
Tranås gymnastiksällskap bildas 
15 februari 1913

Egentligen startades redan 1908 en 
frivillig gymnastikverksamhet av Tranås 
AIF, som fram till 1913 sporadiskt men 
med växande intresse anordnade 
gymnastiska övningar.                                                   
1 februari 1913 tog folkskolläraren Eric 
Thorsell initiativet till ett 
gymnastiksällskap i Tranås. Ett upprop 
infördes i tidningen ”med en uppmaning 
till ungdomen i Tranås att sammanträda à 
folkskolans högtidssal à dag och tid som i 
annons angifves”. I ett protokoll, som ses 
till höger  från den 15 februari noterades 
att Tranås gymnastiksällskap bildats.



Den 15 februari 1913 beslöt man att bilda Tranås Gymnastiksällskap och redan samma månad 
startades en kvinnlig och en manlig avdelning med greve Hamilton som ordförande och ledare. 
Bilden är tagen i Tennishallen på den nybildade föreningen i februari 1913.



Vi Småland- Östergötlands vinterspel 2 februari 1913 deltog 
dessa gymnaster från Tranås.

Stående från vänster: Erik Thorsell, Albin Rosén, okänd, 
Ivan Andersson, Gunnar Hylén, okänd. Sittande: Karl 
Johansson, okänd och Efraim Samuelsson. De okända är 
Verner Afzelius, Karl Blomgren och Fredrik Svensson. 



Det första offentliga framträdandet för gymnastiksällskapet ägde rum den 20 april 1913 då den 
manliga truppen , som syns på bilden, gav en uppvisning i Tennishallen. Ledaren Greve Hamilton 
står i uniform mitt i bilden.



Bilden tagen på Tranås Gymnastiksällskap mannliga och kvinnliga trupper vid en uppvisning 1914.                         
Bakre raden från vänster: Thure Carlsson, Luther Andersson, Harald Boquist, Knut Eriksson, Carl Fagerberg, 
Gunnar Johansson, Bertil Söderström, Sven Fröst och Ruben Malmqvist. Mellanraden: Erik Fång, Gunnar Hylén, 
Alfr, Rydén, Carl Johansson, Erik Thorsell och Thure Filén (ledare), Osvald Fredin, Oscar Karlsson, Albert Rosén 
och Elis Kågén. Knästående: Efr. Samuelsson och Ivan Andersson. Damer: Elna Carlsson, Ruth Franzén, Sabina 
Pettersson, Elly Rosin, Elisabeth Pettersson. Anna Freidleiff, Sara Spång, Karin Helldén, Majrid Andersson, Dema 
Lind och Elsa Samuelsson



Tranås damgymnaster.  1915



Tranås Gymnastiksällskaps damtrupp 1915, med sällskapets ordförande och initiativtagare 
folkskolläraren Erik Thorsell



Damtruppen 1916 med ledaren ? Två ledare för dom kvinnliga grupperna fanns. A-avd Frk. 
Moselius och för B-avd. Frk. Lind



Gymnastiksällskapets damer med Greve Hamilton, som var Tranåsbadens grundare



Greve Hamilton var officer på Malmslätt, men i huvudsak var han sjukgymnast på Tranås 
Kuranstalt. Han bodde med sin familj och fyra barn i Tranås men flyttade till ett nyuppfört hus, 1916, 
på en tomt där Tranåsbaden senare kom att ligga. 1928 bestämde sig Hamilton att bygga ut och 
öppna kuranstalt. Då påbörjades den stora utbyggnaden, åt söder byggdes hotelldelen med 
badavdelning i källaren och åt norr köksflygeln.



Manliga gymnasterna uppställda för fotografering inför Lingfesten den 12 nov. 1916. Reklamen 
uppdrogs åt herrarna Samuelson och Rydén, övrig underhållning av Hembygdskören och musik av 
Skyttegillet. Inträdet bestämdes till, läktaren 1 kr. salen 50 öre och skolungdom 25 öre.



Tennishallen byggd och invigd 1 maj 1912 och var den 5:e kommunalt ägda idrottshallen i Sverige, 
den revs 1958. Här spelades Tennis och bordstennis den användes även till gymnastik, handbolls 
och brottningstävlingar. Här har även hållits många konserter och inte att förglömma alla 
danstillställningar på lördagskvällarna under vinterhalvåret.



Ur årsberättelsen från 1916 står följande att läsa, som är en god illustration till förhållandet på 
den tiden.                                                                                                                   
”Då ett av de svåraste hindren för deltagarna i gymnastiken är skofrågan, har sällskapet för att 
avhjälpa detta under året inköpt skor till uthyrning mot billig avgift”.

UTHYRNING AV 
SKOR 1916

Enligt protokoll från 
styrelsemötet den 
16 september 1916, 
skall en avgift tas ut 
för hyra av skor med 
25 öre per vecka, 
tills skorna är 
betalda. Vilket är 
7.50 i dagens 
penningvärde. 



Tranås gymnastiksällskaps trupp vid vinterspelen i Eksjö 1917

Gymnastiksällskapet framträdde första gången utanför Tranås vid vinterspelen i Eksjö 1917.     
Även om Tranåsgymnasterna kom till korta vid jämförelse med övriga trupper, blev det en 
värdefull sporre för den fortsatta utbildningen. I mitten ses sällskapets ledare som senare 
under året 1917 avflyttade från orten och ersattes som ordförande av Elis Kågén vilken post 
han innehade till slutet av 1924.



Folkskolläraren Eric Thorsell, sällskapets 
initiativtagare och dess ordförande 1913-1917

Då Eric Thorsell avflyttade från orten 1917 
söktes efter en ny ordförande, tillfrågade var 
doktor U Bengtsson och fabrikör Westberg som 
kandidater. Båda tackade nej.



Direktör Elis Kågén född den 21 
september 1893 i Tranås, känd 
som företagsledare och 
kulturbevarare.                        
Som företagsledare byggde han 
upp Kågéns industrier som 
numera heter EFG. Och som 
bygdens kulturbevarare har Kågén 
gjort en enastående insats i 
samband med sitt bildsamlande. 
Elis Kågén har varit med och 
bildat Tranås Gymnastiksällskap 
år 1913, och Tranås 
hembygdsgille som bildades ur 
TGS 1921, samt på Elis Kågéns 
initiativ startades Holavedens 
Hembygds- och 
Fornminnesförening.                    
Han har som författare och 
förläggare utgivit 13 
hembygdsböcker, vilka sålts i 155 
000 exemplar.                              
Elis Kågén gick bort, nästan 90år 
gammal, den 24 juli 1983.



Den vita fabriksbyggnaden Tranås Norra Stolfabrik uppfördes av Elis Kågens farfar 
nämndeman Johan Andersson 1889.
I bakgrunden syns mjölnarebostaden, där finns nu Tranåsbostäders hyreshus.  



För att hävda sig i konkurrensen måste han skaffa maskiner och en kraftkälla, den fick genom att lägga 
en draglina från kvarnaxeln in i fabriken fick han den första maskinella driften inom träindustrin i 
Tranås



Tranåskvarn i början på 1900-talet. Framgångarna uteblev inte, och en större lokal startades 
1897 tillsammans med tre andra snickarmästare.   ”Tranås möbelfabriksaktiebolag”





KG Andersson startade nytt, Möbelindustrikompaniet 1907, 
kallades för ”Kompaniet”.

Fabriken brann 
ned till grunden 
den 26 mars 
1925, men 
byggdes upp igen



Efter intensiv träning var man redo att delta i småländska gymnastikfesten den 7 december 1919. 
Den manliga truppen ledes av kapten Elis Hellemark och inregistrerade nu sin hittills största 
framgång. En andraplats endast tre poäng efter segrande Jönköpingsgymnasterna.



Den manliga och kvinnliga truppen vid småländska gymnastikfesten i Jönköping 1921. Bägge 
trupperna leddes av gymnastikdirektör Georg Hellgren. Den manliga truppen erövrade första pris. I 
en Jönköpingstidning stod att läsa ”Den manliga truppen från Tranås var helt enkelt en härlig trupp. 
Strömhoppen var mästerliga och deltagarnas ovanliga vighet frapperande.” Även den kvinnliga 
truppen lyckades bra och nådde poäng för gymnastikmärket i brons.



Den kvinnliga truppen 1918



En av två duktiga ledare för dom kvinnliga 
trupperna, Greta Lindholm.

Arvodet för instruktörerna antogs av kronor 1:50 
per öfningstimma.



Protokoll fört vid styrelsemöte 3 sep. 
1918. Här beslöts om avgifter för 
passiva och aktiva gymnaster i 
föreningen.

Beslut togs också om arvoden för 
instruktörerna, som får ersättning per lektion 
= 1 timma



Föreningen Nytta Och Nöje.  
Föreningens medlemmar bestod 
till största delen av studerande 
ungdomar och man arbetade för 
att inrätta ett bibliotek i Tranås och 
man beslöt att varje medlem skulle 
skänka två böcker till detsamma. 
Tranås första vandrarförening i 
början av 1890-talet. På bilden ses 
från vänster Emma Johansson, 
Carl Nylander, Ellen Lind och Anna 
Johansson. 



Den 15 oktober 1916 samlade man till den första fotvandringen. Ett 40-tal deltagare med ledaren 
E. Thorsell i spetsen tågade till sommarhuset ”Lugnet” som ligger mellan Hätte och Sandvik. 
Bilden är tagen vid Svartån på platsen ”Ingenstans” efter vägen ut mot Tranås Säteri.



Tranås gymnastiksällskap anordnade den 21 januari 1917 en 
Skidutflykt till Skräddarps skolhus i Farsbo i en kyla av 18 grader. 
Det var en ståtlig skid- och stavslamrande kavalkad på 40 
skidåkare, som efter en snabb återfärd från Skräddarp i 
vinterdagens skymning höll sitt intåg på Tranås Storgata.

På bilden ses de många deltagarna i det vackra vinterlandskapet. I 
täten skidar Eric Thorsell, Elis Kågén, Dema Lind, Frida Svensson 
och Carl Isaksson.

På bilden till höger från 1913 ses Elis Kågén och Albin Rosén.



Den första utfärden på cykel var i pingsthelgen 1918 till Omberg och Alvastra klosterruin, med ett 
50-tal cyklande ungdomar. Vid detta tillfälle tillämpades för första och troligen sista gången 
gemensam mathållning. De matlagande damerna lär visst förlagt kokboken vid detta tillfälle. En 
saftsoppa, som serverades som måltid, var epokgörande och framförallt sagolik dryg. Ett annat 
intryck som skrev in i rapporten var, ”Vettern är en ganska stor sjö”. 



1:a utfärden på skridskor gick den 18 februari 1918 över Sommens is till Liljeholmens urgamla 
herresäte. Tack vare några sparkstöttingar kom alla ”skridskoåkare” hem.



Den 15 maj 1918 blev en rekordutfärd till Säby kyrka med 102 pigga vandrare. Från kyrkan gick 
vägen till Gripenbergs slott och därefter hem. Slottet visades av friherre Joseph Hermelin, som 
tillträdde som slottsherre 1916. Att ungefär hälften av deltagande ”fotvandrare” tog SJ:s sköna 
kupéer hem från Säbydal är egentligen bara ett pinsamt faktum.



Kristi Himmelfärdsdag 1918 anordnades en vandring till Helgaklint, där Sigurd Pira kåserade om 
Helga Klint som en av traktens märkligaste kultställen. Vandringen tillbaka gick över Falla, där 
gården ägare, Ernst och Emy Göransson, bjöd på förplägnad.                                                    
Ernst Göransson ses mitt på bilden.



Riksdagsmannen och 
häradsdomaren Ernst Göranson är 
född på Falla Norrgård den 16 
februari 1887. Han var under flera 
decennier en av de mest framstående 
personerna i Säbybygden. Göranson 
var en av initiativtagarna till 
Tranåsortens mejeriförening och 
valdes 1912 till dess första 
ordförande. Han tog initiativ till 
vägväsendets utbyggnad, försåg 
socknen med elektrisk kraft. Han var 
ledamot av riksdagens andra 
kammare och i landstinget och hade 
ett otal förtroendeuppdrag i 
kommunen. Hans känsla för 
hembygden var stark och han hade 
ett hängivande intresse för 
sockenkyrkan.



Omkring 1920 anordnade Tranås Gymnastiksällskap många fotvandringar och utfärder. På bilden 
ses deltagarna i en sådan samlade vid Åbonäs herrgårdsbyggnad efter besöket vid den 
nyupptäckta hällkistan. Mitt på bilden i ljus kostym står färdledaren Elis Kågén och bakom honom 
Mac Key-Åberg på Åbonäs säteri.



Omkring 1920 gjordes en fotvandring till Mada gravfält. Här finns en treuddig stensättning som 
mäter 25 meter mellan ändstenarna, samt flera domarringar och bautastenar. Gravfältet som 
restaurerades i början av 1940 talet, är känt för fornforskningen sedan närmare 400 år. Den 
treuddiga stensättningen vid Mada är den förnämsta av bygdens fornminne.



Våren 1921 anordnades 
en fotvandring till 
Giftasstenen vid 
Juditsmålen. Det kom 
även vandrare från 
Sommen, det var dessa 
som tipsat om den 
märkliga stenen. Den har 
fått sitt namn av en sägen 
, att alla som kan ta sig 
upp på stenens krön med 
all säkerhet blir gifta. Det 
måste erkännas att det 
fuskades av en del 
vandrare både med rep 
och närstående träd. De 
som på föreskrivet sätt 
nådde stenens topp var få.

På bilden har Elis Kågén 
lyckats klättra upp på 
Giftasstenen. Till höger ses 
Axel Lander och Otto Lantz 
från Sommens samhälle.



Under senare hälften av 1910-talet anordnade gymnastiksällskapet ofta kälkbacksåkning i 
backarna vid Junkaremålen. Bilden är tagen vid ett sådant tillfälle. Från vänster på bilden ses Elis 
Kågén, Dema Lind, Sven Fröst, Frida Svensson, Elov Rosin, Karin Ericsson, Efr. Samuelsson, en 
okänd och Eric Thorsell. Vid björken står Ruben Malmqvist.



Tranås allmänna idrottsförenings eldsjäl framför andra har varit 
Efraim Samuelsson. Han var under många år föreningens 
ordförande. I Smålands idrottsförbunds 50-årsskrift skriver Efr. 
Samuelsson: Idrotten har varit min stora hobby livet igenom, allt 
från början av 1900-talet, då jag som 13-åring gjorde mitt första 
försök att med en s k krakastör hoppa stav. Jag bildade en liten 
förening med några grabbar innan Tranås allmänna idrottsförening 
kom till 1905, där jag både som aktiv och ledare fann full 
sysselsättning – och lite till.

Efraim var också med i Gymnastiksällskapet och Hembygdsgillet 
som aktiv ledare, gymnast och folkdansare.

Från 1943 blev han VD för Tranås Snickerifabrik, som låg vid Tr. 
kvarn, se bild. På snickerifabriken tillverkade man bl.a. hyvelbänkar, 
skolbänkar, isskåp, sparkstöttingar och kälkar.

Tr. snickerifabrik bildades av 
fabrikör Gelotte 1896. Fabriken 
ödelades vid en brand 1948, och 
byggdes upp på nytt i 
Kimarpsområdet och döptes om till 
Tranås Skolmöbler.



För den planerade gränsträffen utsågs Bodaberget 
som festplats. På bilden ses Alfred Rydén, Efraim 
Samuelsson och Albert Rosén på 
rekognoseringstur för att planera inför den första 
hembygdsfesten

Tack vare sällskapets framsynthet att 
fotografera och spara bilder, kan vi nu 
ta del av dessa unika tidsdokument





Om den första hembygdsfesten på Bodaberget skrev Tranås Posten. ”Vid hamnen rådde ett rörigt 
liv, de många motorbåtsägarna gjorde sina farkoster i ordning och provkörde motorn och 
ångfartygen låg med ångan uppe. Carl Johan dominerade bland alla båtarna, under 
regementsmusik lade båten ut från kajen och snart var man ute på sjön Sommen. Från alla håll 
stävade småbåtar av alla de slag mot Torpön, där den upphöjda festplatsen utmärkts med 
fladdrande blå-gula dukar och vimplar.



Den tredje hembygdfesten på 
Bodaberget den 3 juli 1921.

En bildkavalkad på hembygdsfestens 
folkdansare och gymnaster.

På bilden: Albert Rosén, Dema Lind, 
Greta Lindholm och Alfred Rydén





Dagen begynte med en stor regatta från Tranås hamn. Ångfartyget Carl Johan medförde så måna 
passagerare som der gamla skrovet kunde rymma. Likadant var det med ångbåtarna Boxholm II, 
Gripen, Strömsholmen, Balder och Sommen samt de många motorbåtarna.



Folkdanslaget övade i Tennishallen inför Bodafesten. Här utanför entrén den 22 maj 1921



Vid 1921 års hembygdsfest på Bodaberget deltog över 100 sångare med deltagare från Mjölby, 
Boxholm, Tranås, Aneby, Husqvarna och Jönköping. Det var imponerande att se sångarskaran 
marschera med musik och fanor till hamnen, varifrån ångfartyget Carl Johan på sin andra dagstur 
förde dem till festplatsen.



Vid hembygdsfesten på Bodaberget den 2 juli 1922 gav ett 30-tal simmare från Linköpings 
allmänna simsällskap en strålande uppvisning i förutom simhopp, konstsimning, livräddning, 
kappsimning och vattenpolo. Och för första gången arrangerades, 1923, en roddtävling mellan 
”Sommaskep”, vinnare i enmansrodd blev Simon Sjöberg från Hovetorp och i den större klassen 
segrade bröderna Patrik och Torsten Fredriksson från Udden i Blåvik.



Den femte och sista hembygdsfesten 
på Bodaberget hölls den 8 juli 1923. 
Då medverkade bl.a. ett 40-tal 
folkdansare från Tranås och Nässjö. 
Festen öppnades med musik av 
Tranåsscouternas nybildade musikkår 
varefter Tranås hembygdskör och 
Sångarbröderna från Boxholm sjöng 
Sverige av Stenhammar.

Vill ni se hela bildprogrammet om Bodabergsfesterna så finns det en bildberättelse 
om Hembyggdsparken under – Bildberättelser -



Med 1923 års fest slöts raden av hembygdsstämmor på Bodaberget. Kommittén med Elis Kågén, 
Efr. Samuelsson och Alfr. Rydén hade många medhjälpare under dessa arbetsfyllda år, hur var det 
möjligt att samla omkring 5000 människor till dessa fester. På en av festerna har Axel Linge sagt 
följande: ”Smålänningar och Östgötar mötes fordomstida i Holavedsskogarna till strid och 
handgemäng. Nu mötas de i fredliga fester och för båda gäller det först och sist fosterlandet, ur 
vilken vår hembygd är en vacker pärla.”



Gymnastiksällskapets trupper inför Lingfesten den 20 nov. kl. ½ 5 i Tennishallen1921. Följande 
program hölls: Föredrag av Fröken Thyra Freding från Karlstad. Uppvisning i gymnastik av den 
manliga och kvinnliga A-avd. Musik av Skyttegillets musikkår. Entré: läktare 1.50, salen 1 kr. barn 
50 öre. Annonser och affischer ombesörjdes av Kågén och Rydén.



Söndagen den 28 maj 1922 firades för första gången Gymnasternas dag i Tranås. Uppvisningen 
gavs på Lilla torget där ordförande Elis Kågén gjorde propaganda för den Lingska gymnastiken.



Med utgångspunkt från Centralskolan marscherade man genom den flaggprydda Storgatan till 
torget med musikkår och fanan i täten.



Gymnasternas dag i Tranås 1922. Först framträdde den kvinnliga truppen, som räknade 45 
gymnaster under ledning av Dema Lind.



Efter den kvinnliga truppen framträdde den manliga truppen om femtio man med Georg Hellgren 
som ledare, på Gymnasternas dag 1922



Vid gymnastiksällskapets tioårsfestligheter den 18 februari 1923 medverkade omkring 300 
gymnaster, folkdansare, sångare och musikanter. Längst till vänster står den nybildade musikkåren 
inom Tranås scoutkår, som även medverkade. Småland - Östergötlands hembygdsring höll sitt 
första årsmöte och börsdirektör Kurt Belfrage från Stockholm höll ett inspirerande invignings 
föredrag över ämnet ungdomen och framtiden.



Vid den årliga Lingfesten i 
december 1923 hölls den första 
radiokonserten i samhället. 
Radiodemonstrationen 
anordnades av Nya Elektriska 
Industri AB i Stockholm.    
Företaget informerade om hur 
rundradion fungerar och hur den 
arbetar. Framåt kvällen kom man i 
kontakt med flera utländska 
stationer och fick höra brottstycken 
ur engelska prästers predikningar, 
solosång, körsång och 
orkestermusik. För de flesta var ju 
detta att kunna uppfatta tal, sång 
och musik på sådana avstånd av 
stort intresse.



Gymnastiksällskapet började med folkdans hösten 1914 och övningar höll man i Godtemplarlokalen 
vid Ydrebron. Det första framträdandet var vid Lingfesten i Tennishallen hösten 1917. På våren 
1921 startades Tranås hembygdsgille vilket tidigare varit en sektion inom gymnastiksällskapet och 
som folkdansdräkt valdes den vackra och färgglada Unnarydsdräkten.



Den 3 december 1922 fick gillet äran att dansa i Vita havet på Stockholms slott inför kungen Gustav 
V och drottningen och övriga i kungafamiljen som representant för landsorten vid Ungdomsringens 
festligheter det året. Flera av ovanstående ungdomar deltog i uppvisningen på slottet, uppklädda i 
den vackra Unnarydsdräkten.



Söndagen den 27 juni 
1924 hölls den första 
hembygdsfesten i 
Tranås och 
stadsstyrelsens 
ordförande Josef 
Sjöberg förrättade 
invigningen av 
husgrunden till den 
blivande hembygds-
gården. Han murade 
samtidigt in en zinklåda i 
husgrunden med 
följande textade adress: 
År 1924 den 27 juli, då 
Holavedens hembygds-
och fornminnesförening 
samt Tranås 
gymnastiksällskap 
anordnade 
hembygdsfest på 
Ekberget i Tranås stad, 
blev detta skrin med 
innehåll nedlagt i 
grunden till förstnämnda 
byggnad på Ekberget.



Vid Sommabygdens sjätte hembygdsfest, som var den första i Ekbergsparken, söndagen den 27 
juli 1924 samlades man först till invigningen av grunden till den blivande hembygdsgården. Sedan 
spelade Tranåsscouternas musikkår varefter Tranås hembygdgilles folkdanslag gav en uppskattad 
uppvisning. Mellan danserna spelade Olof Knut Ekwall några av sina omtyckta låtar och 
Delsbostintan berättade på sitt humoristiska sätt några landsmålshistorier. Hembygdskören under 
ledning av C.M. Blomnell svarade för nästa avdelning som avslutades med Stenhammars Sverige. 
Hembygdsfesten avslutades med tal av stadsfullmäktiges ordförande fabrikör B.E. Gelotte



Nordiska Bygdeungdomsstämmans festligheter i Ekbergsparken samlade en publik på c:a 15 000 
personer. Stämman hölls den7.8. och 9 Augusti 1925 med deltagare från Sverige, Danmark, Norge, 
Finland, Åland, Estland och Lettland. Programmet inleddes med sång av en 600 personer stark kör 
under ledning av Hugo Alfvén



Holavedens hembygdsgård, är en av Tranås mest intressanta kulturbyggnader. Arkitekt Dahl skriver 
i en skildring om prästgården: ”Vilken charm ligger det ej över en gammal byggnad. Det är som att 
läsa en berättelse hur människor hade det för århundraden tillbaka. Man kan se den karolinske 
krigarprästen, som böjer sig ned för att genom det låga fönstrets ruta speja efter ett länge väntat 
besök av en kamrat i långa och äventyrsfyllda fälttåg”.



Det gamla folklustspelet 
Värmlänningarna, uppfördes 
under medverkan av 150 
personer i skådespelet, 
folkdansare och orkester 
inräknat. Lustspelet blev en 
glänsande framgång för 
hembygdsgillet. Applådåskorna 
smattrade flitigt, många gånger 
inför ”öppen ridå”.

Hembygdsgillets 
folkdanslag 1930

Tranås Utställningens 
stora Hembygdsdag 
1930.
Folkdansuppvisning och 
folklustspelet Värmlänn-
ingarne gives av Tranås 
Hembygdsgille



Kvinnlig avdelning 1943



Kvinnliga avdelningen 1943



Kvinnliga avdelningen 1943



Trots vackert väder blev det fullpackat i den glödheta Tennishallen när Gymnastiksällskapet hade 
uppvisning den 19 mars 1950 i Tennishallen. Tranås musikkår spelade och i pausen var det 
uppvisning i bågskytte av världsrekordhållaren Sven Danielson från Nässjö.



Inger Ström ledde damerna i en perfekt uppvisning.  Tennishallen 19 mars 1950



40-årjubileum 1953.    1953 firade sällskapet sitt 40-årsjubileum med ett stort uppbåd av aktiva 
och f d gymnaster. Hälsningstalet hölls av sällskapets ordförande Harald Boquist. I uppvisning 
deltog åtta trupper som anordnades i Tennishallen.



1949 startades husmodersgymnastiken, den blev 
en fullträff redan från början.  På bilden till höger 
ses husmodersgymnasterna vid 40-årsjubileumet 
1953.



Festdeltagare på 
40-års jubileet 
1953.



Ett 70-tal gymnaster visade upp sig i Tennishallen den 27/3 1955. Det blev en stor framgång för 
gymnastiken inför en stor och belåten publik.



Både damer och 
herrar utförde en 
perfekt uppvisning 
med Inger Ström och 
Arne Golander som 
ledare.

Tennishallen, 27/3 
1955

I slutet av 1940-talet 
kom den moderna 
tävlingsformen, de 
gamla redskapen 
dög inte längre.     
Nu var det 
internationella 
redskap med bl.a. 
högt hoppbord med 
norsk trampolin som 
gällde.



27/3 1955.

Gymnastikuppvisningen utfördes till 
pianoackompanjemang av Bertil 
Ljungqvist.

Här utför Barbro Olausson (Carlsson) 
en avancerad och vacker övning på 
bommen.

Även pojkgruppen fick visa sina 
färdigheter.



27/3 1955

Manliga truppen ledes av Arne Golander här på 
mattan med Tore Jonsson som med sin 
Rondat-Flick-Flack-Salto överglänste allt annat.



Vid JDM den 8/4 1956 som avgjordes i Tranås blev Tranåsgymnasten Tore Jonsson bäst med 
seger i alla tre grenarna. Här med konkurrenterna Bertil Smith och Sören Käck från Nässjö



Kvinnlig trupp1957 i samrealskolans gymnastiksal



Plinthopp 1957



Manliga truppen 1957



Manliga gymnastiktruppen 1957. Från vänster: Lennart Nilsson, Anders Lind, Börje Svensson, 
okänd, Tage Stridbeck, Arne Golander, Thureson, Lars Dunér, Thure Andersson, Gösta Frejd och 
okänd.



Motionsgruppen 1957. Bakre raden: Okänd, Tage Stridbeck, okänd, Eino Hautala, Allan Wallertz, 
Karl-Henrik Gustavsson. Lennart Edmark. Mellanraden: Stig Sandberg, Sven Olsson, Lennart Thell, 
Kurt-Arne Karlsson och Thore Johansson. Främre raden: Arne Golander, Evert Petersson, Erik 
Gustavsson, Gösta Svensson, okänd, Folke Johansson och Sören Pettersson.



Pojkar i truppövning 1964



Barngymnastik. Vilket år ? Vilka är med på bilden ?



1963 var det 50-årsjubileum med intressanta tillbakablickar.



Kvinnliga och manliga gymnaster i TAIF:s klubbdräkter eller var sällskapets tävlingsdress med en 
trana på?  Vilket år? Vilka är dom?



Tranåsgymnaster i TAIF:s tävlingsdress. 

Vilka är dom och vilket år?



Folkdanslaget 1920: Herrar från vä.: Gunnar Fritzén, Nils Nilsson, Carl Jonsson, Fred Rydén, Erik Fång, 
Albert Rosén, Nils Kroon, Carl Ejnar Jonsson, George Hellgren, Knut Eriksson, Efr. Samuelsson, Elis Kågén. 
Damer: Greta Kroon, Sonja Heiron, Olga Johansson, Elsa Pettersson, Siri Jonsson, Greta Nyqvist, Greta 
Lindholm, Dema Lind, Ruth Carlsson, Ingrid Nilsson, ”Vetter-Spelman”, Maja Gustavsson, Kajsa Rosén.


