
En berättelse om Stadshuset tillblivande

- från 1910 fram till 1960 –
Med hjälp av gamla protokoll, egen forskning och med bilder från 

Tranås Pappershandels fotoarkiv. April 2018 - Eije Fasth -



Vid arkitekttävlingen 1944 inkom 40 förslag, segrade gjorde Adrian Langendal och Ivar Stål.

Juryns motivering var att det vinnande förslagets stadsplanelösning var överlägset de andra.

Och resultatet ser ni ovan, på en bild från Tranås Pappershandel, 1973

Tranås Stadshus  

”Torget, stadshuset, 

vattnet och landskapet 

skulle skänka staden en 

arkitektonisk tyngd-

punkt av mycket hög 

valör, sällsynt i våra 

svenska städer”.



Tranås tidigare stadshus

Lilla torget mitten av 1920-talet. Till vänster Blaviers fastigheter. Vid skorstenen låg Scheutz garveri vars 

tidigare ägare Magnus Johansson ägt huset till höger. Som 1910 kom i Tranås köpings ägo. Notera 

anslagstavlorna som finns på båda sidor om stadshuset.

År 1895 köptes huset av fabrikör Scheutz som 1910 sålde det till Tranås köping. Då fanns en matservering 

på 1:a våningen som flyttades en trappa upp samtidigt som köpingens myndigheter flyttade in på 

bottenvåningen.  



Stadshuset, var en av stadens äldsta fastigheter torde ha byggts på 1850-talet i en våning, huset revs 1953. 

Det var bleckslagare S.M. Moberg som lät bygga huset. Garvare Magnus Johansson köpte det i början av 

1870 och lät 1885 bygga på en våning och hyrde ut den nedre till den då nystartade Tranås Folkbank som 

1901 flyttade till den egna nybyggda fastigheten på Storgatan 45.

Anslagstavlorna var dåtidens Facebook. Tavlan på högra husknuten satte kommunen ut sin information och 

den vänstra på gaveln fanns information från bl.a. ortens kyrkor och föreningar. 



Bilden från 1948 ser man klockare Johanssons portstolpar till vänster som numera står vid stadshuset 

där promenadvägen mot Junkaremålen börjar.                                                                                   

På anslagstavlan kan man se att Arbetarpartiet skall ha ett fackeltåg, det ska bli fotbollsmatch mellan 

Eksjö och Tranås BOIS på Ängaryds IP och längst till höger ett anslag om att Folkpartiet skall ha 

valmöte på Torget i Tranås. Så ser man Ågatans sträckning söder ut mot Stora Torget



1895 köptes huset av fabrikör Scheutz som 1910 sålde det till Tranås köping. Då fanns en 

matservering på 1:a våningen som flyttades en trappa upp samtidigt som köpingens myndigheter 

flyttade in på bottenvåningen. Utbyggnaden med den höga stensockeln byggdes till en tidigare 

hyresgäst, Tranås Folkbank, som där hade sitt kassavalv och arkiv. Utrymmet användes sedan för 

samma ändamål av Tranås köping och stad.



På bilden ser man till höger Tranås första Stadshus, från1919 till1952, vid Lilla Torget. 

I nedre våningen satt stadskamrer Jonsson, i ett annat rum fanns stadskassörskan Anna Fröst. Dit gick man 

för att betala räkningar till staden som t.ex. el och vattenräkningar eller kommunalskatt. Det annonserades i 

tidningen när det var dags för uppbörd och dom sist dagarna var det lång kö ut på gatan. På den här tiden 

fanns inte dagens datateknik med svisch och bankomatkort. Kassörskan hade samma sociala ställning som 

apotekaren, man fick stå med mössan i hand och bocka för att få betala. 



Tranås beredningsutskott i början av 1920-talet med grosshandlare Leonard Bäxell 

som ordförande. Jonas Johanson till vänster och Robert Lindwall till höger.

Bilden härrör från drätselkammarens sessionssal i det anspråkslösa stadshuset.



I början av 1900-talet lät Charkuterihandlaren August Andersson uppföra ett litet slakthus på maden öster 

om Svartån. Han drev också en charkuteriaffär i källaren på Storgatan 20 mot torget. När det var torgdag 

eller marknad i Tranås användes slakthusområdet för att binda upp besökarnas hästar. 

Slakthuset med den gamla bron



1950 revs byggnaderna på slakthusmaden. När seklet var ungt fanns det en utmärkt skridskobana på 

udden där slakthuset låg som användes av Tranås bandylag. Ett stort nöje var de skridskofester som hölls 

på maden. På den tiden var det inte tal om kommunal skottning – det arbetet sköttes av skridskoåkarna 

själva och under festerna lystes den blanka isen upp av hemmagjorda marschaller



1947 stod en ny bro färdig som ersatte den gamla träbron till slakthusorådet där det nya stadshuset 

skulle byggas.  



Förberedelser för nytt stadshus 

På 1930-taletkunde man konstatera att byggnaden var 

bristfällig och icke ändamålsenlig då den kommunala 

administrationen krävde större utrymmen. Att utveckla den 

nuvarande stadshuset bedömdes som olämpligt och man 

började planera för en nybyggnad. 1937, bad man Arkitekten 

Einar Rudskog i Stockholm om ett förslag till nytt modernt 

stadshus med stadshotell. Tanken att skapa ett stadshus 

kombinerat med stadshotell blev en tanke som länge var 

aktuell.  Rudskog skapade två alternativ.

Parallellt med Rudskogs arbete, till vänster, kom arkitekt Curt 

Björklund också med ett förslag att utnyttja den nuvarande 

platsen vid Lilla Torget, Ågatan, för ett kombinerat stadshus 

med stadshotell. Men dessa projekt rann ut i sanden.  

1940 tillsattes en kommitté för att 

utreda frågan om ett nytt stadshus. 

5000 kronor avsattes för att 

fullfölja utredningen, ägarna till 

Centralhotellet erbjöd att inrätta 

lokaler för förvaltningarna. Inget 

svar gavs. 



1941 presenterades två förslag av stadsarkitekten Johannes Dahl till nytt stadshus som skulle placeras 

antingen i kvarteret Lyktan vid Lilla Torget eller i kvarteret Gyllenfors. 

Förslaget debatterades, ett par ledamöter ville att det skulle byggas vid den gamla stadshustomten. Beslut 

att ett av förslagen skulle realiseras till en kostnad av 415 000 kronor som ett kommunalt reservarbete med 

bidrag från staten, minst 20 %. 

Oktober 1941 yrkade Algot Widolf på återremiss, föreslog att engagera annan arkitekt och om inte en 

annan tomt vore lämpligare. Förslaget gick överraskande igenom. 

År 1941 utarbetade 

stadsarkitekten i Tranås 

Johannes Dahl ett par 

förslag till nytt stadshus i 

staden. Förslaget tänktes 

utföras på den tomt där 

stadshotellet senare kom att 

ligga



En ny nationell arkitekttävling utlystes för 

stadshus och stadshotell, fyra tomter pekades ut 

som alternativ för de två byggena. Stadshotellet 

skulle förläggas till Lilla Torget. Ett friluftsbad 

skulle föreslås invid Svartån. Första pris var

4 000 kronor av de 10 000 i prispotten.

40 förslag kom in, slutsats blev att kvarteret 

Lyktan inte kunde bebyggas med båda 

byggnaderna eftersom tomten var för liten.

Prisnämndens rangordning gav följande resultat.

Det vinnande förslaget var inlämnat av Adrian 

Langendal och Ivar Stål. I juryns bedömning 

framkom att förslaget var överlägset de andra och 

skrev följande

”Torget, stadshuset, vattnet och landskapet 

skulle skänka staden en arkitektonisk 

tyngdpunkt av mycket hög valör, sällsynt i våra 

svenska städer”. 

Ett principbeslut fattades att förlägga det nya 

stadshuset till udden vid Svartån. Förslaget 

diskuterades och kompletterades och ett kontrakt 

utformades angående arkitekternas medverkan vid 

uppförandet. Det meddelades att Adrian 

Langendal ensam skulle stå för detta arbete. 

När tävlingen presenterades visades det vinnande 

förslagets översiktsbild. Stadshuset upptill invid 

Svartån och det planerade stadshotellet nere till 

vänster, vid bildens nedre kant ser man Storgatan.



På bilden till höger ser 

man udden i Svartån 

med slakthuset som 

revs samma år som 

bilden togs 1950. 

Bron över Svartån blev 

färdig 1947, man ser 

också vägen till Folkets 

Park

Arkitekt Ivar Stål föreslog att byggnaden borde 

förses med en tornbyggnad för att få en intressant 

monumental gestaltning. Tornet var tänkt att placeras 

invid huvudingången. Detta uteslöts av kostnadsskäl. 

Se bilden till vänster.



1945 i september besökte en representant från byggnadskommittén Langendal i Stockholm för att 

diskutera ritningarna, då man framförde önskemål att ev. inrätta en tredje våning. Förslaget 

tillstyrktes.

Huvudentrén kom att förenklas 

under projekteringsprocessen. 

Granitportalen och den välvda 

murningen invid uteslöts.

Under projekteringen tvingades man 

banta kostnaderna och bl.a. kom de 

tänkta granitpelarna att utföras i betong.



Sommaren 1946 skulle ritningarna vara 

klara, men de försenades av att 

konstruktörerna inte erhållit nödvändiga 

uppgifter från stadskontoret. Vid denna tid 

skedde provpålning för att undersöka 

grundförutsättningarna. 

För att spara pengar gjordes en del ändringar, 

porten mot söder gjordes enklare och 

takhöjden i källaren sänktes till 2,5 meter.

Våren 1947 beslöt man att uppföra 

stadshuset på udden vid Svartån, beräknad 

kostnad 985 000 kronor. Dock krävdes ett 

byggnadstillstånd av staten, detta drog ut på 

tiden.

Man bjöd ner representanter 

från berörda departement för 

att beskåda det förfallna 

gamla stadshuset, vid 

guidningen trampade man på 

de genomruttna golvbräderna 

för att inse att ett nybygge var 

akut. Först i september 1951 

lämnades tillstånd från 

Stockholm och förarbetet 

påbörjades omedelbart.



Tack vare Tranås posten blev det 

koppartak

Takbeläggningen diskuterades och det 

framkom förslag om att använda papp 

som ett billigare alternativ till 

koppartaket. Genom Tranås Posten 

genomfördes en insamling där man 

betalade 60 kronor för en kopparplåt 

och fick sitt namn ingraverat i den som 

tack för bidraget. Den mest kände 

bidragsgivaren var Tranåssonen 

Lennart Hyland.

Material från Tranås skulle användas
Det framkom att det ”känslomässigt och ev. 

även ekonomiskt vore riktigt att använda 

material från Tranås med omnejd”. Träd kunde 

tas från Hubbarpsskogen och Ängarydsparken 

och Tranåsgranit var påtänkt. Hur det blev 

med träleveranserna är okänt men 

stenmaterialet togs från bohusgranit i 

Ibefjorden.



Paralleller med Stockholms stadshus

Arkitekterna jobbade båda i tjänstelokaler vid Stockholms stadshus. Genom detta förhållande kunde 

dom hämta förebilder till bygget. Hela grundplanen i Tranås stadshus med en överbyggd ljusgård 

omgärdas av tjänstelokaler refererade till Blå hallen i Stockholm. Det samma gäller byggnadens 

belägenhet vid vattnet med strandskoningar i granit

Stockholms stadshus fotograf: Yanom Li

Arkitekten hade från början ett föreslag om att 

byggnaden borde förses med en tornbyggnad för att få 

en intressant monumental gestaltning, vilket avslogs 

av kostnadsskäl. Vist, då hade likheten med 

Stockholms stadshus varit mer påtaglig



Arbetet påbörjas

Vid anbudstidens slut i april 1952 hade 

byggmästare Hugo Svensson från Malmös bud 

antagits på 999 000 kronor. När bygget kommit 

igång uppstod förseningar av ritningar från 

arkitekterna. I juli 1952 meddelade entreprenören 

att eftersom ritningarna varit ofullständiga och 

försenade och att omfattande ändringar gjorts, 

kunde han endast fortsätta om inte arbetet gjordes 

på löpande räkning. Arkitekterna klagade på det 

misstroende som entreprenören visade mot dem. 

Ett stillestånd uppstod då på bygget. 

På bilden ovan ser man att Schaktnings-

arbetet har börjat, året är 1952.

1952 i juni och juli skedde schaktning och 

gjutning av grunden. Arbetsstyrka s:a 20 

man.

I oktober fotograferade byggmästaren 

granitsockeln, eftersom blocken levererats i 

fel ordning och arbetet försenats, om tvist 

skulle uppstå.



I november 1952 reste takstolarna och i slutet av 

november täcktes taket med papp. Under 1953 

fortsatte arbetet men inte utan intermezzon, en brand 

uppstod i ett oljeaggregat, material godkändes inte, 

vintern var kall och det innebar förseningar. Men i 

oktober månad 1953 avslutades arbetena med 

inredningen av stadshuset samtidigt som arbetena 

med kajen mot Svartån påbörjades men försenades 

eftersom pålkranen rasade och slogs sönder. 

Vid slutbesiktningen framkom som vanligt en rad 

anmärkningar men ingen som var värda att nämna.

Stadshusbyggets sista moment var de strand-

skoningar som byggdes av Skånska Cement. 

Skoningarna lades på ett underlag av Träpålar

Pålningen med timmerpålar av

kajkanten mot Svartån, hösten 

1953.



parkettgolvens kvalitet som fick avgöras av en skiljenämnd, som fastslog att kvaliteten var otillräcklig. 

Parkettgolven hade lagts innan bjälklagen var uttorkade och golven buktade upp. Bristen skulle åtgärdas 

på entreprenörens egen bekostnad.

Efter två år skulle garantibesiktningen hållas, men eftersom staden begärde besiktningen 4 månader för 

sent hävdade byggmästaren Hugo Svensson att hans åtagande var avslutade.

När stadshuset färdigställts hade kostnaderna för byggnationen summerats till: 1 897 412:81 kronor 

förutom inventarierna. 

Vid slutbesiktningen 

framkom som vanligt en 

rad anmärkningar men 

ingen som var värda att 

nämna. 

Men vid inflyttningen 

uppstod en tvist om

Bilden är tagen 1967 och 

visar stadshusets vackra 

läge vid Svartån, från 

Badhotellets 

parkanläggning



Vykortet från Tranås Pappershandel visar stadshusets vackra läge på den av Svartån omflutna halvön med 

Tranås stadskärna i bakgrunden. Fastigheten Löfstad 1, som är udden vid Svartån, utgör det 

skyddsområde som byggnadsminnesförklarades 1996



Här ser ni två bilder 

från Tranås 

Pappershandel som är 

tagna från samma plats, 

Kuranstaltens park.

Slakthusbilden från 

tidigt 1940-tal. 

Stadshuset slutet av 

1950-talet



I november var byggnaden färdigställd och 

inflyttningen skedde den 16- 21 november 

1953. Det var expeditionerna till socialbyrån, 

byggnadsnämnden, griftegårdsnämnden, 

hälsovårdsnämnden och elverkets kontor som 

tog plats i kontorslokalerna. Expeditionerna 

hölls därefter öppet 13-15 på vardagar och 

11-13 på lördagar. En högtidlig invigning 

förrättades den 27 november 1953

Invigning av stadshuset 27 november 1953

Först en välkomsthälsning och sedan 

överlämnandes stadshuset av byggnads-

kommittén till stadsfullmäktige. Som punkt 

fyra framförde Tranås manskör, Tranås 

orkesterförening och solist Folke Gustavsson, 

från Motala. Edvard Griegs Landkjending.

Invigningstal hölls av Landshövding Olle 

Ekblom. Varefter det var visning av stadshuset

De 143 inbjudna gästerna bjöds på en fyra rätters 

lunch, där huvudrätten var Oxfilé med tryffel- och 

madeirasås.



Första stadfullmäktigemötet i nya stadshuset höll 

den 27 november 1953 då bilden är tagen.

Kommunalborgmästare var Carl Stigner

En kort beskrivning av Tranås stadshus

Byggnaden har formen av en sluten fyrkant, kring en 

överbyggd gård (ljushall), med två hela våningar, inred 

vindsvåning och källare under hela byggnaden. Två trappor 

diagonalt placerade i ljushallen sörjer för förbindelsen mellan 

våningarna. 

Den slutna byggnadsformen har fördelen att lokalerna blir 

väl samlade. Nackdelen blir att en tillbyggnad är svår att 

genomföra. Men lokalerna kan bedömas att vara tillräckliga 

för avsevärd tid framåt. Expeditionslokalerna i de tre 

våningarna innehåller c:a  2230 m2 och ljushallen bestod av 

230 m2. 1953 kunde man konstatera att stadens hela 

förvaltningsapparat inrymdes i stadshuset.

Stadshuset har försetts med modern teknisk utrustning, 

telefonväxeln är helautomatisk med sju inkommande och 

fem utgående linjer som betjänar även stadens elverk och 

centralförråd med tillsammans 55 apparater.

I kombination med telefonväxeln finns personsökare system. 

Hos drätselkammarens ordförande och i cheftjänstemännens 

rum har installerats s.k. konferenstelefon som är ett praktiskt 

och användbart instrument. Belysningen i alla tjänsterum och 

expeditionslokaler finns lysämnesrör. Meningarna är delade 

om denna form av belysning.

Som de flesta yngre städer är Tranås stad fattig på god 

representativ arkitektur. När stadshuset planerades ville man 

därför icke bara åstadkomma fullgoda kontorslokaler utan 

även tillgodose önskan att ge staden ”något mera”. I sin 

strama stil är byggnaden arkitektoniskt tilltalande och 

kommer väl i sin rätt genom att den beretts ett förnämligt 

läge vid Svartån. 

Sålunda har stadshuset med ett gediget inre förenat ett 

tilltalande yttre och är en prydnad i stadsbilden.

Så avslutade kommunalborgmästare Carl Stigner sin 

kortfattade beskrivning av stadshuset i en skrivelse inför 

invigningen 1953



Stadshusbyggnaden och ett omgivande 

område ägs av AB Tranåsbostäder, som 

är ett av Tranås kommun helägt 

aktiebolag.

Anläggningen med stadshus och 

omgivande park skyddas som 

byggnadsminne genom särskilda 

skyddsföreskrifter, som ses nedan i en 

kortare version:  

1. Byggnaden får inte rivas, flyttas eller 

till sitt yttre byggas om eller förändras.

2. Ingrepp får inte göras i byggnadens 

stomme.

3. I de lokaler som på nedanstående 

ritning markerats med X får inte göras 

ingrepp eller ändring av fast inredning.

4. Byggnaden skal vårdas och 

underhållas så att den inte förfaller. Vid 

reparation får inte det kulturhistoriska 

värdet minska och material skall 

användas som är anpassat till 

byggnadens egenart.

5. Den fastighet (Lövstad) som 

byggnaden är belägen på utgör 

skyddsområde som inte får bebyggas 

eller förändras

Stadshuset blev byggnadsminnesförklarat år 1966



Blå hallen i Stockholms stadshus har många gemensamma 

drag med ljushallen i Tranås Stadshus.

Stadshusets arkitekter Adrian Langendal och 

Ivar Stål kombinerade sina roller med 

myndighetsanställningar vid Stockholms stads 

stadsbyggnads- stadsplanekontor med 

Stockholms stadshus som sina arbetsplatser. 

Båda byggnadsplatserna utgjordes av sank 

mark och läget vid vattnet utnyttjades fullt ut 

med terrasser och skoningar av granit ner mot 

vattenytan. Byggnaderna är försedda med 

socklar av granit, röda tegelfasader och tak av 

kopparplåt. Som nämnts tidigare bekostades 

den dyra kopparplåten av en insamling, vilket 

också var fallen med Stockholm stadshus.

Båda ljusgårdarna är 

försedda med var sin 

monumentaltrappa, som 

man kan se på bilderna.

Det finns paralleller med Stockholms stadshus



Stadshuset tjänar inte bara för den kommunala 

förvaltningen. 

I stadshusets hall har staden fått en utmärkt och 

vacker samlingssal som kan hyras till konserter, till 

politiska och andra ideella föreningar för offentliga 

evenemang, jubileumshögtider och liknande. Hallen 

har visats sig mycket användbar för sådana 

händelser.

Här följer några exempel

Stadshushallen för offentligheten  

Kungabesök av Gustav VI Adolf, vid kungens 

Eriksgata 1954

Vid Tranås AIF:s 50-års firande i stadshuset 

den 6 april 1955 avtackades en stor skara 

veteraner.

Tranås AIF 50 år 1955 

Kungabesök 1954



Julkonsert med 

Ingeborg Nyberg 

1956

Skärmbildsundersökning i stadshusets matsal i 

källarvåningen år 1955

I mitten av 1930-talet kom skärmbildsundersökningarna 

(röntgen) och de blev allmänna från mitten av 40-talet.

Med hjälp av de ambulerande skärmbildstagningarna 

kunde läkarna göra masskontroller och på så sätt spåra 

upp tuberkulosfall, och smittspridningen kunde hejdas.

Vid julkonserten den 22 

december 1956 uppträdde 

sångerskan Ingeborg Nyberg 

med Tranås Hornmusikkår, 

dirigent Gunnar Borg.  

Konserten hölls i det då 

ganska nybyggda stadshuset

Skärmbildsundersökning 1955



Utomhusscenen vid stadshuset byggdes 

1958, allts 5 år efter att stadshuset blivit 

färdigt och fick i folkmun, efter sitt 

utseende, namnet gapskrattet.

Gapskrattet 1958

Tranås firade sitt 50-års dag som stad på 

torget, och på klockslaget 24 00 nyårsafton 

1968-69 började det vackra fyrverkeriet

Tranås stad 50-år 1969


