
Bilden tagen omkring år 1900 från Nygatan mot Storgatan där personerna står. Till höger 

Sandbergs bokhandel, där finns nu Köpmännens hus.

Nu ska vi göra en promenad längs

Missionsgatan
från Missionshuset-Nygatan till Strömsholmen



Korsningen Storgatan - Missionsgatan i början av 1900-talet. Till vänster Storgatan 39, uppfört av 

köpmannen Fritz Starkenberg i slutet av 1860-talet. I mitten ses Missionshuset som byggdes 1866, numera 

Lövstadskyrkan. Till hö. Nygatan 10 där Stiga började sin verksamhet och Storgatan 41.



I bottenvåningen på Nygatan 14 fanns på 1930 talet, som på bilden, Oscar Oséns skrädderi. Han 

hade affär längs Storgatan och Missionsgatan. I slutet av 1930-talet hade Hantverksföreningen 

kurser i frihandsteckning och konstruktionsritning i lokalerna på andra våningen. Lärare var 

konstnären Arvid Hjelmqvist och ritaren på Kontorsmöbler Edvin Gustavsson.  



Nygatan 14 foto K.E. Jansson 1966. Fastigheten ägdes av kamrer Algot Hjelmqvist, stadens brandchef från 

1916 till 1937. I vindsvåningen hade sonen Stig Hjelmqvist en liten postorderfirma. Det var början till den 

rörelse som skulle bli det stora företaget STIGA. Firma Fabriksprodukter - 1934



1944.  Nu utökas lokaliteterna då gårdslängan som tidigare varit både stall, mejeri och manufakturlager, hyrs 

in av Stig Hjelmquist som lagerlokal. Lokalen är den andra byggnaden på bilden från vänster. Stigas kontor 

fans kvar på Nygatan till 1957. Kvarteret med Nygatan 14 mot Storgatan och Ringbaren, revs 1975 för 

Sparbankens stora skrytbygge. 



Bo Karlsson anställs som lager och 

kontorsbiträde. Bo slutade på Stiga 

1987 efter 46 års anställning

Nedan: Nils ”Greven” 

Johansson
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Nedan: ”Lill Kim”

Stig ”Putte” Hjelmqvist



Stiga färdigt 1957. Bilden bygget 1956



På hörnet mot Missionsgatan låg Oskar Oséns hörna. Det gamla huset från 1880-talet har byggts om och till 

flera gånger. Osén etablerade sig här redan 1904 och hade Herr och Damskrädderi med affärer i båda 

våningarna. I husets norra del fanns Ebba Liljekvists modeaffär under många år. Oskar Osén syns som tredje 

man från vänster.



Handelsman G. O. Johanssons fastighet Oden 48, Storgatan 41.  Foto från 1890, då fanns här bokhandel och 

lånebibliotek. Personerna på bilden är längst upp till vä. fr. Hulda Lindhagen, fr. Karolina Lindhagen, Hilma 

Ekwall, Gunnar Hellemark (13 år), ner till vä. Fru Anna Johansson, Karl Hellemark (3 år), och G. O. 

Johansson.                                          



Fastigheten köptes då av två 

Stockholmsmän som byggde om huset och 

i undervåningen startades Ringbaren under 

tidigt 1950-tal. 

Handelsman G. O. Johanssons fastighet 

Oden 48, Storgatan 41. Här finns nu 

Sparbanken och innan dess Ringbaren 

(2006). Foto från 1890, då fanns här 

bokhandel och lånebibliotek.  

Oscar Osén gick 

bort 84 år gammal 

1945, men 

företaget drev då 

av sonen, företaget 

kom i obestånd 

och gick i konkurs 

1949. 



Under tidigt 1950-tal inrättades här Ringbaren. Ringbaren blev tranåsbornas nya inneställe och var i 

verksamhet tills huset revs i dec. 1977, restaurangen flyttades då över till Köpmännens hus. I huset fanns 

Ebba Liljekvists mode affär under många år, senare Sterners skohandel som efterträddes av ”Sko Tore”. I 

övervåningen fanns en tid Tranås Tidning och Jordbrukskassan som senare skulle bli Föreningsbanken.





Sandbergs bokhandel, Storgatan 39. Huset byggt på 1860-talet av köpmannen Fritz Starkenberg. 

På bilden ses innehavarinnan Emy Sandberg som flyttade sin butik hit från att tidigare ha legat på 

Badhotellets tomt. Bilden från sent 1910-tal



Fritz Theodor Starkenberg,       

född 1832 i Frinnaryd.                      

Handlande.                            

Hustru, Gustava Margareta Aurora 

Blavier, född 1830 i Karlsborg, 

Västergötland.                           

Familjen boende i Kvarteret Blixten 

nr. 18, Tranås, år 1890              

Från Klockare Johanssons fotoalbum



Sandbergs bokhandel etablerades redan 1871 och drevs av Emy Sandberg fram till 1918 då den 

övertogs av fru Elisabeth Hedbor. Fru Hedbor var bokhandlare och det var här som läroböcker till 

studerande fick köpas. Mot söder fanns Judits konditori som senare övertogs av Nordell.



I oktober 1957 rivs Bokhandeln för 

att ge plats åt Köpmännens hus

I september 1958 kan man se 

att huskroppen börjar bli 

färdig.

Köpmännens hus invigs i mars 

1959. 

Affärer i byggnaden:  

Åkervalls Kem-Tvätt,

Plaza Konditori, en

Optisk butik, på hörnet

Eliassons herrekipering.



•Så här såg köpmännens hus ut med den vackert dekorerade framsidan mot Storgatan när huset var nybyggt 

och invigdes 1959. Det var vänstertrafik och bilen parkerade man på den breda trottoaren                                     

Affärer i byggnaden: Åkervalls Kem-Tvätt, Plaza Konditori, en Optisk butik, på hörnet Eliassons 

herrekipering.

.



Huset Storgatan 30 byggdes omkring 1860 av garvare Ekström. Det har också ägts av garvare Scheutz och 

från 1907 av garvarna C.M. Blomnell och Ruben Johansson med det kända bolaget ”Blomnell & Johansson” 

och från 1920-talet ägdes det av disponent Rohmé. Kända affärer i huset har varit bl.a. Perfekts Guld, 

Gustavssons urmakeri och Herr-City. Huset revs 1976 och här finns nu Apoteks huset.                         

Missionsgatan fortsätter till vänster ner mot Ågatan. Bilden från 1975.



K. Afzelius 1935

Husen byggdes som garveri år 1850 av garvare Ekström, rörelsen togs över 1870 av Scheutz som drev 

garveriet till 1895 då han överlät det till ”Blomnell & Johansson”. Garveriet var i bruk fram till slutet av 

1920-talet. Husen fanns kvar till början 1940-talet. På tavlan av Afzelius kan man se en annonstavla på 

planket mot Missionsgatan, det var dåtidens sätt att informera om händelser för stadens invånare



Claes Malkom Svensson

föddes den 13 maj 1864 i 

Ödestugu socken söder om 

Jönköping.                                  

När familjen flyttade till 

grannsocknen Svenarum 

sattes ynglingen i garvare-

lära. Och då tog han släkt-

namnet Blomnell. 22 år 

gammal kom han till Tranås 

som garvaregesäll den 7 

februari 1886

Omkring 1885 bildades den första 

manskören och sex år senare 

började musikkåren lyran sin 

verksamhet, en av medlemmarna 

var fabrikör C.M. Blomnell. Redan 

1892 började musikkåren spela den 

1 maj på morgonen.   

Blomnell var den drivande kraften inom Tranås 

sång- och musikliv och en av de ledande i den 

kommunala förvaltningen. Där han med många 

andra verksamt bidrog till samhällets snabba 

utveckling kring sekelskiftet.

Tranås första strängmusikkår bildades den 1 juli 1891. 



Samma kvarter från Ågatan mot Missionsgatan och Storgatan. Omkring 1940 byggde dåvarande ägare 

Rohmée om den gamla ladan som bl.a. blev Tranås första mjölkbar, i södra delen startades glasmästeri och 

övervåningen blev pälsverkstad. När mjölkbaren flyttade upp till Storgatan började Axel Fundin med bil-

försäljning, senare startades en Presentaffär och på 1970-talet började Huges Marina sälja båtar i lokalerna, 

troligtvis den sista hyresgästen före rivningen 1976



När husägare Rohmée byggde om garverilängan mot Ågatan på 1940-talet startade Lilly och Filip Johansson 

Tranås första Mjölkbar här, som man kan se på bilden. Tidigt 1950-tal flyttades mjölkbaren upp till Storgatan 

och fick då namnet Ringbaren. 



På bilden ser man södra delen av byggnaden som låg på den tidigare garveritomten. Första glasmästare var 

Hultkvist, sedan Birger Clööver. På andra våningen var bl.a. pälsverkstad med buntmakare Arne Enell.



Apoteksbyggnaden med entrén från Ågatan, färdig 1977. Byggmästarna Magnus och Arne Johansson byggde 

det nuvarande stora hyreshuset. Första hyresgäst i hörnet Ågatan – Missionsgatan blev Apoteket.





Storgatan 32. AM:s 

fastighet byggd 1903 med 

järngrindar på taket, allt 

enligt dåtida 

arkitekturkonst.

Fredrika Mathilda Gyllenhammars fastighet 

vid Storgatan ses här rivas strax efter det att 

järnhandlare A.M. Carlsson byggt sin bostad 

och affärsfastighet år 1903



Anders Magnus Carlsson.

Född 1849 i Byarum, norr om Vaggeryd, 

Småland. Avled i Säby 1919, 70 år gammal. 

Han flyttade från Byarums församling till 

Tranås, 1875                                         

Hans föräldrar var bönder i Grälebo under 

Mellandal. Fader Karl Magnus Abrahamsson 

född 1818 i Byarum. Moder Marta Hansdotter, 

född 1820 i Åker.                                            

A.M. Carlsson var gårdsmed på Bratteborgs 

gård i Byarum. Den 24 juli 1875 gifte sig den då 

26 år gamla Anders Magnus med den 13 år 

Äldre Johanna. De dryftade säkert om 

framtiden och var den kunde finnas. Vid denna 

tid drogs genom den steniga Småländska 

bygden, en järnvägsförbindelse mellan 

Stockholm och Malmö. Kanske fanns framtiden 

i något samhälle efter stambanan och paret 

valde utan någon anledning Tranås.                                                 

Familj i Tranås 1890: Hustru Johanna Justina 

Johansdotter. Född i Byarum 1836.  Död 1913.                             

Son, Sixtus Efraim född i Säby 1876.          

Son, Karl Johan Simon,   Säby 1879.          

Son, Enock Emanuel,      Säby 1882



Anders Magnus Carlsson.

Född 1849 i Byarum, norr om Vaggeryd, Småland. Avled i Säby 1919, 70 år 

gammal. A.M. Carlsson var gårdsmed på Bratteborgs gård i Byarum. Den 24 juli 

1875 gifte sig den då 26 år gamla Anders Magnus med den 13 år Äldre Johanna. 

De dryftade säkert om framtiden och var den kunde finnas. Vid denna tid drogs 

genom den steniga Småländska bygden, en järnvägsförbindelse mellan 

Stockholm och Malmö. Kanske fanns framtiden i något samhälle efter stambanan 

och paret valde utan någon anledning Tranås.                                                           

Han flyttade med sin familj från Byarums församling till Tranås, 1875                           

Stugan på bilden är den smedja som AM Carlsson 

började sin verksamhet i när han kom till Tranås1875. 

Den ligger på Sommavägen, gamla 32:an vid 

Kongsbacken, Skoboviken. (Finns fortfarande kvar) 

Verksamheten flyttades efter en tid, 1876, 

till en tomt vid den nuvarande stadshusbron, 

på den plats där huset mitt på bilden med 

takutbyggnaden ligger.



Interiör från A.M. Carlssons järnaffär 

omkring 1895. Dåvarande Storgatan 24. 

På bilden i dörröppningen sitter 

järnhandlaren A.M. Carlsson själv vid 

skrivbordet, sedan kommer C.M. 

Blomnell ( fabrikör), Efr. Karlson 

(expedit och son till butiksägaren). Jonas 

Johansson (Grossh.) och längst till höger 

Simon Carlsson (expedit). Butiken var 

liten så man fick utnyttja utrymmena väl 

och stapla varor från golv till tak.

A.M. Carlsson var nog mer intresserad av 

affärsyrket än av smidesverksamheten. Redan 

under sin första Tranåstid hjälpte han till hos 

platsens järnhandlare. Vars verksamhet han 

tog över. 

Järnhandeln drevs i fastigheten med gaveln 

mot Storgatan. Storgatan 28, som ses på 

bilden,  Här fanns man till 1903 då man 

flyttade över till den nybyggda fastigheten på 

Storgatan 34.



Storgatan 32, ”Heminredningen”. Här vid korsningen Storgatan – Missionsgatan - Ågatan byggde 

Emanuel Karlsson ett större tegelhus, där han började med möbelaffären Heminredningen. Under 

1940-talet hyrdes lokalen ut till bl.a. Fundin & Dahlström för pälstillverkning. Efter pälstiden ägdes 

huset av järnaffären och byggdes till under 1980-talet med butikslokal mot Storgatan.



Nu har vi kommit fram till korsningen med Ågatan och fastigheterna norr ut på båda sidor  om 

Ågatan blev ju byggda av smeden Anders Magnus Carlsson och hans söner.  

Så här såg det ut på en bild från hösten 2018,  med byggnader som fortfarande finns kvar till 

vänster ses en bit av AM:s Järnhandel (1903), sonen Emanuel Carlsons Heminredningen, byggt 

tidigt 1900-tal. På andra sidan Ågatan, Skobes Bil med ursprungsnamnet AM:s Bil 



Huset till vänster, Missionsgatan 3 

byggdes i början av 1900-talet av 

Emanuel Carlsson, son till smeden 

och järnhandlaren A.M. Carlsson. 

Han hade möbelaffär i Storgats-

planet och bodde i våningen över. 

I källarplanet mot Ågatan fanns 

Kaféet som kallades ”Vita kulan” 

ett jobbarfik som var fullsatt vid 

11-tiden. Där fanns också en 

damfrisering.

Huset mitt fram kallades ”Tvära” 

det låg på tvären mot Ågatan. Det 

var boningshus fram till 1920 talet. 

Sedan blev det AM:s 

cykelverkstad.

Huset mitt på bilden är Missionsgatan 5 

och bakom ser man bebyggelsen på -

och bron över till Strömsholmen.



Här vid korsningen Storgatan – Missionsgatan – Ågatan byggde Emanuel ett stort tegelhus, 

där han började med möbelaffären Heminredningen. Under 1940-talet hyrdes lokalen ut till 

bl.a. Fundin & Dahlström för pälstillverkning. Efter pälstiden ägdes huset av järnaffären och 

byggdes under 1980-talet till med butikslokal mot Storgatan.



Två berättelser om huset tvära på Missionsgatan inget 

om någon cykel verkstad förrän på 20-talet ?

Huset till vänster byggdes 1922 av sonen Simon



Efter Anders Magnus död 1919 fördelades arvet till sönerna enligt följande.

1. Efraim, född 1876, ärver Järnhandeln. Han startade på 20-talet AM:s Bil AB

2. Simon, född1879, ärver cykelaffären.  Bor i vindsvåningen med husföreståndarinnan. 

3. Emanuel, född 1882, ärver tomterna efter Missionsgatan. Då Emanuel föddes var modern 

Johanna 46 år gammal.

På gården, cykel- motorcykel och bilverkstad i ett garage 

1
2

3



Så här såg kvarteret ut där -Skobes Bil AB- nu finns i korsningen  Missionsgatan-Ågatan. Trångt och 

opraktiskt, men här fanns Bil- och cykelverkstad, bilförsäljningslokaler och mot Ågatan Nynäs bensinmack. 

Kvarteret revs tidigt 1962 för nybyggnation. Cykelverkstaden till vänster ”Tvära” revs den 7 januari 1963, 

samma år stod den nya verkstadsanläggningen klar.



AM:s cykelverkstad samt 

dåvarande verkstadspersonal 

före 1922, fr. vä. i lövverket 

Gustav Franzén, C. J. Holm, i 

mitten en kund Axel Ringman 

och till höger Carl Johansson.  

Huset låg jämsides med ”Tvära” 

inpå gården Ågatan 36  

Missionsgatan 5, se nästa bild.  

AM:s bilverkstad, huset längs 

Ågatan 36 byggdes 1922 av 

Simon Carlsson. 

Huset till höger, Sveasalen, kan 

ha funnits kvar till början av 

1940-talet då en tillbyggnad 

med verkstadslokaler byggdes 

på gården. 

På andra våningen hade under 

1930-talet, Olsson och 

Sandberg en tapetserarverkstad 

som övertogs av Sjögrens.



Ågatan 36, Sveasalen, byggt i 

slutet av 1800-talet som bostad 

och  möteslokal, möteslokalen 

på bottenplanet och bostad en 

trappa upp. 

På bilden från 1904 kan man se 

deltagare från Tranås 

arbetarkommun posera för ett 

vykort tagit av Karl J. Stille

Under den första tiden sedan Tranås 

arbetarkommun bildades hölls mötena 

på Sveasalen vid Ågatan, vilken fick 

hyras för 1 kr. per gång, inklusive lyse 

och bränsle.

Folketshusföreningens 

styrelse i Sveasalen 1904.



AM:s bilverkstad, Foto från 1940-tal då verkstaden byggdes till, nu hade man även bensin

försäljning. Nu finns även en garagedörr på gaveln och i källarvåningen hade Torsten Hansson 

gummiverkstad. I vindsvåningen till höger hade under 1940-talet buntmakare Ehnell 

pälsverkstad. 

I det lilla huset med gaveln mot Ågatan  bakom bilverkstaden fanns Paulis frisersalong.



AM:s Bilaktiebolags nybyggnad, med fasaderna mot Ågatan 36 – Missionsgatan 9. 

I April månad 1963 togs bensinstationen (Mobil) i bruk och något försenat efter en kall och 

långvarig vinter invigdes anläggningen den 17 maj 1963



Till höger ser man Tranås brandstation byggd 1905 med det karaktäristiska slangtorken. I träbyggnaden, 

Missionsgatan 6, mitt på bilden startade K.G. Andersson sin första stolfabrik, men flyttar sin verksamhet till 

en nybyggd fabriksanläggning 1899 vid övre Tranåskvarnsfallet, ”Tranås Norra Stolfabrik”. Som senare blev 

Tranås Möbelfabrik. Huset revs på 40-talet och på tomten byggdes ett nytt polishus, färdigt 1950



I byggnaden som tidigare varit stolfabrik blev det senare en tid polisens arrestlokal. Polishuset fanns längre 

till höger in på gården. I norra delen fanns en likbod, som användes fram till 1930 då Tranås kyrka blev 

färdig. Där förvarades också en ståtlig hästanspänd begravningsvagn med försilvrade ornament och beslag. 

På vintern byttes de höga hjulen ut mot medar. 



Huset mitt på bilden byggdes i början av 1900-talet och har tjänstgjort som häkte under en tid. Där var 

senare bostäder bland andra bodde den blinde borstbindaren Hagberg som också hade också sin verkstad i 

huset.   Det vita huset som ses lägre upp på bilden är Missionsgatan 4. Bilden är tagen mot Ågatan och 

längre upp syns Storgatan och Missionshuset. Husen revs på 40-talet



Byggnader i korsningen Ågatan - Missionsgatan. Huset till höger, Missionsgatan 4, kallades för 

”Ringahuset” där bodde nämligen murare Kalle Ring. Huset revs på 1940-talet och återuppfördes i 

Skämma mellan ån och landsvägen. Endast byggnaden, som syns längst upp till vänster finns kvar 

övriga är rivna. I gatuplanet på den byggnaden finns restaurang Baronen.



Det s.k. ”Nya Polishuset” byggdes upp på tomten Missionsgatan 6, där tidigare polisarresten har funnits. 

Polishuset låg vägg i vägg med Missionsgatans 8, blev färdigt och invigdes 1950. 



Tranås poliskår vid invigningen av Polisstationen på Missionsgatan den 29 mars 1950. Främre raden: Holger 

Nilsson, Harry Hörberg, Ulla Sundbäck- Örnell, Ernst Hagberg och Carl-Axel Stübner. Bakre: Ture 

Andersson, Bror Bergstrand, Henry Ståhl, Sture Sahlstedt, Axel Erixon, Anders Håkansson och Sven Frank.



År 1909 lät fabrikör Levin Eksell uppföra den fastighet som man ser på bilden. Han hade tidigare drivit 

industriell verksamhet vid Tranåskvarn. I samband med flyttningen till den nya fabriksfastigheten vid 

Missionsgatan ändrades firmanamnet till Tranås strumpfabrik.



År 1922 inflyttade partiaffären, AB Johansson & son till den nyförvärvade fastigheten Missionsgatan 8. 

Johansson och Son var partiaffär vars resande sålde till minutaffärerna i södra Sverige. I huset fanns 

förutom orderavdelning lager på båda våningarna. Huset revs i början av september 1990. 

Sista hyresgästen var Pälsnytt.



1942 flyttar hans brorssöner delar av 

Strömsholmens M.V. sin tillverkning hit från 

Floragatan.                                        

Bottenvåningen anpassas för  tillverkning. 

Nu är man i närheten av där företaget 

startades 1876.  

Bilden på Missionsgatan 7, är från 1947 då fanns 

EOL-bolaget här.

Missionsgatan 7, byggdes av Emanuel 

Carlsson,1908, son till järnhandlare 

A.M. Carlsson, där drev han möbelfabrik 

med som mest ett 20-tal anställda fram 

till 1936. 



Personal vid Emanuel Carlssons möbelfabrik på Missionsgatan 7. Övre raden från vänster: David Andersson, 

Oscar Carlsson, Helmer Jansson, Oscar Hed, okänd och David Rapp. Nedre raden: Ljung, Gunnar Jansson, 

okänd, okänd.



Bebyggelsen på Strömsholmen i mitten av 1890-talet. I slutet av 1880-talet uppförde byggmästare F.O. 

Larsson flera fastigheter på Strömsholmen som han själv ägde. Från vänster fabriksbyggnaden, målar-

verkstaden och till höger bostadshuset.



Husens och  bokstäverna förklarar husens placering på följande bilder.



Bilden är tagen från dåvarande slakthusbron (Stadshusbron). Till vänster ses en tvättbrygga och 

möbelfabriken ”Krokiga möbler”, tillverkade rokokomöbler därav namnet, med adress Ågatan. 

På Strömsholmen till vänster verkstadshuset och till höger bostadshuset.



Bilden tagen från Tingshusbron söderut mot Strömsholmen. Från vänster hus C = uthus, vedbodar och dass. 

Skymd bakom taken hus F = Boningshus. Närmast mot Svartån hus D = Tranås första varmbadhus med bad 

brygga mot ån, och bakom badhuset syns hus E = Måleriverkstad, senare mejeri, bostad på 2:a våningen. 

Tvåvåningshuset med fyra fönster hus B = verkstadslokaler och bakom hus A = verkstadslokaler på 2 

våningar



År 1890 uppförde byggmästare Larsson en verkstad för tillverkning av byggnadssnickerier (A)



Samma år 1890 flyttade smeden C.A. Andersson sin verksamhet till byggnaden (A)som fick namnet 

Strömsholmens mekaniska verkstad och på 2:a våningen fanns plåtslagare Th. Malmkvist  med sin 

verksamhet och en snickerifabrik. Hus B är rivet när bilden togs, till vänster står hus E.



Smedjan flyttades efter en tid, 1876, till en tomt vid den nuvarande stadshusbron, på den plats 

där huset mitt på bilden med takutbyggnaden ligger. Bron över Svartån till slakthusmaden ses till 

vänster om den byggnaden. Verksamheten omfattade då huvudsakligen åt eggjärnssmide. 



Tranåskonstnären Herman Norrman 

utförde 1887 ovanstående oljemålning, 

vars motiv är hämtat från bröderna 

Carlssons smidesverkstad vid 

slakthusbron. Man kan förmoda att det är 

den 27-årige C.A. Carlsson som ses vid 

städet smidande en Tranåslie. 

Oljemålningen ”Vagnssmedja” ägs av 

Göteborgs konstmuseum.

A.M. Carlssons halvbroder, Carl Alfred Carlson   

född 1860 i Byarum. Död 1934 i Säby.     

Tillsammans hade de tre barn, sonen Karl Nataniel 

född 1884 i Säby, sonen Gustav Elias född 1886 i 

Säby och dottern Berta Teresia Elisabeth född 1888 i 

Säby.

Tredje brodern Klas Karlson född i Byarum 1862, 

bodde hos brodern Carl Alfred, han arbetade också i 

smedjan.



Vid Strömsholmens mekaniska verkstad 

tillverkades kring sekelskiftet snickeri-

maskiner av olika slag. Firman som nu 

sysselsatte ett tiotal arbetare, var den enda 

mekaniska verkstaden i Tranås.  Firman 

utförde även rörarbeten för vatten och ånga 

samt reparationer av lokomobiler och 

motorer.                

Arbetspersonalen uppgick till ett 10-tal 

personer.                                                                       

Tredje man från höger är företagets ägare 

C.A. Carlsson.

I hus B kan, från 1898, ha funnits 

bröderna Levander med sin Vagnfabrik. 

Vagnfabriken hade en stor tillverkning 

av olika slags åkdon, vilka beslogs av 

Strömsholmens mekaniska verkstad och 

målades av firma Hellström och 

Johansson, varjämte sadelmakeriet 

utfördes av O.H. Sjögren



Bostadshuset byggnad F, byggdes 1895, verandan tillkom år 1905. Byggnaden har ändrats och 

moderniserats vid flera tillfällen men finns fortfarande kvar.



Stiga tillverkade Ishockeyspel några år på Strömsholmen 

från 1958. På bilden Lindfors, ”Putte” Hjelmqvist, Roland 

Stolt, ”Tumba” Pettersson. Till hö. Roland Karlsson och 

”Spiken Karlsson. Grabben ej identifierad


