mitten av 1960-talet 
har den blivit ett promenadstråk, 
som har sin tjusning inte minst 
under jultiden, när granarna står på 
lysande parad.



807

Vid Tranåsfestivalen 1978 förekom en 
skrotskulpturtävling. På bilden ses ”Maria Blixt” 
tillsammans medkonstnären Nils Sandberg 
framför ett av verken.



808

Stadshushallen i Tranås var fylld till sista plats vid sångfestivalen 1978. På bilden ses 
Åke Perssons elever under ledning av Margareta Adolfsson.



809

Tranås nya 18-hålsbana 
invigdes med toppgolf den 18 
juni 1978. Bland deltagarna 
märktes Sven Tumba som ses 
på bilden.



810

Deltagarna i invigningsmatchen av den nya golfbanan i Tranås. Från vänster ses Trevor Hugnes, Sven 
Tumba, Jan Rosell och Gösta Ignell.
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Tranås golfbana har ett naturskönt läge intill sjön Sommen, där man kan fånga många vackra segelmotiv. 
På bilden ses en kvartett båtar av LYS-klasserna i en länsbog.



812

Ydreslöjd i Sommens samhälle är ett omtyckt utflyktsmål för medlemmar i syföreningar och damklubbar. 
Under sommarmånaderna kommer dessa i stora skaror på besök till firman. Här kan man i gammal 
trivsam miljö ta del av handarbetsmaterial samt hemvävda klänningar. Ydreslöjd har en stor sortering av 
hemslöjdsartiklar och furumöbler. Bilden visar en interiör från firmans utställningslokaler.



813

Skulptrisen Runa Bülow-Hübes bild visar 
på ett utomordentligt sätt, hur vildsint den 
beryktade Urkon var. Enligt sägnen är det 
hon som sparkat upp den hålighet, som 
sedan vattenfylldes och blev sjön Sommen. 
Hon är nu fängslad i Urkons håla vid 
Tullerum, varifrån man hör hennes ilska 
råmanden. En dag skall hon dock bli fri, 
och der sker när hårstråna är uppätna på den 
oxhud, som hon fått att ligga på. Hon får äta 
ett hårstrå varje julafton och bör vid det här 
laget vara ganska mager. Men kraften och 
ilskan har hon kvar och har så även den 
dag. Då hon blir fri.

Många är sägnerna om den vildsinta Urkon.
I Anton Ridderstads beskrivning över 
Östergötland kan man läsa: ”nämnda 
sagovarelse, som skall vara av oformlig 
storlek, var fordom lös och ledig samt 
upphackade då sjön Sommen. Slutligen 
blev hon dock fjättrad av en trollkarl, som 
kring hennes hals klämde en hästsko”.



814

Minnesbild från Romanö vid sekelskiftet.
Oljemålning av Runa Bülow- Hübe. Det är hon 
som sitter nere vid stranden. Mitt på bilden ses 
medlemmar av familjen Knut Ekwall samt längst 
upp konstnärshemmet som eldhärjades 1912



815

Skulptrisen och målarinnan Runa Bülow-Hübe hade vernissage i Tranås den 12 mars 1978. 
På bilden ses konstnärinnan med sin oljemålning Lek i badviken vid Romanö.



816

Det har blivit en tradition att Tranås 
hembygdsgilles folkdanslag medverkar 
vid midsommarfesterna på Hätte udde. 
På den vackra bilden ses tre av 
folkdanslagets medlemmar. 



817

Bland sjön Sommens många badplatser torde den långsträckta sandstranden vid Hättebaden vara 
mest omtyckt.



818

Under år 1978 lät Tranås kommun anlägga en 18-håls minigolfbana vid Hätte. Den ligger strax 
intill badplatsen.



819

Sommaren 1978 överlämnade Elis Kågén ett bokverk i skinn till konung Carl XVI Gustav. 
Samlingsvolymen innehöll Från Tranåsbygden 1780-1930, Tranås med omnejd och kring Sommens 
stränder. Konungens kanslichef Jan Mårtensson mottog bokverket vid ett besök på Torpa prästgård



820

Strax intill Torpa prästgård växer en av 
Ydres största ekar, som vid brösthöjd 
mäter omkring 760 cm. Tidens tand har 
dock farit hårt fram med eken och holkar 
ur den så att många personer kan beredas 
plats inne i stammen.



821

Kallstena, den av doktor Benkt Kallstenius uppförda fastigheten, ligger vid vägen ned till Torpa gamla 
ångbåtsbrygga. Den mer än tvåhundraåriga byggnaden har tidigare stått i Rödje gamla by. 
Vid återuppförandet försågs huset med stilegna och vackra dörr- och fönsterposter, utarbetade av skulptör 
Arvid Hjelmquist. Den röda färgen skrapades bort, så att byggnaden erhöll sin gråa och ålderdomliga färg.
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Turistkarta över sjön Sommen av 
Tranåskonstnären Bo Ode



823

Lördagen den 2 september 1978 
förrättade biskop Ragnar Askmark 
återinvigningen av Tranås kyrka efter 
en restaurering. I sitt tal yttrade han 
bland annat: ”Herren kommer, han 
som skall draga fram i ljuset vad som 
var fördolt i mörkret. Detta urkristna 
jubelrop tar vi med oss i denna 
nyöppnade kyrka och gör det till ett 
motto. Det får bli kyrkans budskap 
söndag efter söndag, när den nu står 
öppen för folket”.  I högtiden 
medverkade även Ceciliakören.
Efter biskopens invigningstal lästes 
bibelord av församlingens präster och 
lekmän. Efter invigningsceremonin 
hölls ett kort tal av kontraktsprost 
Göran Kedvall.
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Biskop Ragnar Askmark i ceremonin utanför kyrkporten i Tranås vid återöppningshögtiden. Först i 
processionen in i kyrkan gick Helen Wiebe från Kyrkans ungdom, som bar krucifixet. Från sakristian gick 
man utvändigt till kyrkporten, där biskop Askmark enligt ritualen, stötte si stav tre gånger mot dörren. I den 
bemärkelserika gudstjänsten medverkade församlingens präster samt kyrkvärdar, barnkör och kyrkokör.
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Lördagen den 16 april 1978 invigdes de senast e byggda anläggningarna på Bredstorpsområdet. Den stor 
hallen, som ses till höger, är i första hand avsedd för ishockeyspel, meden den mindre är iordningställd för 
badminton- och tennisspel. Byggnadskostnaderna för de båda hallarna uppgår till över sex miljoner kronor. 
dessutom har utförts frivilligt arbete av föreningsmedlemmar och enskilda personer, varjämte företag har 
ställt upp i en utsträckning som är enastående. Huvudentreprenör har varit David E. & Söner AB.



826

Den officiella invigningen av både Bredstorpshallarna förrättades av kommunfullmäktiges ordförande 
Stig-Göran Göranson. Vid detta tillfälle utbringades ett fyrfaldigt leve för alla de entusiaster som bidragit 
med frivilliga arbetsinsatser för den nya anläggningen.
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Bilden visa en interiör från den nys tennishallen. Den invigdes meden match mellan de båda elitspelarna 
Per Hjertqvist och Ulf Schmidt. Den sistnämnde ses i förgrunden när han servar. En stor och intresserad 
publik var närvarande vid den spännande matchen. I samband med invigningen av hallen spelades även en 
badmintonmatch, där de båda Mjölbyspelarna Ulf Johansson och Peter Engström visade hur spännande en 
sådan match kan vara.
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Tranås allmänna idrottsförenings ishockeylag som genom en enorm kämpainsats besegrade Borås HC med 
6-3 vid en tredje och avgörande match den 18 mars 1980. Tranås fick härigenom åter ett division I-lag i 
ishockey. På bilden ses längst till höger tränaren Honken Holmqvist.
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Tranås BOIS juniorlag blev 1979 års svenska mästare i bandy. I finalen på Bredtorps idrottsplats 
besegrade man Västerås SK med7-3 efter en spännande match. En del av juniorspelarna kommer att 
förstärka BOIS A-lag med sikte på allsvenskt spel. 
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Redan den 1 maj 1892 började musikkåren Lyran att spela på morgonen. Strax efter sekelskiftet övertogs 
reveljen av Skyttegillets musikkår som uppehöll denna tradition till de förenade musikkårerna tog vid. 
Bilden visar den stora musikkåren på sin marsch genom Storgatan efter det vanliga besöket vid sjukhuset.
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Tranås manskör under ledning av Conny Arvidsson vid den traditionella sången på Valborgsmässoaftonen. 
Bilden är tagen år 1979 vid musikestraden i Stadshusparken. Redan 1907 började kören sjunga sista april på 
Lilla torget för att fira vårens ankomst.
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I samband med invigningen av Esso Scandic Hotel i Tranås (tidigare Stadshotellet) den 30 juni 1979 
skickades upp ett stort antal ballonger. Tal hölls av källarmästare Kenneth Parenmalm. 
Bland de närvarande märktes det alpina skidlandslaget med Ingemar Stenmark i spetsen.
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Bilden visar ett hörn av självserveringen på Scandic Hotel i Tranås. Detta är en helt ny restaurangidé 
För Sverige.
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På bilden ses en del av Scandic Hotels självservering Bistro. Denna restaurangmatsal, som rymmer 
90 gäster, har blivit mycket omtyckt tack vare sina låga priser och sin praktiska inredning.
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Den 30 juni 1979 var Tranås idrottsplats som en kokande gryta. Inte mindre än 6174 personer hade bänkat 
sig för att se Ingemar Stenmark och många andra utöva idrott som är långt ifrån dr vanliga sporterna. 
Ingemar Stenmark tyckte det var roligast att åka på en motorgräsklippare.
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På bilden ses det alpina skidlandslaget som i en fotbollsmatch mot ett kändislag förlorade med ett uddamål. 
Nummer tre från höger i den främre raden är Ingemar Stenmark.
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När Tranås firade sitt 60-
årsjubileum den 30 juni 1979 
medverkade bland andra Stavern-
Agnes musikkorps från Norge, 
Musikkorps Saeby från Danmark 
och Tranås musikkår.
De marscherade genom centrum 
i sina granna uniformer och med 
de nordiska flaggorna i täten.

Stavern-Agnes musikkorps 
bildades 1945 genom samman-
slagning av två musikkårer. 
Korpset hade då 25 medlemmar. 
I dag är medlemsantalet 40. 
Sedan flera år har Stavern-Agnes 
ett fint samarbete med 
Musikkorps Saeby, från början ett 
brassband som bildades 1971.
I dag har man en mer harmonisk 
besättning om 36 musiker.
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Grundstenen till det företag, som idag bär namnet Kågéns Industrier, lades i början av 1880-talet av den 
25-årige K.G. Anderson. Företaget, som nu ägs av Investment Aktiebolaget Asken, är ett av de ledande i 
Sverige inom kontorsmöbelbranschen. Bilden visar ett kontorslandskap, som under 1979 iordningställts 
vid fabriken i Tranås. I bakgrunden ses en möblering, som tidigare ägt av grosshandlare C.J. Blomgren, 
en av samhällets pionjärer.
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Tranås kyrk, som är omgiven av högresta tallar, fängslar i hög grad genom sitt läge och en arkitektur.
I förgrunden från vänster musikskolan, Märtagården och församlingshemmet.
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Tranås kyrka, som är omgiven av högresta tallar, fängslad i hög grad 
genom sitt läge och sin arkitektur.
I förgrunden från vänster Märtagården och församlingshemmet.

Tranås kyrka blev färdig 1930 efter ritningar av L.I. Wahlman och 
altartavlan målades av G Torhamn.



Målningarna i Säby kyrka är från slutet 
av 1400-talet. Bland inventarierna märks 
predikstolen från 1653.

Säby kyrka innehåller byggnadsdelar från flera århundranden, Den 
äldsta kyrkan torde ha uppförts i slutet av 100-talet i tuktad gråsten. 
Tornet är uppfört i mitten av 1700-talet.
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Ekeby kyrka. I sitt nuvarande skick 
är kyrkan daterad till 1600-talet, delar 
finns kvar av en kyrka som troligtvis 
byggdes på 1100-talet. Tornet 
byggdes 1753, då revs också 
klockstapeln.
Altartavlan målades 1693, föreställer 
Kristi korsfästelse. Det nuvarande 
koret byggdes 1652.
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Boxholm kyrka
Kyrkan invigdes 1897 och 
är byggd av slaggsten, en 
biprodukt från det gamla 
valsverket. 

Allt bekostades av Boxholms AB som ägde kyrkan och bekostade all 
skötsel. När församlingsgränserna justerades 1926 så överlämnades 
kyrkan till Ekeby församling. Bland inventarierna märks den utsirade 
altarringen av ek som tillverkades på snickerifabriken i Boxholm.
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Trehörna kyrka. Den första träkyrkan uppfördes i mitten av 1650-talet. 
1861 beslöts att uppföra en ny kyrka, byggmästare var soldaten Carl Fröjd i 
Brickarp. Den byggdas av trä och uppfördes helt konstlöst.
Altartavlan föreställer Nedtagandet från korset och predikstolen härrör från 
den gamla kyrkan.
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Torpa kyrka

En stenkyrka med 
murade valv uppfördes 
i mitten av 1400-talet. 
År 1674 uppfördes 
först en korsarm genom 
den norra sidoväggen, 
ungefär samtidigt 
tillkom en korsarm 
genom den södra 
långväggen.

Kyrkan har aldrig haft något torn, utan dess klockor 
fick sin plats i den stilrena och vackra stapeln.
Den rikt dekorerade predikstolen byggdes 1651. 
Kyrkans vägg-och takmålningar tillkom då kyrkan 
restaurerades i början av 1890-talet. Altartavlan 
med motivet Lazari uppväckelse torde vara från 
1600-talet.
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Blåvik kyrka uppfördes åren 1870-72, den har ett underbart 
läge på en hög udde i sjön Sommen.
Vid altaret öppnar sig tre stora sammanhängande fönster, 
genom vilka kyrkobesökarna kan se granskogen på höjderna 
och Sommens glittrande vatten.
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Malexander kyrka. Första träkyrkan totalförstördes av en brand 1587. 
En ny träkyrka byggdes som stod kvar in på 1880-talet. År 1881 invigdes 
en ny kyrka, men 1929 härjades kyrkan av en eldsvåda. Så gott som alla 
inventarier förintades. Altartavlan föreställer Jesus välsignar barnen och är 
målad av Jerk Werkmäster
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Asby kyrka.
Asby medeltida kyrka, torde härröra från 
tidigt 1200-tal. Många ändringar och 
tillbyggnader har under åren gjorts. Den 
norra korsarmen utbyggdes år1697 och 
den södra 1733.
Vida berömd för sin skönhet är klock-
stapeln. När man närmar sig kyrkan kan 
man knappast undgå att lägga märke till 
den vackra Asbystapeln, vars smäckra 
spira skjuter i höjden och torde vara 
uppförd år 1720. 

Bland kyrkans inventarier kan nämnas predikstolen, 
skänkt av löjtnant Bengt Rääf från Sånna, som även 
förärade kyrkan med ett orgelverk och en stor ljuskrona 
av mässing.
De mer än 700-åriga målningarna i Asby kyrka har 
utförts efter en enhetlig plan.
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Asby kyrka från 1200-talet med det vackra klocktornet byggt 1720



Norra Vi kyrka. Knappast någon av kyrkorna i Ydre har ett så utsökt 
läge som Norra Vi. Den speglar sig i Sommens sydligaste vik och har 
en bakgrund av skogsklädda höjder. Den nuvarande kyrkan uppfördes 
i början av 1700-talet.
Altartavlan, som är av okänd mästare, föreställer Kristi himmelsfärd. 
Altarskåpet från den gamla kyrkan är ett vackert bildhuggsarbete från 
slutet av 1600-talet.
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Sunds kyrka. Sunds äldsta kyrka uppfördes på 1200-talet, medan den 
nuvarande byggdes 1973-1795. Kyrkans utsmyckning är till stor del 
konstverk av den berömde målaren Pehr Hörberg. Han har målat 
altartavlan, som föreställer Kristi törnekröning. Men även omfattningen 
med sidofigurer med ornamental utsmyckning är ett verk av Hörberg.
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