
Bilden: TRANÅS 1920-talet. Flygbilden är ett vykort tagit från norr, från vänster ser man Bryggeriet, 
Strömsholmen och slakthusmaden. Sedan de tre parallella gatorna Ågatan, Storgatan och Nygatan. Järnvägen 
fortfarande med enkelspår, dubbelspåret kom 1932 då även Stationshuset flyttades till sin nuvarande plats på 
den östra sidan av järnvägen. Och mitt på bildens högra sida ser men huset som då var Tranås ålderdomshem 
senare BB. År 1884 bosatte sig den förste privatläkaren i samhället, hans namn är okänt och 1987 fick Tranås 
en så kallad distriktsläkare. En provinsialläkarebefattning inrättades för Tranås, Säby, Linderås och Frinnaryd 
1893, läkaren hette A. Gustavsson. Tidigare fick stadens sjuklingar åka till Eksjö, men även till Ramfall i 
Ydre där Tranérska sjukstugan låg, om man hade råd eller möjlighet till detta. 

Sjukhusets historia



Karta över Tranås från 1890, tomterna väster om järnvägen, Kyrkogatan, var då alla obebyggda 
förutom stationshuset. 



Karta över Tranås 1911. Nu fanns inte bara stationshuset på Kyrkogatan utan även Tranås 
första ålderdomshem och längst upp till vänster Tranås första sjukhus

x



Mitt i bilden kan man se två vita hus, det första är ålderdomshemmet och strax efter ligger det första 
ålderdomshemmet som senare blev BB. Följer man Västrajärnvägsgatan, Kyrkogatan, mot norr kommer man 
till stationshuset med gångbron över järnvägen mot godsmagasinet och Östrajärnvägsgatan.  Fortsätter man 
sedan mot norr så ligger Tranås första sjukstuga, det vita huset som man ser med långsidan mot bilden, byggt 
1895. När bilden togs 1930 var byggnaden om- och tillbyggt vid flera tillfällen



Sjukvård under utveckling, bilder från tidigt 1900-tal.



Det andra Epidemisjukstugan som troligtvis byggdes i börja av 1900-talet i närheten av Östanåhemmet och 
Ljungstugan, kallades för Nya Zeland antagligen för att den låg så långt bort från det centrala Tranås och har 
fått en gata, Zelandsgatan, uppkallad efter sig. Huset revs 1969.



Doktor Henrik Tham född 6 maj 1866, 
anställdes som provinsialläkare i Tranås redan 
1894. Det blev dock inte som provinsialläkare 
utan som läkare vid Tranås kuranstalt som han 
skulle utföra sitt mest betydande livsverk. År 
1905 anställdes han som läkare på ”Kuran”. Då 
företagets grundare Axel Andersson 1914 avsade 
sig befattningen som direktör, utsåg man Henrik 
Tham till verkställande direktör. Tranås kuranstalt 
vann berömmelse i hela vårt land och störst 
förtjänst härav, förutom grundaren, tillkom doktor 
Tham.

För Tranås samhälle visade doktor Tham ett stort 
intresse och arbetade hårt för Tranås kyrkas 
tillkomst. Han intog också en stark ställning i 
Tranås sång- och musikliv.

Redan tidigt kom doktor Henrik Tham hit som läkare fram till 1905 då han fick en läkartjänst på Tranås 
Kuranstalt. Andra läkare som tidigt fanns i samhället med egna privatmottagningar var bl.a. Harry 
Bengtsson, Knut Berg och Hjalmar Selldén (känd för sin sårsalva).



Apoteket har förstås spelat en stor roll för sjukvården i Tranås

År 1888 fick innehavaren av apoteket i Boxholm tillstånd att inrätta en filial i Tranås. Den var först inrymd i 
Kronans? fastighet på Ågatan 46 men flyttades efter något år till hörnet Storgatan 51 och Falkgatan. 
Apoteket fick redan år 1888 namnet Örnen. Cyklisten på bilden till höger kör in på dåvarande Bryggar-
gatan, som från 1912 blev Falkgatan, mot järnvägsstationen.



Storgatan 51 ”Apotekshuset” eller ”politiska hörnet”. Året är tidigt 1910-tal. I lokalen till vänster fanns 
Apoteket Örnen fram till 1910 då huset till höger byggdes och Apoteket flyttade in och fanns här till 1944 då 
man flyttade till Falkgatan 9. Till 51:an kom då, 1910, Levins Musik och Pappers-handel här fanns också 
Tranås Tidning och Edvin Aztors speceriaffäraffär. 
(På båda bilderna kan man till höger se Centralhotellet)



Falkgatan 9, här låg Apoteket Örnen från 1944 till 1977 då den flyttades till korsningen 
Ågatan Missionsgatan.



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.



Den lilla sjukstugan på Västra Järnvägsgatan skulle göra god tjänst i många decennier framöver, omändrad 
och tillbyggt vid flera tillfällen. 1924 byggdes på Norra Storgatan ett nytt större epidemisjukhus som 1930 
fick ändrad status till vanligt sjukhus med 31 vårdplatser. Samma år (1924) flyttades också verksamheten 
från Västra järnvägsgatan till det nya sjukhuset.  



Fastigheten, V. Järnvägsgatan 11, har byggts om och till vid flera tillfällen. Men här bedrevs 
sjukvårdsverksamhet (BB) fram på 1930-talet, byggdes om till småskola under några decennier för att då bli 
ett vårdhem för lätt psykiskt störda kvinnor. Här fanns Västra Vux och en invandrarskola fram till 2017.  



Bilden tagen från gamla järnvägskorsningen Majorsgatan – V. järnvägsgatan mot norr. Till höger finns 
järnvägen och till vänster ser man det första Ålderdomshemmet byggt i slutet av1800-talet.  I denna 
byggnad fanns Tranås BB från mitten av 1920-talet och folktandvården från 1943. Byggnaden brann ner i 
samband med den stora branden av Cirrus fabriken1960



Det lilla huset, mitt på bilden från c:a 1932, var först ålderdomshem men blev BB 1925 när det 
nya sjukhuset byggdes på norr år 1924. Från 1943 till 1956 fanns Folktandvården här när BB 
1943 flyttades till det tillbyggda sjukhuset på norr. Huset söder om BB i den lummiga grönskar är 
ålderdomshemmet 



Huset som man ser på bilden, byggdes vid slutet av 1925 som ålderdomshem men efter 
branden på Cirrus-fabriken (1960) flyttades det till Västra vägen för att först bli musikskola, 
sedan folkhögskola nu central för äldrevårdens hemtjänst.



Cirrus AB:s fabrik låg på samma 
område vid Västra Järnvägs-gatan 
som byggnaderna som tidigare 
varit både BB, Folk-tandvård och 
ålderdomshem. Numera finns 
Tranås köpcentrum med ”Willys” 
här.
Cirrusfabriken brann vid två 
tillfällen, första gången 1958 den 
andra 1960 se bilden till vänster

En häftig brand utbröt i Cirrusfabriken den 5 
december 1960. Branden var våldsam med en enorm 
rökutveckling. Av de två gamla byggnaderna som låg 
i direkt anslutning till Cirrus fabriken klarade sig 
ålderdomshemmet trotts att det låg närmast brand-
härden. Se bilden ovan
Men huset med tidigare BB och Folktandvården 
(1897-1956) gick inte att rädda trots att det låg 
längre från eldhavet. Bilden till höger.



År 1921 beslutades det att uppföra ett epidemisjukhus i Tranås, kostnad 261 000 kr. Det vackra sjukhuset 
ritades av arkitekten Sven Torgesruud i Linköping. Byggnaden invigdes 1924 med plats för 31 patienter, som 
vid behov kunde ökas. Ny flyttades sjukvården från Västra Järnvägsgatan hit. 1932 inrättades 8 BB platser 
men först 1943 kunde hela BB flyttas från Järnvägsgatan till en ny tillbyggnad.  År 1930 ändrades 
benämningen på fastigheten till sjukstuga.



Så här såg den vackra byggnaden ut på ett vykort från 1924. Till höger går vägen mot hamnen och rakt 
fram fortsätter Norra Storgatan upp för backen. 

Redan 1927 tillträdde Folke Sederblad som chefsläkare fram till 1959 (32 år) då han efterträddes 
av Sven Sjöberg som stannade på posten i 14 år till 1974  



Carl Johan i Tranås hamn med Tranås epidemisjukhus i bakgrunden. Sjukhuset blev färdigt 1924 
med plats för 31 patienter. Ett trettiotal båthus byggdes nedanför Väverifallet och nedanför 
Ydrevägen. Båthusen i hamnbassängen revs i slutet av 40-talet men båthusen nedanför Ydrevägen 
finns kvar som pittoreska kulturminnen.



1943 byggdes sjukhuset till med flygeln mot norr. I bottenvåningen var barnavårdsavdelningen och 
på andra våningen BB. På 3:e våningen fanns sjuksalar. Tillbyggnaden av sjukhuset kom till under 
Dr Cederblads tid, han strävade under hela sin period att förbättra standarden på sjukhuset, genom 
att införskaffade ny modern utrustning, utöka antalet vårdplatser, totalrenoverade avdelningarna 
och utöka personalstyrkan.



Bilden är tagen när fastigheten blev färdig 1943.

I samband med tillbygget öppnade Bengt 
Bengtsson Hamnkiosken. Den övertogs 
av systern Emmy och flyttades vid nästa 
tillbyggnad av sjukhuset (1961) till andra 
sidan Storgatan mot Svartån. Bilden från 
mitten av 1940-talet



Bilden på Sjukhuset är från 1967.
År 1959 beslutade landstinget att en ny sjukstuga skulle byggas och den gamla omändrades till 
sjukhem för långvarigt sjuka. Det var samma år som Dr Cederblad slutade och Sven Sjöberg tog 
över chefsläkare sysslan. Sjukhuset invigdes i oktober 1961.



Väveriets fabriksanläggning. Byggnaderna revs omkring 1970 och David E & Söner byggde här 
tre hyreshus. I bakgrunden ser man sjukhusområdet med det nybyggda sjukhuset som invigdes i 
oktober 1961. Det var en med dåtidens mått toppmodern anläggning, som kunde erbjuda 
Tranåsborna utmärkt vårdservice. Anläggningen har senare byggts ut i flera etapper, och är 
numera vårdcentrum.



Under 1960-talets senare hälft skedde en mycket stor förändring inom Tranås sjukvård. År 1966 
beslutade landstinget komplettera anläggningen, och vid årsskiftet 1970-71 upphörde en epok som 
sannerligen varit expansiv. Namnet på sjukvårdsinrättningen ändrades till Tranås sjukhus. Nu hade 
tillkommit platser för långtidsvård, flerläkarstation, distrikttandvårdspoliklinik, mödra- och 
barnavårdscentral samt distriktssköterskemottagning. I och med utbyggnaden har Tranås fått en 
förnämlig sjukvårdsinrättning med många skickliga läkare.

Tranås sjukhus, färdigt 1971, med ett dominerande läge strax intill hamnområdet



Ett av Tranås vackraste konstverk är 
bronsskulpturen Älvdansen som fått en 
förnämlig placering framför sjukhuset. Själva 
skulpturen är fem meter hög och fundamentet 
är sex meter i diameter.
Konstverket var från början placerat på 
gräsmattan till höger framför byggnaden, 
år1971, men flyttades till sin nuvarande plats 
till vänster om infarten då den nuvarande 
bilparkeringen anlades.
Skulpturen har utformats av konstnären 
Henrik Roxström som föddes i Elmshorn i 
Tyskland 1899 men flyttade till Sverige under 
sin barndom.
Konstverket var tidskrävande och tog två år att 
slutföra.



Det var en tradition att Tranås- och Frälsningsarméns musikkårer, på morgonen den 1 maj marschera till 
sjukhuset och där hålla en uppskattad konsert. För att sedan marschera Storgatan tillbaka med den stora 
publiken som följe. Bilden från 1972



Här avslutar jag 
berättelsen om Tranås 
sjukvård med en vacker 
bild över hamnområdet. 
Med sjukhuset till 
vänster, och bostads-
bebyggelsen och de 
fabriks-byggnader som 
fanns i mitten av 1960-
talet.


