
Jag börjar bildberättelsen om Norra delen av Storgatan med en bild från Tr. Kvarn mot söder. Vi börjar där 
vi slutade vid Tranås Torg och Stadshotellet. Flygbilden togs i början av 1920-talet.



En översiktsbild av hela kvarteret från Storgatan 22 och norrut



Tranås allmänna idrottsförening bildades den 13 januari 1905. Styrelsen första uppgift blev att skaffa en 
lämplig plats för de idrottsliga övningarna men för den saken behövdes pengar. Föreningen anordnade en 
Idrottsbazar i April 1906. Bilden visar de medverkande med de unga gymnasterna i förgrunden, framför 
Storgatan 24, Wigénshuset som blev färdigt 1903-04 



Wigénshuset, Storgatan 24 byggt 1903 och KF huset som blev färdigt 1935



Storgatan 24, vykort från 1904. Huset uppfört 1903 av Järnhandlaren Andersson som själv hade 
butiken till vänster och till höger fanns Wigéns modeaffär



Anderssons järnaffär som sedan blev 
Ahlstens järn, Men numera finns Intersport i 
lokalerna. Det vackra taket som syns på 
bilden är från när huset byggdes 1903 och 
finns fortfarande kvar i lika vackert skick i 
Intersports affärslokal på Storgatan 24.

Bilden är ett reklamkort 
som delades ut som 
nyårshälsning under åren 
1904-1906. Texten 
varierade till olika kund-
kategorier.                     
Observera det rika 
sortimentsutbudet i 
lådorna och vapnen som 
ligger på disken mot 
omslagspappershållaren 
till höger. 



Bröderna Wigén. Carl, Oscar och 
Wilhelm blev kompanjoner 1904. 
År1905 delades företaget upp så att 
Carl ensam drev detaljaffären medan 
Oscar och Wilhelm övertog fabriken.

Interiör av Wigéns nyöppnade 
Hattaffär på Storgatan 24. 
Observera det vackra glastaket. 
Det finns bevarat i originalskick 
och kan ses i Intersport-butiken.



Fr. vänster Wigéns huset, Storg. 24, med Ahlstens järn och Wigéns Päls och Hattaffär. 1938 tar Gunnar 
Ahlsten över Anderssons Järnaffär och Järnaffären drivs fram till 1974, då den byggs om och blir ”Inter 
Sport”. Nästa hus mot söder är Storgatan 22 ett tvåvånings trähus med Fredrik Petterssons bageri på 
bottenvåningen och med samma adress Storg. 22 Thaléns Sport.                                                                                         



Det första huset från vänster är Daniel Asproths fastighet Storgatan 29, uppfört 1865, nuvarande 
Trananhuset. Här har funnits pappershandel, försäljning av Amerika biljetter, Tranås sparbank och 
Östergötlands enskilda bank har här haft gemensamma lokaler. Huset till höger är konditor Möllers fastighet.



En av samhällets mest verksamma invånare 
under 1800-talets senare hälft var 
Löjtnanten och kamreraren Daniel Asproth. 
Född 5 juli 1819 som andra son av 17 
syskon. Han startade i början av 1870-talet 
samhällets första bokhandel och han 
tillsatte en kommitté och väckte förslaget 
1875 att söka köpings-rättigheter till 
Lövstad. Han organiserade det första 
brandförsvaret och var också den ledande i 
skarpskytteföreningen. Asproth var också 
av kronan utsedd kontrollant vid 
brännvinsbrännerierna i våra trakter.

Emigrationen till Amerika från Säby och 
angränsande socknar sköttes i huvudsak av 
det företag som Daniel Asproth arbetade för 
som emigrationsagent, nämligen Inman-
Line med adress 15 Broadway

Löjtnant Daniel Asproth



Löjtnant Asproths barn 
fostrades i en hård skola. 
Sonen Fredrik född 27 dec. 
1844, utbildades till 
underofficer, efter några år 
tog han avsked för att 
hjälpa sin fader. 1867 gifte 
han sig med Emelia Ekwall 
som var syster till 
professor Knut Ekwall

Daniel Asproth med 
makan Hedvig, sonen 
Fredrik och systrarna 
Ekwall. Sittande till hö. 
Emelia, gift med Fredrik



Fredrik Asproth, son till Löjtnanten Daniel Asproth, född i 
Hestra (Gislaved) 27 december 1844.      1874 beslöts att 
Östgöta-banken skulle öppna ett kontor i Tranås. 
Föreståndare  för Tranås kontoret blev Fredrik Asproth. 

Bankkamrer Fredrik Asproth drunknar 1879 vid en båtfärd 
med S/S Carl Johan. Asproth halkade och föll över bord. 
Kaptenen och besättningen anklagas för dåligt sjö-
manskap. Efter 10 min. hade besättningen inte lyckats få 
upp den nödställde. Fredrik sjönk till botten och hittades 
först efter flera dagars draggning.

Emelie Ekvall som ung 1865, hon var syster till 
professor Knut Ekwall. Gift 1:a gången med 
bankkamrer Fredrik Asproth som drunknade i 
Sommen 1879.                                                    
År 1896 vistades hon i Amerika. Hon gifte om 
sig tre gånger



Daniel Asproth sålde Amerika biljetter –1968 kostade  enkel överresa 170 kr. En årslön för en dräng låg 
då på 130 kr. 132 personer utvandrade från bygden, c:a 4000 från Jönköpings län, 11 000 från Småland 
och 38 000 från hela landet. Detta det största nödåret i våran bygd. Första kunden var troligtvis drängen 
Anders Magnus Larsson från Mölarp. Han for över 1 juli 1864.



Sedlar utgivna av Östergötlands Enskilda 
Bank 1877

Efter sonen Fredrik Asproths hastiga 
bortgång 1879 övertog Daniel Asproth 
kamrerartjänsten i de båda bankerna till sitt 
frånfälle 1891. I Tranås sparbanks 50-
årsskrift står det: ”Asproth var en 
plikttrogen man men förde kanske böckerna 
efter något gammalmodiga principer”.     

I Storgatan 29 öppnade Asproth samhällets första bok 
och pappershandel, vars skylt hittades vid husets 
rivning, och finns numera på Hultet. Över ingången 
var skylten uppspikat och är nu den äldsta bevarade i 
vårt samhälle. 



Asproths fastighet Storgatan 29 där 
Östergötlands Enskilda Bank öppnade 
Tranås första bank, samma år som 
Östra stambanan invigdes 1874. Alltså 
för nästan 150 år sedan.

När1890-talet ingick var lokalerna i 
Almqvistska huset definitivt för små för 
”Jonas” och den 14 oktober 1891 blev 
Jonas Johanson plötsligt fastighetsägare. 
På offentlig auktion inköptes det 
”Asprothska huset för 10 100 kronor 
och strax därefter kunde han flytta in sin 
affär på den tomt hans företag alltsedan 
dess haft sin huvudsakliga hemvist

Tomterna var inhägnade med trä-staket 
och mot landsvägen pryddes 
”förgården” med prydnads-buskar. På 
fastighetens baksida fanns också alltid 
det fristående ”hemlighuset”, i 
allmänhet kallat kort och gott ”huset”



1891 köper Jonas Johansson det Asprothska huset och etablerar sin affär där. Och 1893 bygger Jonas 
Johansson sitt varuhus på Storgatan 29. En vacker byggnad som man kan se på bilden.                             
Innan Jonas Johansson uppförde sin fastighet vid Storgatan rullades det Asprothska huset till hörnet 
Bankgatan-Nygatan där posten senare kom att ligga.



I det Asprothska huset som rullades 
ned till hörnet Bankgatan-Nygatan, 
startade Johansson en omfattande 
skrädderirörelse för både dam- och 
herrkläder. Här sysselsattes ett 10-tal 
skräddare och 20-tal sömmerskor. 
Huset rivs 1963 för att bereda plats åt 
den nya postlokalen och bostadshuset 
som blir färdigt 1966, vid Bankgatan 1. 

Jonas Johansons herrskrädderi i början av 1900-talet. 
Till vänster Edvin Lövgren, Johannes Pettersson och 
Erik Samuelsson, till höger Axel Alm och Johan 
Karlsson.  

På bilden ovan sömmerskor på Jonas Johanssons skrädderi 
i början av 1900-talet. Förutom alla de sömmerskor som 
hade hemarbete från firman.



Köpmannen Jonas Johansson föddes i 
Kvenneberga förs. I Kronobergs län den 20 februari 
1848. I början av 1870-talet var han ambulerande 
handlande bland järnvägsbyggarna från Karlstad 
till Charlottenberg och senare Mjölby-Nässjö. Vid 
denna tid bosatte han sig i Lövstad som var i snabb 
utveckling. Jonas Johansson hade en fast torgplats 
på Lövstads torg, där affärerna var mycket livliga 
på fredagarna.

Chefen och personalen år 1891.
Grosshandlare Jonas Johansson var en ur 
många synpunkter märklig föregångsman.

De första åren efter att nybygget 
blivit klart fanns det inte elektriskt 
ljus i staden, men man redde sig 
gott med fotogen-lampor med 
väldiga plåtskärmar. När det 
elektriska ljuset gjorde sitt inträde 
installerades det tio stycken 32-
ljus koltrådslampor i butiken samt 
en 10 i varje skyltfönster, och 
därav kunde man anta att den 
Edisonska uppfinningen inte 
överglänste sin företrädare 
fotogenlampan något nämnvärt vid 
premiären hos Johanson. 

Interiör av Jonas Johansons nyöppnade butik med fotogenlampor som 
belysning. Bilden från år 1893



Bilden från Tranås Storgata i slutet av 
1910-talet. Sparbankshuset färdigt 1915, 
Malmqvists fastighet om och tillbyggt 
1905 och så Jonas Johansons vackra 
hus, som tillsammans bildar en stads-
liknande fasad inför stadsbildandet 
nyåret 1918-1919.

År 1945 stod ombyggnaden klar till 
det utseende som fastigheten har i 
dag. En uppmärksammad nyhet var 
den rulltrappa som installerades 
runt 1960.                                  
1964 såldes Johanssons Varuhus 
och fyra år senare var dess saga all. 
I de anrika lokalerna uppstod i 
stället köpcentret TRANAN

Bilden från 1955



Nu får vi gå vidare norr ut till Storgatan 31, med bilden i minnet av de 
vackra byggnader som inte längre finns kvar i vår stad



Stora landvägen genom Löfstad 
mot söder, c:a 1870.              
Husen låg väster om vägen och 
tillhörde Möller, Asproth, 
Malmqvist, Wickman och 
klockare Johansson. Det 
närmaste, Möllers, är nuvarande 
Storgatan 31. (se nedan något 
ombyggt).

Fastigheten Storgatan 31 torde ha 
varit ett av Tranås äldre hus, då det 
rivs, 1956. Den förste ägaren var J.A. 
Möller, som på 1860 talet öppnade 
konditori och hotell i byggnaden. 
Under en lång följd av år hade 
skohandlare P.J. Carlsson sin bostad 
och sin affär i denna fastighet som 
han startade 1897.



Storgatan 31 var ett av stadens äldsta hus uppfört omkring 1860 av en inflyttad färgare J.A. Möller. Han 
hade konditori och hotellrörelse i fastigheten. Huset köptes 1897 av P.J. Carlsson, som öppnade skoaffär i 
huset. Han bodde själv i de rum som senare disponerades av Olga Sandströms Eftr. Modeaffär.                  
När Konditor Möller byggde huset fanns inga gatunummer. Han kallade huset Rosenborg. Taxeringsvärde 
1905 18 000 kr, 1934 54 000 kr.



När P.J. Carlsson flyttade från huset såldes gården till Leonard Bäxell, som också övertog skoaffären. 
Fastigheten ärvdes sedan av Bäxells dotter Margit som i sin tur sålde fastigheten till Arvid Jonas som 
ägde huset till rivningen 1963. Till det nya huset flyttade Axfors sin radiobutik omkring 1970, här finns 
nu Expert.



Folksamling när Axfors öppnar sin Radio-TV-Foto affär på Storgatan 31. Bäxells skor finns fortfarande 
med i det nya huset. Omkring 1970.



Storgatan 33, byggd före 1880. Affären Frukt och Konfektyrer med innehavare Britta Alexandersson –
Sundling. I affären såldes godis och frukt men även dynamit som man hade licens och tillstånd för.



Innehavarinnan Britta Sundling, född 1914 i Säby sn. gift med predikanten Erik Alexandersson. född 1899 
i Lid sn. Södermanland. I butiken fanns godis men även stubintråd skulle man också ha dynamit fick den 
hämtas vid speciella kassuner som fans i skogskanten bortom Junkaremålen.



Storgatan 35. Huset byggt 1899 av C J Blomgren, som i den nybyggda fastigheten hade Manufaktur och 
Kortvaruhandel, vilket betydde att man handlade med textilier av alla de slag. Troligen är det 
affärsinnehavaren själv, Carl Johan Blomgren som står på trappan. Blomgren började sin affärsbana som 
gårdfarihandlare men hade i slutet av 1880-talet sin butik i bagare linds fastighet på storgatan 24 där 
Stadshotellet senare byggdes. Blomgren bodde med sin familj på andra våningen över butiken. Carl Johan 
Blomgren gick ur tiden1914, 61 år gammal. 



Bräderna till höger 
fanns i en vägg när 
vindsutrymmet på 
Storgatan 35 skulle 
inredas av Rune 
Lindkvist år 2006

Bräderna sparades 
av Rune och jag 
fotade av dem i 
Augusti 2016. Det 
var snickaren Oscar 
Hedberg, som 18 år 
gammal skrev in 
följande.

Oscar Hedberg Tranås. Född den 14 mars 1881 i Asby. Och är inskriven i Kristliga Arbetarförbundets 
lokalfackförenig den 9 juli detta år. Jesus Kristi mig leva i tid och evighet amen. 
Församlingen av Östergötland län. Skrifvit den 15 juli 1899 på en mycket varm och klar dag 

Det inskriva 
årtalet säger 
ju att 
fastigheten 
byggdes år 
1899



Ruben Lindquist som hade en lanthandel i Kapela, Linderås (från 1870?) öppnade en garnaffär i 
Malmqvistagården 1890 i de lokaler som Jonas Johanson haft där. Framgången lätt inte vänta på sig utan år 
1911 flyttade Ruben Lindquist sin rörelse til den Blomgrenska fastigheten på Storgatan 35, som sedan har 
funnits i familjens ägo i över 100 år. Fastigheten har byggt om och till mot Nygatan och butiken har drivits 
av sonen Rune Lindqvist till då Hemtex tog över?



I 1861 års husförhörslängd står skomakare Ekelund som ägare till huset Storgatan 37. Troligtvis var det 
Ekelund som lät bygga det. Men redan 1867 hade skomakarfamiljen utan förvarning rest till Amerika.           
Ny ägare till fastigheten blev då urmakare Dahlström. Framför huset står paret Dahlström, urmakare Johan 
från Flisby med makan Elisabet född i Norra Sandsjö och det ständiga sällskapet Johans favoritko. Mannen 
vid grindstolpen okänd. ( bilden från tidigt 1900-tal)



Ingen makt i världen kunde rubba 
urmakare Dahlström att upphöra 
med sin djuruppfödning. Han 
trotsade såväl kommunalnämnd 
som hälsovårdsnämnd, med vilka 
han låg i en ständig strid. På hans 
tomt fanns det en skjutbana fast 
det var förbjudet och på hans 
ägandes mosse hyrdes det ut till 
cirkus, tivoli och annat marknads-
gyckel.                                  
Ibland förekom välgörenhets-
föreställningar, då hela biljett-
kassan gick till behövande 
Tranåsbor.

Urmakare Dahlström framför sin 
lilla stuga på Storgatan 37. På 
väggen över fönstret syns hans 
företagsskyllt. I fönstret  hänger 
klockor som troligtvis var till 
salu.



Kring sekelskiftet fanns mitt i samhället 
en lantlig idyll, som ägdes av urmakare 
J. A. Dahlström. Hans lilla gård hade 
både ladugård och svinhus och fanns på 
den plats där tandläkare Agging 
uppförde sin fastighet

Nu hyrs klockverkstaden till urmakare 
Axel Nilsson. Men paret Dahlström 
bodde kvar på sin lilla gård, med sin 
älsklings ko. Elisabeth dog 1908 och 
Johan Dahlström 1915. 



Från vänster Storgatan 22, Blaviers och Linds fastigheter som revs 1953 för nuvarande Statt. Storgatan 24, 
Wigéns och Anderssons affärshus byggt 1904. Sedan kommer en tomt med en liten smedja där KF byggde 
sitt varuhus Domus. Storgatan 26 Pappershandelns hus som revs 1962 och innan Missionsgatan ligger 
Blomnells som fick ge plats åt Apoteket



På Storgatan 26 fanns i början av 1930-
taletden fastighet som ses på bilden och 
kallades för den Nordlingska fastigheten. 
Här på gården har det funnits CP 
Anderssons bleckslageri och mot Ågatan 
Nordlings spannmålsupplag.

Här uppförde Kooperativa 
föreningen (KF) ett fyra 
våningar högt boningshus med 
stor affärsyta på markplanet 
som Konsum flyttade in i 1935.
Konsum som det hette, hade då 
tre butiker för specerier, 
charkuterier och manufaktur i 
Tranås.



Konsumhuset, Storgatan 26, mellan Nordling och Wigéns-husen i slutet av 1930-talet. 



Storgatan 28, ”Nordlingska gården” revs dec. 1962. Ett foto på huset finns daterat från 1863. Huset 
eldhärjades på 1880-talet, det reparerades och tillbyggdes med den södra högre delen. Knut Nordling var 
spannmålshandlare och hade kontor och lager i en byggnad mot Ågatan. Söder om huset på Storgatan 26 
låg en mindre hus innehållande bleckslagare C.P. Anderssons verkstad.



Bilden från 1928, Storgatan 28. På 1:a våningen hade Ester Friberg pensionat och matservering, ett billigare 
alternativ till ”Kneipen” om man inte hade råd att bo där. Hon efterträddes av Mjölkbaren, som Filip och 
Lilly Johansson senare  fortsatte med vid Missionsgatan. På 2:a våningen fanns Gudrun och Bror Johanssons 
fotoateljé som till sin hjälp hade en något mörkhyad man vid namn Vigsten som kallades ”Mulatten”.



Då Hasse Storm rev huset 1962 fann han en bräda med följande inskription på baksidan: ”Käre broder, är 
dina synder förlåtna, annars måste du dö. Jag vill träffa dig i himmelen, kom ihåg då du river dessa väggar 
att vi ha en byggnad af Gud som ej kan rivas ned. Abel Svensson 20/9 1883”. Abel Svensson var kårens 
första soldat när Frälsningsarmén startades i Tranås 1888, han var snickare och tydligen med när huset 
byggdes om. Brädan finns i arméns kårhus på Nygatan. 



Det låga huset, också med adress Storgatan 28, vände gaveln både mot 
Storgatan och Ågatan.  Mot Storgatan upptogs det av Tranås 
Pappershandel. Grundat 1903 av K. J. Stille som senare övertogs av Lydia 
Johansson och Herbert Sätermo.

Nedan Lydia Johansson, 
butiksägare och duktig 
fotograf i sin lilla butik på 
Storgatan



Nybyggnad av Storgatan 28 Pappershandeln, 1963. Kafferast vid Ågatan av DESAB personal. Från vänster: 
Arne Johansson, Sune Storm, Skymd, okänd, Karl-Axel Karlsson, Birger Persson, Janne Rylander och 
Gunnar Bremer.



DESAB bygger Pappersh. 1963. Kafferast vid Ågatan, från höger: Sven Karlsson, Magnus Johansson, Seth 
Kampspång, Gunnar Palm, skymd, Ruben Johansson, okänd, okänd, Jan ”Tjalan” Andersson.



Storgatan 28 färdigt 1964, byggherre Herbert Sätermo och ägare till Tranås Pappershandel.

Bilden tagen av KE Jansson i mars 1975.



Året är 1941 och det har varit Realexamen i Eriksbergsskolan. Polis och Tranås Musikkår framför de 
nyutexaminerade. Det var krig i Europa, ingen bensin för privat bruk, därför ser man gengasaggregatet på 
bilen till vänster. Första huset till vänster är Rohmés fastighet, Storgatan 30, med Perfekts Guld och 
Gustavssons urmakeri och Herr City. Huset revs 1976, för Apotekshuset.



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 Apotekshuset.                                  
Foto: K.E. Jansson 1975



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:a 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. 



K. Afzelius 1935

Husen byggdes som garveri år 1860 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



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 ett 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 den plats där Kuranstaltens park nu finns, uppförde Gyllenram efter sitt äktenskap med Anna Charlotta 
Kindberg 1853, ett bostadshus som också inrymde ett mindre färgeri. Området kallades för Gyllenfors 
efter vilket kringliggande kvarter fått sitt namn. Sedan Frans Vilhelm Gyllenram överlåtit sitt färgeri vid 
Svartån flyttade han till Fredrika Mathilda Gyllenhammars fastighet vid Storgatan, byggt 1853 på 
Storgatan 32. Denna revs vid sekelskiftet och här byggde järnhandlaren A.M. Carlsson sin bostads och 
affärsverksamhet 1903.



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



Interiör från A.M. Carlssons järnaffär omkring 1895. Dåvarande Storgatan 28. 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 & CO, Storgatan 32 
(dåvarande 26) byggt 1903, sedan 
urmakare Nilsson, en modeaffär, 
Fångs Färghandel med gaveln mot 
gatan och sist Bäxells skoaffär.                            
Bilden från 1910



AM. Carlssons butik Storgatan 32 byggd 1904. Längst till höger står järnhandlare Efraim Carlsson, i mitten 
en anställd vid namn Isak Andersson och längst till vänster Efraims svåger Sven Fröst, också anställd i 
firman. Han var en duktig skidåkare i början av seklet. Bilden från 1915



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 under 1980-talet till med butikslokal mot Storgatan.



Storgatan någon gång på 20-talet, då den ännu inte var stenlagd. Korsningen Storgatan –
Missionsgatan med Oséns hörna till vänster och AM,s järnaffär till höger



De Fångska fastigheterna, Storgatan 34, omkring 1910. Målarmästare E.A. Fång, som ses på bilden, startade 
sitt företag i byggnaden till vänster. Det lilla huset med gaveln mot storgatan revs när färghandlare Fång 
byggde sitt stora hus 1927, finns fortfarande kvar



Det högra huset Storgatan 32 och det vänstra Storgatan 34 som byggdes i mitten på 1880-talet av J.F. 
Sandkvist. Fastigheten köptes 1905 av E.A. Fång då hade Edla Israelsson Glas, porslin och blomsteraffär 
som Fång övertog 1915. När Fång byggde sin nya affärsfastighet, på nästa tomt norrut, flyttades affären dit 
och lokalen övertogs av skräddarmästare Torsten Nilsson. I huset fanns på 1920-talet Hvetlanda Ullspinneri.



Det stora huset i mitten Storgatan 34 ”Fångs” byggdes 1927 av målarmästaren E.A. Fång, som i lokalen till 
vänster hade sin färghandel och iden högra glas och blomsteraffär. I andra våningen hade provinsialläkare 
Brisfors sin mottagning många år. Huset till höger, med samma gatunummer, köptes av Fång 1905, men när 
det nya blev färdigt flyttade han sin verksamhet dit. Och här fanns då Skräddare Torsten Nilsson till höger 
och Maris Johanssons Kortvarumagasin till vänster.



Det vita huset till vänster, Storgatan 36, var ett av de äldsta husen i stan byggt runt 1880-talet. I den högra 
lokalen fanns Tranås äldsta raksalong? Med barberaren Henning Hansson som efterträddes av sonen 
”Perman” och i den vänstra har det alltid funnit ett bageri, sist Märtas Bageri. Som man kan se på bilden 
fanns här också Carl Johanssons Bilstation med en Shell mack på trottoaren. Här byggdes senare Sture 
Färghall



Från Storgatan 34 norrut mot Missionsgatan. Det första är Fångs sedan en tillfällig barack med Clöövers  
presentbutik som mot slutet var TAIF:s kansli. Nästa hus fick lämna plats åt Stures Färghall. Der stora 
huset Storgatan 36 uppfördes 1914 av Leonard Bäxell, som där drev sin skoaffär och grossiströrelse som 
han tidigare hade mot Ågatan där även hans skomakeri fanns.



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

Tranås blev ju stad nyårsaftonen 1918-19. Och 
bilden till höger är ledamöter på Tranås stads 
första stadsfullmäktige år 1919.

Fullmäktigekåren består av framstående industri-
och handelsmän i staden.                            
Leonard Bäxell finns till höger i andra raden



Från Tranåsutställningen 1930
Firma Leonard Bäxell, Tranås. Utställer i stora 
glasmontrar fabrikat från Helsingborgs Gummifabrik 
som utställer gummiskodon av alla slag, I samma 
avdelning utställer A.- B. Persson & Co., Örebro, 
Stockholms Skofabrik och skofabriksaktiebolaget 
Oscaria, Örebro, rikhaltiga och vackra kollektioner 
skodon.



Storgatan 38, Dr. bergs hus byggdes i början av 1880-talet av doktor Knut Berg och hans hustru Johanna 
Elisabeth. Huset revs 1962.Han hade sin mottagning i ett gult trähus, som låg på tomten mot Ågatan, i detta 
hus bodde en också en tid polisen Rodén. Från 1885 till 1916 hade doktor Berg en särskild söndagsskola i sitt 
hem med ett 50-tal barn. Han tillhörde Missionsförsamlingen och var i regel en av talarna vid församlingens 
stora julfest, dit alla hans söndagsskolebarn var inbjudna. I det nyuppförda huset fanns bl.a. ”Buffalo Bill” 
varuhus och Boqvists herrekipering.



Missionskyrkans söndagsskola samlade i doktor Bergs trädgård, Storgatan 38, på 1880-talet. Inom Tranås 
Missionsförsamling torde man ha börjat med söndagsskolverksamhet i mitten av 1870-talet. Under de första 
tio åren var verksamheten förlagd till missionshuset lilla sal och till några hem som välvilligt upplåtits för 
detta ändamål. En bland pionjärerna i vår bygd var doktor Knut Bergh, som under mer än tre decennier 
upplät sitt hem för en söndagsskola med över ett 50-tal barn.                                                                
Undervisningen sköttes av doktorn och hans familjemedlemmar som syns längst bak på bilden.



Dr. Knut Bergh med döttrarna, Mary, gift von Malmborg i mitten och Ester, gift Ruudbeck. 
Målarmästare J.G. Sandbergs Bokhandel, Storgatan 39, som senare övertogs av dottern Emy.               
Om hörnet mot Missionsgatan öppnade Efr. Sandberg färghandel omkr. 1908-09, som senare 
flyttades till Malmqvistagården som med tiden blev Sparbankshuset. Bilden från omkr. 1910.



Huset på Storgatan 39 byggdes 1862 av handlanden Fritz Teodor Starkenberg som kom från Frinnaryd. 
Huset kallades av äldre för ”Starkenbergs” och många minns de stora kastanjeträden som stod mot 
Storgatan innan nuvarande lindar planterades.     

När klockare Johansson uppförde sin fastighet ”Klockaregården” Så föreslog han att husen skulle byggas i 
rät linje med handlare Wickmans hus i söder och Starkenbergs i norr.

Det är tack vare Klockare Johanssons framsynthet som Tranås idag har en så vacker och bred Storgata. 
Ytterst få samhällen kan uppvisa dess motsvarighet.



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, 
Storgatan 39 i Tranås.                           
Starkenberg satt i kommunstyrelsen och var en, 
som det står i historieböckerna, stark 
pådrivande ”styrpinne” för samhället Tranås 
uppbyggnad.

Telefonförbindelse fick Tranås samhälle redan 
1890, då en liten telefoncentral öppnades i Fritz 
Starkenbergs fastighet. Telefonstationen 
förestods också av handlanden Fritz 
Starkenberg.

Bilden och följande text från Klockare 
Johanssons fotoalbum 1896: Fritz 
Starkenberg en vänfast man. Handlande i 
Tranås. Var en tid af Tranås styrpinnar,  



Sandbergs bokhandel, Storgatan 39, låg på den plats där köpmännens hus nu finns. Huset byggdes på 
1860-talet. På bilden ses innehavarinnan Emy Sandberg som flyttade sin butik hit, från att tidigare ha 
legat på Badhotellets tomt, 1902 då bilden antagligen också är tagen.



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.



Stenläggningen av Storgatan gjordes 1928-29. Gamla risiga kastanjeträd togs bort och ersattes i en rak linje 
av 170 nyplanterade lindar. Allt detta för att Tranås skulle anordna en Industri och hantverksmässa år 1930. 
Tranås utställningen 1930 blev en stor succé med 130 000 besökare och många spaltmeter i rikspressen. På 
bilden Sandbergs bokhandel och till höger Oséns ekiperingsaffär. 



Sandbergs bokhandel, Storgatan 39, härjades av en vindsbrand 1936. Dessbättre lyckades dock 
brandkåren efter ett energiskt och berömvärt arbete att på rätt så kort tid kväva elden men skadorna blevo 
rätt så avsevärda beroende på den oerhörda vattenmängd som eldhärden överöstes med och som trängde 
ända ned till bottenvåningen



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. 



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.



Korsningen Storgatan - Missionsgatan i början av 1900-talet. Till vänster Storgatan 39, som uppfördes 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, där en ny fastighet 
byggdes, Oséns hörna och Ringbaren.



Handelsman G. O. Johanssons fastighet Oden 48, Storgatan 41. Här finns nu Sparbanken och innan dess 
Ringbaren. 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



Gårdsägare Gustav Johansson ”Amerikanarn”, född i Adelöv. Han byggde antagligen den nu äldsta 
fastigheten mot Storgatan nämligen Storgatan 41. Innan huset revs fanns här Ringbaren och tidigare Oséns 
herr o dam ekipering. Johansson vistades många år i USA.                                                                     
Till höger Fru Johanna Johansson, född Damberg, från Falla i Adelöv.



Det gamla huset från 1880-talet har byggts om och till flera gånger. På hörnet mot Missionsgatan låg Oskar 
Oséns hörna. Storgatan 41. 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.



Vintermotiv från Storgatan i början av 1900-talet. Från vänster ses handlanden G. O. Johanssons fastighet. 
Sen kommer den Kasselska gården och Tranås Bankaktiebolags nyuppförda fastighet, som i februari månad 
1902 var klart för inflyttning. Byggnaden till vänster revs i december 1977 för att bereda plats för det nya 
Sparbankshuset.



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.



Storgatan 41 har sedan gammalt förknippats med Oskar Oséns 
hörna. Här etablerade Osén redan 1904 sitt Herr och damskrädderi 
med affär i båda våningarna, i det hus som tidigare var bokhandel. 
Oséns betjänade bl.a. finare kunder från ”Kuran”. 1949 gjorde 
företaget konkurs. Ett par Stockholmare köpte och byggde om 
huset och försåg det med panel på undervåningen.

Under tidigt 1950-tal inrättades här Ringbaren 
med ingång från gaveln Ringbaren blev 
Tranåsbornas nya inneställe och var i verksamhet 
tills huset revs 8 dec. 1977 och restaurangdelen 
flyttades över till Köpmännens hus.                     
I husets norra del fanns Ebba Liljekvists mode 
affär under många år, senare Stierners skohandel 
som efterträddes av ”Sko Tore”.                         
Och i övervåningen fanns Jordbrukskassan som 
senare skulle bli Föreningsbanken

Text och bild från Bo Odes samlingar

Ringbaren revs 1977 för att ge plats åt 
Sparbankspalatset, där fanns Sparbankens 
verksamhet till år 2005 då man flyttade till 
PK bankens gamla lokaler på Storgatan 45



Storgatan 41 och 43. Under 1950-talet inrättades här Ringbaren med ingång från gaveln. Ringbaren blev 
Tranåsbornas nya inneställe fram till 1977 då huset revs. På andra våningen fanns sista tiden Tranås Tidning. 
I markplanet fanns Sko - Thore med sin skoaffär och Tranås förmodligen äldsta modeaffär, Ebba Liljekvist. 
Nästa hus Storgatan 43 byggdes på 1880-talet, den s.k. Kasselska gården där fotograf Nils Pettersson hade 
sitt konditori, huset revs 1982.





Fastigheten Storgatan 40 uppfördes på 1870-talet av fabrikör C.G. Bergström. Bergström hade från 
början sitt bryggeri söder om Falkgatan vid Svartån. På gården fanns ett stall med plats för ett tiotal 
hästar. I början 1900-talet övertog köpman Thure Kilander fastigheten och startade här sin 
herrekiperingsaffär 1903, som så småningom övertogs av sonen Gösta. Gamla Tranåsbor berättar hur de 
under Bergströms tid kunde gå in i källaren på baksidan och köpa starkt och gott öl, litervis i medhavda 
krukor.



Bilden på Storgatan 40 är tagen från korsningen Ågatan, Falkgatan. På baksidan i källaren kunde Tranåsbor 
köpa starkt och gott öl litervis i medhavda krukor. På tomten mot Ågatan fanns ett stall med ett tiotal hästar 
som användes av bryggare Bergström i hans företag och för privata transporter. 1903 ägdes fastigheten av 
köpman Thure Kilander som här drev en herrekiperingsaffär. 1961 köpte byggmästare Albin Norelius 
fastigheten som revs och 1964 stod nuvarande hus färdigt



Fastigheten i hörnet av Storgatan 
- Falkgatan mot söder. Till 
vänster med affären Thure 
Kilander som revs i början av 
1964. Det var bryggare C.G. 
Bergström som lät uppföra den i 
mitten av 1870 talet. Byggnaden 
till hö. Är ”Hellqvistska huset” 
som byggdes av J.A. Ekmark 
1875. Byggnaden är kulturmärkt 
och finns fortfarande kvar.

Slädparti framför bryggare 
Bergströms fastighet, Storgatan 40, 
vid 1890-talets slut. Bland 
personerna på bilden finns förutom 
Bergström, disponent Ernst Brandel 
och bryggmästare John Carlsson. På 
tomten fanns stall för ett tiotal 
hästar. I början av 1900-talet köptes 
fastigheten av köpman Thure 
Kilander som här startade en 
herrekiperingsaffär. År 1961 köpte 
A. Norelius fastigheten och 
uppförde några år senare nuvarande 
hus



Arbetspersonalen vid Tranås bankaktiebolags nybyggnad kring sekelskiftet. (Storgatan 45). Från vänster 
timmermännen, murarna och plåtslagarna. 



Tranås bankaktiebolags fastighet vid Storgatan 45, är ett förnämligt bankpalats. Under februari månad 1902 
flyttade man in under eget tak. Till vänster syns Telegrafverkets skylt vilka fanns i fastigheten och till höger 
fanns Hallbergs tobakshandel.



Personalen vid Tranås telefonstation i början på 1930-talet. Den var då inrymd i PK-bankens fastighet vid 
Storgatan. Stående i mitten ses telegrafkommissarie Ragnhild Sidenmark. Till vänster om henne står Aina 
Lindeborg, Inga Holm, Ann-Marie Hagström och Berta Uhnér. Längst till vänster ses O.W. Malmström.



Tranås bankaktiebolags styrelse och tjänstemän c:a 1905. I dörren står bankdirektör Claes Filén.



När Televerket flyttade till nya lokaler kom Hultenheims ”finkondis” hit och till höger fanns Hallbergs tobak, 
där det var vanligt att köa den 15:e i varje månad för att få rätt nummer på sin Pennings lott.



Från höger, Storgatan 47, som var ”Urmakare Malmqvists hus” och bankhuset som är Storgatan 45.



Urmakare Malmqvists hus Storgatan 47. August Malmqvist, son till urmakare J.M. Malmqvist, vars 
musikintresse var stort blev Frälsningsarméns första musikmästare 1896. Men August Malmqvists lager 
av klockor var något osorterat.



En viss fru Levahn ägde fastigheten 
innan August Malmqvist förvärvade 
det omkring sekelskiftet och 
öppnade urmakarverkstad i liten 
skala i den norra delen av huset. 
Men August hade även musiken 
som sin stora hobby och blev 
Frälsningsarméns hornmusikkår:s 
förste ledare 

Det var vägg- och fickur som dominerade i butiken. 
På skärmen i fönstret mot Storgatan hänger ett stort 
antal fickur och i glasskåpet på disken förvarades 
antagligen de dyraste av fickuren.                       
August Malmqvist, stående, sysselsatte antagligen tre 
urmakare när bilden togs i början av 1900-talet.

På bilden ses August Malmqvist sittande framför 
sin butik och urmakarverkstad.



Storgatan 49 huset till vänster ägdes av fotografen Erik Österberg, som hade sin ateljé på andra våningen, 
därav de stora fönstren. I bottenvåningen fanns förr Bloms affär, han sålde arbetskläder. Fastigheten har 
samma adress som Hellkvistska huset, Storgatan 49.



Hellkvistska gården som fått sitt namn av patron Hellkvist som kom från Aspanäs gård på Pinudden. 
Huset byggdes 1875 av Ekmark som drev en speceriaffär där till slutat av 1880-talet



Ekmark efterträddes 1891 av handlaren Aug. Tengvall och 1905 övertogs affären av Sven Andersson. 
På 1930-talet hette handlaren Josef Andersson ”Jocke-Per”. Det har sedan varit flera rörelser i 
lokalerna längre eller kortare tid. Bilden tagen av K.E. Jansson 1989



Storgatan mot söder, korsningen Storgatan, Falkgatan. Första huset från höger är Hellqvistagården 
och det andra är fotografen Erik Österbergs hus. Bankhuset längre bort på bilden byggdes 1902.



En härlig vinterbild över Storgatan tagen vid korsningen Falkgatan- Storgatan och söder ut. Till höger 
Storgatan 49, Hellqvistagården, med Sven Andersson som handlare han drev butiken från 1905.



Korsningen av Storgatan och Falkgatan omkring 1890. Det är postskjutsen från Ydre som kör in på 
Falkgatan. Posttransporten sköttes av Carl Magnus Johansson i Ramsmåla. Med honom följde alltid en 
beväpnad postiljon försedd med posthorn. Till vänster syns Odd Fellow huset och längre bort 
Eriksbergsskolan.



År 1888 fick innehavaren av apoteket i Boxholm tillstånd att inrätta en filial i Tranås. Den var först inrymd i 
Kronans fastighet på Ågatan men flyttades efter något år till hörnet Storgatan 51  och  Falkgatan. Apoteket 
fick redan år 1888 namnet Örnen. Cyklisten kör in på Falkgatan mot järnvägsstation

Apotek, Centralhotell



Storgatan 51 ”Apotekshuset” eller ”politiska hörnet”. I lokalen till vänster fanns Apoteket Örnen fram till 1910 då 
huset till höger byggdes och Apoteket flyttade in. Till 51:an kom då Levins Musik och Pappers-handel här fanns 
också Tranås Tidning och Edvin Aztors affär. Namnet ”Politiska hörnet”, har det fått av att här sattes löpsedlar upp 
redan under första världskriget. Platsen låg centralt med apotek och hotell i kvarteret och järnvägsstation, tennishall 
och bryggeri alldeles i närheten, alltså en perfekt plats för att samlas och diskutera det politiska läget.



Interiör från Edvin Aztors butik Storgatan 51 ”Apotekshuset”. Från vänster Edvin Aztor, Algot Jacobsson 
med en kund.



”Sjökvistens” hus  Haglunds hus flytta-
des från Säteriet 1887

”Oxlamostavas” 
hus byggt 1874

”Odd 
Fellow” 
huset

Linges hus 
byggt 1904

1985 tecknade och skrev Bo Ode den informativa teckningen ovan, och i texten stod det att läsa. 
”Förhoppningsvis får Storgatans enda ”hela” kvarter leva vidare, men en minnesvers skadar 
aldrig.” Se bilden.”

Nu kommer vår vandring att följa från Missionsgatan och norr ut, från Storgatan 42 till 50



Helinska fastigheten, Storgatan 42, bilden från slutet av 1890-talet. På trappan ses handlanden Stefan 
Lindquist och till vänster handlanden J.A. Ryd. Lindquist startade vid sekelskiftet en Cykelverkstad som 
var inrymd i gårdshuset



Storgatan 42 ”Odd Fellow huset”. Där Tengvall och Tage Nilsson haft speceri- och diverseaffärer. 1925 
övertog Fritz Malmberg, Holmbergs frisörsalong som drevs av Curt Malmberg till 1986. Odd Fellow köpte 
huset och byggde om det för sitt ändamål.



”Oxlamostavas hus”, Storgatan 44, har haft många hyresgäster. Här har Herman Norrman bott  och haft sin 
ateljé från 1897 till sin bortgång 1906. I huset som byggdes 1874 har funnits – Damfrisering - Symaskins-
försäljare – Syateljé - Glasmästeri och Pälshandlare, bland annat. 



”Oxlamostavas hus”, Storgatan 44,  Här har Herman Norrman 
bott  och haft sin ateljé från 1897 till sin bortgång 1906. Han 
disponerade husets andra våning, och på nedre våningen 
använde Norrman ett rum till ateljé och verkstad.                                                                 
Herman Norrman levde under blygsamma ekonomiska 
förhållanden men led aldrig något nöd. Med sin självständiga 
natur besvärades Norrman av att behöva ta hjälp. Arbetet på 
Måleribolaget var hans enda möjlighet att hävda sitt oberoende.

Självporträtt av 
Herman Norrman

I Tranås använde Norrman så gott som all sin fritid på sin konst. 
När arbetet var slut på Måleribolaget eller i hans egen verkstad 
tog han ofta målargrejorna för att gå till motivet, som på bilden 
”Kvarnen vid Vriggebo” från 1886



Bilden är från början av 1890-talet. Till vänster sadelmakare Haglunds bostad och verkstadslokal, 
bostadshuset flyttades från säteriet 1887 till Storgatan 46, och 1923 byggdes huset om till nuvarande 
utseende.  



Det äldsta Tranåsföretaget torde vara den Haglundska 
tapetserarfirman, som ägds i fyra generationer i följd. Rörelsen 
startades i mitten av 1800-talet av Per Gustaf Haglund. Han bodde 
först i en byggnad helt nära Säby kyrka, där han drev sitt 
sadelmakeri. Omkring 1870 flyttade han sin rörelse till Lövstads 
lilla samhälle. Haglund, som avled 1892, överlämnade redan under 
sin livstid ledningen till sin son Hugo. Man sysselsatte nu fyra 
gesäller, vilka som brukligt var bodde i verkstaden. Före sekelskiftet 
var huvudyrket sadelmakeri jämsides med stoppmöbler.

Fabrikör Hugo Haglund lät i mitten av 
1880-talet uppföra ett bostadshus vid 
Storgatan 46. Han var en hantverkare 
av den gamla goda stammen som 
aldrig lämnade ifrån sig ett halvgjort 
arbete. När han avled 1913 tog hans 
son Robert hand om ledningen. På sin 
70-årsdag 1949 överlämnade han 
företaget till sin son Bertil. På bilden 
ses familjen i det Haglundska hemmet 
1895. Från vänster Hugo och Hedvig 
samt Robert, Ingeborg och Gottfrid 
Haglund



Storgatan 48, ”Linges hus” byggt 1904. 
Det var här som Advokaten och 
författaren ”Piraten”. 1921-31 bodde han 
här under sin tid som advokat i Tranås. 
Det finns en minnesskylt om ”Piraten” 
på Huset. Det lilla huset är Storgatan 46  
som flyttades från Tranås Säteri 1887

Tranås arbetarkommuns rösträtts-
demonstration i början av 1900-talet, 
på väg norrut förbi Storgatan 50, 48 
och 46.  Mitt på bilden ses den 
fastighet som uppfördes av major 
Hjalmar von Heland, Storgatan 48 
”Linges hus”, byggt 1904. 



I fastigheten Storgatan 50 startades vid sekelskiftet upprinnelsen till ”Sjöquists chark” och hette då 
Thorens Charkuteriaffär som man kan se till vänster på bilden. 1922 kom Sven Sjökvist till företaget som 
han övertog efter något år. Till höger fans Nya Fabriksboden med Signe Lindahl, som senare blev Lindahls 
Damkonfektion. 



1922 kom Sven Sjökvist till företaget som han övertog efter något år. På den tiden fanns ÖAF:s slakthus i 
Tranås där slaktade man och besiktade de djur Sven köpt in av ortens lantbrukare. De slaktade djuren 
fraktades till fabriken på Storgatan 50 där man styckade djuren och tillverkade charkuterivaror som 
såldes, dels genom tre egna butiker och dels genom som mest åtta partibilar till handlare i Mellansverige. 
Sortimentet bestod då av hela 60 artiklar. 1964 övertog Kennet Johansson 50% av aktierna och slopade 
alla produkter utöver Leverpastej, Isterband, Grännakorv och hushållsmedvurst.
Han lyckades så väl att Pastejköket AB föddes här i början av 1970-talet.



Det gröna huset är Storgatan 50, ”Sjökvistska huset”, med charkuterifabriken till höger och lagerbyggnad 
till vänster, med infart från Ågatan 41. 
Sven Sjökvist till vänster och Elis Murling framför partibilen



Varje morgon hämtade Sven 
Sjökvist (vit rock) hela fall 
från slakteriet. 
Fritz Andersson hjälper till 
med lossningen.

De slaktade djuren skars ned 
och styckades som här vid 
styckningsbordet av Rune 
Sjöstedt och Enock Malm.

Lars Akterin vid hacken, Lars 
blev verkmästare och en riktig 
trotjänare på företaget.

Bild från den manuella snurrningen 
av wienerkorv. Till höger står 
Charles Frykenstedt, fabrikschef.

Charkuteriaffären mot Storgatan 
med hela sortimentet framlagt på 
disken, där står Greta Karlsson.



Nu flyttar vi över till den västra sidan av Storgatan. Storgatan 53, Centralhotellet, byggs av Johan Alfred 
Lindholm 1894. Ett vansinnesbygge, och höghusen var synnerligen få i samhället, enligt allmänheten.
Men Lindholm lyckades och byggde så småningom ut åt söder. Blixt, Pettersson, Fredelin, Karlsson och 
Hildur Johansson heter några av den som drivit Centralhotellet, vars namn levde kvar till 1980 då det fick 
namnet Hotell Åberg.



Storgatan 53,Centralhotellet, byggs av Johan 
Alfred Lindholm 1894. Han var född i 
Trehörna och kom till Tranås 1891, Lindholm 
uppförde även en byggnad vid Nygatan och 
här drev han en mindre snickerirörelse. 
Enligt Kågén skulle Herman Lindqvist 
arbetat på denna verkstad under 1890-talet. 
Han blev senare en av förgrundsmännen 
inom den svenska arbetarrörelsen och talman 
i riksdagens andra kammare.

Vid sin ankomst till Tranås fans det ett 
stort behov av hotellrum i Tranås, så 
Lindholm insåg nog vilka möjligheter 
hotellbranschen hade. Här fanns det 
förutom några pensionat endast 
Järnvägshotellet att ta in på då Möllers 
hotell och Stora hotellet redan var 
nedlagda.

Först ser man Centralhotellet sedan 
Apotekshuset och med verandan 
mot Storgatan Hellqvistagården.



Så här såg Storgatan ut 1902. Första huset är Storg 55, Sko Amandas eller Spelevickes hus, revs 1962 för 
Ica-hallen. Nästa hus är Centralhotellet som Lindholm lätt bygga 1894, ett vansinnesbygge sa Tranåsborna. 
Kolla vägen vilken lervälling, Storgatan Blev stenlagd åren 1928 – 1930.



I det stora huset till höger. Storgatan 55 ”Almkvistahuset” hade Amanda Karlsson skoaffär i butiken 
till vänster, hon var syster till Gustav Karlsson som ägde huset. Till höger låg Musikaliska knuten 
”Spele- Vickes” musikaffär. Den låg från början vid Höggatan 2 och ägdes av fadern Viktor Johansson, 
den riktige ”Spele- Vicke”. I gårdshuset lär Daniel Olsson ha haft pälsverkstad och enligt uppgift skulle 
Fritz Lundberg haft tillverkning av pälskragar och mössor där.



”Advokaten” Oskar Åstrand bodde också i gården, Storgatan 55. Han var inblandad i en bedrägerihärva med 
ett par damer, som lånade upp pengar på ett stort amerikaarv de skulle få, det var han som skrev breven från 
Amerika. Han var också gårdfarihandlare och kallades ”Tusenfriarn”.



”Almkvistahuset”, Storgatan 55 revs 1962 och här byggdes ett större bostadshus med ICA-butik i 
markplanet. När ICA flyttade till Ågatan vid Lilla Torget flyttade Stiftelsen Hylands center in med museet 
Hylands Hörna. Museet lockade 50 000 besökare under två säsonger, men anläggningen gick med förlust. 
Inga mer kommunala bidrag och Tranås bästa turistattraktion lades ned och fr.o.m. den 1 september 1997 var 
lokalerna tomma.



Huset till höger, Storgatan 59, hörde till ”Göljamålagården” som ni ses till vänster på bilden. 
Storgatan 59 byggdes av Frans Johansson, delvis av tegel efter rivningen av det gamla stationshuset i 
början av 1930-talet 



Huset till vänster Storgatan 59 hörde 
till ”Göljamålagården” och byggdes 
av Frans Johansson. Huset lär delvis 
ha byggt av tegel från det gamla 
stationshuset i början av 1930-talet. 
Huset kallades för paradiset då enbart 
nygifta flyttade in där. I 
affärslokalerna har bl.a. funnits: 
Leksaksaffär, Gunnars Möbler, Ford, 
Sterners foto och Tappers Konditori.

Storgatan 61, ”Kraftagården”, 
namnet efter Johan Kraft, snickare 
polisman träskofabrikör, kvarnägare, 
järnhandlare m.m. I huset har funnits 
ett mindre tryckeri, damfrisering och 
i ett gårdshus lär konstnären ”Lill-
Artur” Pettersson ha bott en tid. Till 
höger, Storgatan 63, syns en vid 
denna tid vanlig bensinstation. Det 
var familjen Bokvist som sålde BP-
bensin



Storgatan 61, ”Kraftagården”, namnet efter Johan Kraft, snickare polisman träskofabrikör, kvarnägare, 
järnhandlare m.m. I huset har funnits ett mindre tryckeri, damfrisering och i ett gårdshus lär konstnären ”Lill-
Artur” Pettersson ha bott en tid. Till höger, Storgatan 63, syns en vid denna tid vanlig bensinstation. Det var 
familjen Bokvist som sålde BP-bensin



Studerande Erik Åberg, som omkom 
1882, 17 år gammal, genom en tragisk 
olyckshändelse. Erik var son till 
godsägaren Victor Åberg på Tranås säteri.

Velocipeden, som var cykeln första namn, 
hade som bekant inte samma utseende 
som våra dagars cyklar. Den var försedd 
med ett mycket högt framhjul och ett 
mycket litet bakhjul. Erik Åberg hade 
cyklat från sitt hem in till samhället. På 
hemfärden skulle han köra kapp med en 
kamrat. Erik Åberg skulle åka Ydrevägen 
ut till säteriet. Och kamraten skulle ta 
vägen över Norraby. När Erik var mitt på 
Ydrebron vände han sig om för att se efter 
kamraten. Den klumpiga cykeln darrade 
till på den dåliga bron, Erik tappade 
balansen och föll i Svartån och 
drunknade.                                             
Till minne av Eriks olycka skänkte hans 
mor, änkefru Amanda Åberg, en tomt till 
skolhusbyggnad i Tranås. Skolan blev 
färdig i mitten av 1880-talet och fick 
namnet Eriksbergsskolan.



Eriksbergsskolan till vänster som änkefru Amanda Åberg-Stockhaus donerade tomten till och 2000 kronor 
(90 000) till minne av sonen Eriks tragiska drunkningsolycka 1882. Huset i mitten är Centralskolan som 
byggdes 1903 och revs omkring 1980 för att ge plats åt ett nytt polishus. Nästa hus är Sjöqvists hus där 
startades charkuteriverksamheten som blev upphovet till Pastejköket.



Eriksbergsskolan till vänster, Storgatan 54, byggt 1884 och Centralskolan byggd 1903 revs i början på 
1980-talet. I skolans andra våning fanns en större samlingssal som kallades ”Högtidssalen”, den 
tjänstgjorde som Gudstjänstlokal med högmässa på söndagarna innan Tranås kyrka byggdes 1930. Här 
hölls föreläsningar om de stora upptäcktsresorna till alla främmande länder. Och alla oförglömliga 
konserter med Orkesterföreningen och Olof Knut-Ekvall som dirigent och det var en stor händelse när 
Sixten Eckerberg gästdirigerade.



Lärarbostaden låg vid Skolgatan i norra änden av Ågatan och revs 1981. Från början bodde här endast 
skolans personal som rektorn i Eriksbergsskolan på 30-talet Lindborg och lärare Ragnar Schöblom, även 
skolvaktmästare har bott här t.ex. Herbert Folke. Under 30-talet hade också skolsköterskan sin mottagning 
här. Mot slutet flyttade lärarna från huset och det blev förskola och barndaghem.



I Eriksbergsskolans lärarbostad fanns Tranås folkbibliotek mellan åren 1940 – 1956. En verksamhet som 
startats tidigare i en byggnad vid torget. Bibliotekarie var från början Nils Grudemo och sista bibliotekarie 
var Rakel Katzman.



Skolgatan 3 gamla lärarbostaden som troget tjänat både Eriksbergs och Centralskolan samt senare samrealskolan har 
sannerligen gjort skäl för namnet. Här har rader av kända Tranåsprofiler haft sin hemvist som överläraren Carl A. Forsén, 
Gustav Rosander och Ragnar Schöblom, även kyrkoherrar som Evert Grahm och pastor Nilsson. Tillika en hemvist för 
strävsamma vaktmästarpar. Som fick dryga arbetspass i stor, mörka och svårstädade skollokaler trots att den i dag så 
vanliga vandaliseringen var ett totalt okänt begrepp för skolans elever. Åren 1935-40 var det Herbert och Margit Folke 
och den sista vaktmästaren var förmodligen Henry Gustavsson.

.

Folkbibliotek. Kåken har också 
inrymt den s.k. Folkbiblioteket 
mellan åren 1940 – 1956. En 
verksamhet som startade betydligt 
tidigare i den numera rivna 
fastigheten vid Ågatan, som under 
krigsåren tjänstgjorde som 
kristidsnämnd och där Statt nu finns. 
Här i Skolgatan 3 var det Nisse 
Grudemo som, så gott som oavlönad, 
stod för bokutlåningen i många år. 
Han ersattes av Ingemar Kalén, som 
blev Tranås första utexaminerade 
bibliotekarie samt slutligen Rakel 
Katzman.

Skolgatan 3 Lärarbostad och Folkbibliotek

Text och bild från Bo Odes samlingar 1980



Byggnaden låg bakom Eriksbergsskolan och byggdes 1914 som kemi- och fysiksal och blev samhällets första 
gymnastiksal som också användes av Centralskolan och Norra skolan. Många minns gymnastikdirektör 
Georg Hellgren, en stor kännare av traktens flora och en hängiven frimärkssamlare. Dörren i källarvåningen 
ledde bl.a. till ett frukostrum för resande elever från annan ort. Foto: K.E. Jansson i mars 1974. Byggnaden 
revs 1975



Tranås möbelfabrik vid 
sekelskiftet och i mitten av 
bilden ses Ydrebron Till höger 
ses Gottfrid Carlssons 
nyuppförda fastighet, 
nuvarande Storgatan 58, Här 
hade logen Soluppgången sin 
möteslokal och här öppnades 
samhällets första biograf i 
början på 1900-talet. Här hade 
Gottfrid Wahlgren sin 
fotoateljé och här fanns Stilles 
Päls.



Tranås möbelfabrik startades 1897 av fyra snickarmästare, företaget övertog den av K.G. Andersson ägda 
Tranås norra stolfabrik och uppförde då en stor trevåningsbyggnad.     Bilden från 1903.



Storgatan 58, byggt av grosshandlare Gottfrid Carlsson med affär på hörnet. I källaren hade han kafferosteri 
och i butiken kunde man köpa ”Gottfrids blandning”. Här fanns Stjernvalls förstklassiga herrskrädderi och 
”Bryggarens” en bröd och konfektyraffär ägt av bryggaränkan Johansson.



Storgatan 63 ”Boqvistahuset”, byggdes 1903 av smeden Eriksson vars smedja låg vid Svartån strax intill, 
huset revs 1979. I lokalen till höger fanns från början bagare Dahlberg, som på 30-talet övertogs av bagare 
Krön och döptes till Tranås Ångbageri, heter numera Kakboden och finns på Falkgatan. Innan rivningen hade 
”Klyvarn” sin affär Päls-Jonsson där.



I affären på mitten har funnits: Handlare Ahlberg, Mjölmagasinet och Konsum Norr. Sista hyresgästen var 
Kallstenius med sitt krukmakeri. Längst till vänster fanns ”88-öres Basaren” som drevs av familjen Boqvist, 
på 1930-talet flyttade Lagerboden in. På 1940-talet fanns här Bokvist begravningsbyrå som tidigare funnits 
på gården och som sista hyresgäst var Östgötabanken.



Foto av Artur Lundkvist från c:a 1920. Det vita huset till vänster var smeden Erik Erikssons bostad och det 
låga huset framför var hans verkstad där han ägnade sig åt konstsmide. Det mörka huset på samma tomt var 
Erikssons smedja. Där arbetade A.P. Erikssons andre son Knut med grovsmide, smedjan revs 1971. Husraden 
ovanför från vänster: Den gamla sågen, plåtslageri åt Tranås Snickerifabrik som är nästa hus, sedan Elverket 
byggt 1913 tillbyggt 1917 och ”Möbelbolaget”. I bakgrunden syns Väveri AB:s stora skorsten och fabrik.



Antagligen bodde smeden A.P. Erikson i det så kallade ”Norrmanhuset” då hans båda söner som tog över 
smedjan finns beskrivna på bilden. Pojken till vänster vid cykeln är Erik som blev finsmed och sittande 
mellan damerna är Knut som blev grovsmed. Till vänster om byggnaden går Tranåskvarnsgatan och över 
utbyggnaden på huset ser man Svartån och Ydrebron och över taket ser man Gottfrid Carlssons byggnad 
Storgatan 58 som uppfördes vid sekelskiftet.



Intill Norrmalmsplan och den lilla parken låg Storgatan 63 både det stora Boqvista huset och dels det lilla hus 
som Herman Norrmans föddes i 1864. Både han och hans son Aram och sonsonen Rolf var ju kända 
konstnärer i bygden. Huset som enligt planerna skulle räddas revs i slutet av 1970-talet.



En flygbild över vår vackra stad TRANÅS, från södra infarten med Järnvägen, Storgatan och Svartån, 
som alla tre tar oss norr ut mot den ännu vackrare sjön SOMMEN


