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Jag har i följande berättelse delvis använt mig av Henrik Mosskull,s 
projektarbete på Holavedskolans 1990 

Tranås polisväsende från 1864 

När polisväsendet var en lokal historia i den plats Löfstad, där Tranås stad senare 
växte upp,  omtalas 1864 att det fanns 15 hus. Från ett gammalt bystämmoprotokoll 
framgår att till nattvakt   antogs dåvarande polisen Fäldt mot en lön av 50 rdr, hans 
polislön låg på 34 rdr för 6 månader. R förste polisuppsyningsman, före fanjunkare 
Orre började är oklart men han var i tjänst i början av 1870-talet fram till det år 
Tranås blev köping 1982. Han lär ha haft en hel del att stå i då bygden var full av 
rallare, som byggde östra stambanan. 

När Tranås blev köping 1982 efterträdes Orre av Emil Wetterhall, född av gammal 
knektasläkt 1849. En ny ordningsstadga utarbetades samma år, där stod var olika 
slags försäljare fick uppehålla sig. ”Även att exempelvis kringresande tivolin, 
förevisning av djur samt vad mera som kunde hänföras till det nämnda, var inom 
köpingen helt och hållet förbjudet”. I Tranås köping fann då c:a 800 invånare som 
skötte sig någorlunda ordentligt. Oroselementet fanns särskilt bland ynglingar, som 
Wetterhall mestadels lärde veta hut genom att dem ett ordentligt kok stryk med en 
bastant käpp. Mottot var ”lite måttlig husaga får man inte förkasta”. När Wetterhall 
började var han ensam men nattbevakningen sköttes av två nattväktare, och det var 
två personer som skötte gatubelysningen. År 1893 åtog sig bleckslagare Bergbom och 
skomakare Palmqvist att sköta både tändning och släckning av gatljusen samt 
nattbevakningen, förutom lönen tillkom tändstickspengar.                                         
År 1891 anställdes en sundhetspolis som skulle vara Hälsovårdsnämnden behjälplig 
vid livsmedelsbesiktningar. Efter två månader avsade Johan Sten sig tjänsten och 
ersattes av J.W. Ekdahl. Mot slutet av året beslutades att polismakten skulle 
förstärkas med en extra polis som skulle tjänstgöra när polismannen Wetterhall så 
önskade, men hade arbete varje fredag, lördag och söndagseftermiddagar till klockan 
tolv på kvällen samt vid marknader. Detta var en tjänst som sundhetspolisen Ekdahl 
åtog sig och båda tjänsterna kom att slås ihop, och från 1897 kom Ekdahls 
tjänstgöringstid att omfatta alla dagar.  
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I maj 1901 beslöts att flytta arresten från tomten 25 (där stadshotellet senare kom att 
byggas) till tomt nummer 46 på Ågatan där tidigare K.G Andersson startat sin 
pinstolsverkasamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bilden huset där K.G. Andersson startade sin första pinnstolsverkstad på 1880-talet. I 
husets förlängning, tegeldelen, fanns polisens häkte från 1901. Där var senare bostäder 
bland andra bodde den blinde borstbindaren Hagberg där han också hade sin verkstad.   

I slutet av år 1901 beslutades att omorganisera polisen, under polis Wetterhall skulle 
finnas tre konstaplar som skulle ansvara för säkerheten dag som natt, nu skulle 
nattväktarna roll ersättas av polisen. En ny instruktion för polisens dag- och 
nattjänstgöring utarbetades i januari 1902 med tio paragrafer.  
 På den här tiden dracks det stora mängder öl och fyllerister fanns det gott om så att 
finkan inte räckte till för alla som borde vara där. I och med att stora arbetsprojekt var 
i gång i och runt om samhället, bland annat Romanäs sanatorium och Åsvallehults 
kraftstation, strömmade det till mycket löst folk från alla håll som resulterade i 
mycket bråk. Räddningen var att en ölstuga inrättades.  
Att ta hand om fyllerister på den tiden då inga bilar fanns var ett helt litet företag då 
man oftast fick använda en dragkärra för transporten till finkan. I december 1908 
beordrades Tranås att anställa ytterligare en poliskonstapel, nu fanns alltså fyra 
konstaplar.  
Polisuppsyningsmannen Emil Wetterhall som varit med sedan 1982 slutade 1912. 
När Tranås köping skulle bli stad 1919 kom bland annat Tranås kvarn som från 1903 
varit eget municipalsamhälle och från1905 haft egen polis, svarvaren Linus 
Rydström, och Åsvallehult, som tillhört Säby, att förenas med Tranås köping under 
bildandet av Tranås stad. 
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Missionsgatan 6, Ågatan 34, huset till vänster, lär ha byggts 1905, troligtvis som 
polisstation eftersom arrestlokalen låg mitt emot mot Missionsgatan. 
 Det högra huset var under 1930-talet köttbesiktningsbyrå och i dess vänstra del fanns 
”hälsovårdspolisen” 
 
Tranås poliskår bestod nu år 1919 av åtta personer, som man kan se på bilden, 
fotograferade av Gottfr. Wahlgren utanför polisstationen som fanns bredvid brandstationen 
på Ågatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stående från vänster: A. L. Rydström, T. S. G. Vesterström, R. L. Holmgren, G. E. Wärn och C. A. 
Bäckdahl. Sittande: K. A. A. Alldin,      F. O. Gustavsson och O. V. Rydén. 
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Inga större förbrytelser inträffade i Tranås, men i oktober 1921 inträffade däremot ett 
synnerligen allvarligt brott då två personer dödades på kafé Svea på Södermalm. Mördaren, 
Nils Ljungqvist, hade på mordkvällen bett kaféinnehavarinnan Maria Johansson om en kopp 
kaffe men blivit nekad och tillsagd att lämna kafét, då han vid flera tillfällen uppträtt hotfullt 
och bråkar. Ljungqvist stannade kvar och hon tillkallade polis. Innan polisen kom tog han 
upp och laddade en pistol, inför allt folket. När polismannen steg in, sköt Ljungqvist ner 
honom med två skott, därefter sköt han kaféinnehavarinnan i magen, varpå han lämnade 
caféet. Poliskonstapelns liv gick inte att rädda, och fru Johansson avled senare på sjukhuset i 
Linköping. Ljungqvist dömdes senare till Livstids straffarbete. 

 

 

Det nya polishuset på 
Missionsgatan 6 blev 
färdigt 1950 och ersatte 
den polisstation som 
funnits, en längre tid, 
inpå gården med samma 
adress. 

 

 

Tranås poliskår vid invigningen av Polisstationen på Missionsgatan 6 den 29 mars 1950. 

 

 Främre raden:         
Holger Nilsson, Harry 
Hörberg, Ulla 
Sundbäck- Örnell, Ernst 
Hagberg och Carl-Axel 
Stübner.                Bakre 
raden:                Ture 
Andersson, Bror 
Bergstrand, Henry Ståhl, 
Sture Sahlstedt, Axel 
Erixon, Anders 
Håkansson och Sven 
Frank. 
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Första polisbilen till Tranås 1956 

Från 1954 diskuterades att poliskåren skulle moderniseras hur man bäst kunde införskaffa 
en polisbil radioanläggning. Detta gick i stöpet och i stället inköptes i februari 1945 två 
cyklar ”försedda med cykelljus och en skylt på ramen märkt ”POLISEN”                                                
Den bil som polisen så länge velat ha köptes äntligen i slutet av mars 1956. Bilen var av 
märket Chevrolet och tjänstgjorde som polisbil till juni 1958, då den dessvärre 
krockskadades så svårt att en ny bil, en Ford Zephyr Six Mark II, måste köpas. Att 
polisyrket stundom är hårt förstår man av att även den här bilen bara ”överlevde” i två år 
innan den var färdig skroten. Och en likadan Ford av året modell (1960) skulle inköpas. 

 

 

 

På bilden ses till höger 
polisnämndens 
ordförande, advokat 
Anders Lind, 
överlämna bilnycklarna 
till polischefen, 
landsfiskal Nils 
Mattsson. Till vänster 
står t. f. polisassistent 
Lars Nilsson. 
 
 
 
 

 
I ortens tidningar kunde man läsa. "Den nya polisbilen är en elegant fyradörrars Chevrolet 
av årets modell. Den har en del extra utrustning men saknar fortfarande 
radiosändarutrustning.  
I utrustningen finns förstås en siren, anordning för upphängning av cyklar bakom 
bakluckan, dubbla batterier, sökarlykta på taket, snödäck och en del andra prylar. 
Bakdörrarnas handtag går att lossa, så att inte "bovarna" kommer att kasta sig ut under 
transporten. Motorn är på 130 hk. och bilen kostar omkring 16 000 kr".                                                                                  
   Lite kuriosa innan polisradion kunde användas. Till höger om Pappershandels affärslokal 
på Storgatan fanns en två meters öppning till nästa fastighet, genom den kunde man från 
Storgatan se ner till polishuset på Missionsgatan. När polisen patrullerade med bilen fick 
man kolla ner i öppningen, om stationen ville ha kontakt med bilen skulle en handduk 
hängas upp i ett fönster. Då var det snabbt ner till polishuset för att inhämta order. 
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Polisväsendet förstatligades 1965.                                                                        
Polisnämndens sista sammanträde hölls den 7 december 1964. Från och med januari 1965 
förstatligades nämligen polisväsendet. Men där börjar en annan historia. 
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