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 Tranås Kvarn-Ydrevägen – Fabriksgatan från 1882 till 
1965 
 

En historisk återblick på kvarteret FABRIKEN 
 

   I och med att kvarteret revs försvann också en del av Tranås historia, men genom boken 
”Från Svartån till Häradsbäcken” finns berättelserna om kommunens industriella uppkomst 
och berättelser om hur levnadsförhållandena var för gemene man.  
Det var en hembygdsintresserad grupp Tranåsbor som inför Tranås kommuns 70-årsjubileum 
samlade ihop bilder och dokumentation om kvarteren som revs vid Ydrevägen innan det nya 
kom till på 1960-talet. 
  Materialet blev sammansatt av Mats Rönning och Karl-Erik Jansson. 
 

Ekmark köpte halva 
hemmanet Tranås 
Kvarn 1882 
  

 
 
När stationssamhället 
Tranås 1982 blev köping 
avskildes (köptes) det från 
hemmanet Tranås kvarn, 
då uppgjordes gränserna så 
att köpingen begränsades 
av Svartån i öster och järn-
vägen i väster. 

   Köpingen började i norr där Tranåskvarnsgatan går i dag och cirka en km söderut till där 
Åsvallehultsområdet började strax söder om Stora Torget, i dag Brunnsparken. 
   Det återstående halva hemmanet som köptes av Ekmark låg i norr och öster om köpingen 
och omfattade bl.a. det som senare blev stadsdelen Tranås kvarn, Tingshusområdet med Ek-
markspark, sjukhusområdet, nuvarande Diplomaten med Uvabergsskogen och i riktning mot 
Kimarp ett markområde mellan Kimarp och järnvägen. 
 
  Efter godsägare Victor Åbergs frånfälle 1880 förvärvade Ekmark större delen av Tranås-
kvarns hemman. Under hans ledning uppstod Tranåskvarns industrisamhälle. Alla som ville 
bygga ett eget hem fick en tomt upplåten och felades pengar så fick man låna av Ekmark mot 
inteckning, och allt hamnade slutligen åter i Ekmarks händer.   
  Ekmarks affärsryckte är som sagt dubbelt, förmögenheten ska ha tillkommit på bekostnad av 
andra människors svårigheter, men också av egna smarta affärer.   
 

 År 1890 uppförde Ekmark själv ett eget hus, Strömsholm I, som man ser på bilden, huset kal-
lades allmänt för ”Slottet”.  Huset kom en lång tid att ligga helt ensamt på den sidan av ån 
mitt för köpingens centrala delar. Först 1910 kom Tingshuset att byggas till vänster om Ek-
marks fastighet. Till detta tillfälle kom en ny bro att byggas över Svartån år 1909, och Falkga-
tan förlängdes mot Tranås Gymnastik och Tennishall som blev färdig 1912, som det femte i 
ordningen av landets inomhusarenor. 
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Den gamla bebyggelsen fram till 1964   

 

  En bildberättelse dels om Tranåskvarns industrier och Ydrevägens tidigare bebyggelse. Bil-
derna och del av texten är hämtat från Karl-Erik Janssons till hembygdsföreningen donerade 
pärmar och ur boken från Svartån till Häradsbäcken av Mats Rönning och Karl-Erik Jansson. 
 

Arbetarens hem och barn. ”Genom Ekmarks, ägaren av Tranåskvarn, framsynthet bereddes 
arbetarbefolkningen tillfälle att å detta hemman bygga bostäder”, skrev hembygdsforskaren 
Sigurd Pira erkännsamt i ”Utkast till en historik över Tranås” inför statsblivandet 1/1 1919. 
  Industrin i Tranås var lite trög i starten, men med järnvägens tillkomst förändrades situat-
ionen stark, fr.o.m. år 1891 bestod Tranås samhälle av ett betydande antal fabriker. Flera av 
dessa fabriker var förlagda vid de båda nedre fallen i Svartån. 
 

  Arbetarna ville bo nära sin arbetsplats, och en bebyggelse började växa upp utanför kö-
pingen norra gräns på det av J.A. Ekmark tillhöriga Tranåskvarn. Husens utseende där och de-
ras placering blev av annan karaktär än den som var aktuell i köpingen, husen skulle där 
byggas med 30 meters avstånd från varandra på båda sidor om dåvarande landsvägen (Storga-
tan), allt för brandsäkerheten. 

 

Ekmark bröt mot den trad-
itionen när han försålde 
tomter. Fastigheter fick eta-
bleras lite varstans på den 
mark som var hans. 
  En reglering liknade kö-
pingens hade av Ekmarks 
Tranåskvarn i juni 1891 va-
rit nära att påbörjas. Me-
ningen var att där skulle 
skapas ett område med 150 
tomter, genomskuret av 60 
fot breda gator. Av de pla-
nerna blev dock intet.  
 
 

 
Bilden: Ydrevägen 20 med hönsgård på baksidan 

 

 I Tranåskvarns industrisamhälle under J.A. Ekmark fick alla som ville bygga sitt egna hem 
en tomt sig upplåten till fast pris, och saknades pengar, vilket ofta var fallet, så fick man låna 
mot inteckning. Det hävdades att Ekmark vid sin död ägde inte mindre än 21 fastigheter som 
varit intecknade. 
 I den bouppteckning som gjordes efter Ekmarks bortgång finns upptagna som ”Tillgångar” 
bland annat 23 stycken sådana under rubriken ”Lägenheter” var och en av dessa försedd med 
tillägget ”under Tranåskvarn”. Sammanlagt ansågs vid bouppteckningen de återstående 22 re-
presentera ett värde av 55 500 kr.  
Omräknar man 55 000 kronor till 2015 års penningvärde blir det fråga om ungefär 300 mil-
joner kronor. 
Ekmark ville bygga skolhus i församhället, så att de boende barnen i Tranåskvarn skulle få 
en bra skolgång. Ekmark kom med krav om detta, men de styrande i köpingen och Säby 
socken lät sig inte påverkas. Från 1884 hade köpingen en egen skola, Eriksbergsskolan, för 
ortsbarnens undervisning och från 1894 var köpingen ett eget skoldistrikt. Till den skolan var 
nu de som bodde utanför köpingen inte välkomna om de så bodde alldeles i närheten. 
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  Tranås tidning skrev i juli 1896 
bl.a. följande om detta: ” Skolbar-
nen från förorten Tranåskvarn är 
hänvisade att bevista dels Älmås 
och dels i synnerhet Skobo folk-
skola som var mer än en ¼ mil be-
lägna från samhället Och även så 
överfyllt att 80 à 90 barn samtidigt 
måste undervisas av samme lärare. 
Med anledning av dessa missför-
hållanden ingick ägaren av Tranås 
kvarn, hr. Ekmark, nyligen till 
Säby kyrkoråd och kyrkostämma 
med begäran att en lärare skulle 
tillsättas för Tranåskvarn mot vill-
kor att han – Ekmark – tills vidare 
avgiftsfritt upplät lokal för skolan”.      Skobo folkskola år 1916  
 
 
 

I boken FRÅN SVARTÅN TILL HÄRADSBÄCKEN från 1992 kan man bl.a. läsa följande.  
 

Tranåskvarns var ett eget municipalsamhälle från 1903, på en karta från 1905 fanns både 
kyrka, polishus och skola inritade. Det blev ingen kyrka och inget polishus, men en skola 
byggdes 1911 som senare fick heta Norra Skolan. Stengrunden var hämtad fån det närbelägna 
stenbrottet i Uvaberg. Skolsalar och kapprum var rymliga och belysningen var god.  
  Norra skolan, som den nu hette, revs fredagen den 18 november 1988 efter långa debatter 
och omfattande protester från allmänheten. Därmed försvann de sista resterna av Tranås-
kvarns municipalsamhälle.                                                  
 

 

   Norra skolan färdig 1911 
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Ekmark, mot köpingens styrande.  

 

  Ekmark ska enligt Kågén ställt till med en del intressanta upptåg i kommunalstämmorna som 
antingen förargade eller muntrade upp de församlade med mycket satir: ”Men i allmänhet var 
det dock så, att den sak Ekmark försvarade var dömd att falla”.  
 

Man finner Ekmarks familjegrav i det nordöstliga hörnet av griftegården som ligger vid Sä-
byvägen.  Ekmark dog ganska ung 49 år gammal och visste om att hans tid var utmätt.  
 

 I dödsannons från hustrun Emma står att läsa:  
”Den högste i sitt allvisa råd efter ett långvarigt lidande behagat hädankalla min älskade 
make förre handlaren Sven Johan Alfred Ekmark från ”Strömsholm.”  
 

Den 11 juni klockan 7 och 10 på morgonen utandades han sin sista suck.  
 

År 1903 bildades Tranås kvarns municipalsamhälle, gränserna gick från Tranåskvarnsga-
tan vid Svartån i söder, fortsatte över Ekmarksberg i öster runt hamnen till Lillån som var dess 
gräns i norr. I väster följde man Sommavägen och Tranåskvarnsgatan tillbaka till Svartån. 
Man hade stora planer för framtiden, år 1905 fanns en kyrka och skola fanns inritad på Uva-
berg och brand- med polisstation på sågarebacken. Samma år 1905 köpte Tranås köping 
Tranåskvarnsområdet av Ekmarks arvingar  
År 1916 inkorporerades Tranåskvarn med Tranås köping. Som ett led i att köpingen ansökte 
om att få stadsrättigheter.  Tranås fick stadsrättigheter den 1 januari 1919.  
 
 

I följande bildserie ska jag berätta om hur Tranåskvarnsområdet 
utvecklades från år 1880 fram till 1950-talet 

 
På bilden från tidigt 1930-tal ser man hur vägarna möts från Sommen-Trehörna, Norraby och 
Ydre. Här gick också Storgatan söderut mot Gränna – Eksjö. 
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Nu ska vi gå över bron och följa Ydrevägen öster ut för att se hur bebyggel-
sen såg ut runt sekelskiftet 18–1900-talel. 
 

 
 
Där vägen från Ydre mötte Östra Holavedsvägen växte Tranås första industrisamhälle upp på 
senare 1800-talet, utmed landsvägen mot Ydre. Till vänster Tranåsberg med Erikssons smedja, 
till höger Gottfrid Carlssons fastighet med hans fotoateljé och här öppnades samhällets första 
biograf. På andra siden bron och på båda sidor om Ydrevägen låg Tranås Möbelfabrik AB.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Möbelbolaget hade fabriksbyggnader söder om Ydrevägen mellan Svartån och Tingshusvägen 
där gymmet och de två höghusen efter Tingsvägen mot ån ligger i dag. Byggnaderna härjades 
svårt av en brand den 3 mars 1954 då bilden är tagen.  
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”Möbelfabriksbolaget” 
på Ydrevägen 3. 1 Maj 
1966 brann den stora fa-
briksbyggnaden ned till 
grunden.  Byggnaden låg 
mellan Ydrevägen och 
Elverket 

 

 

Ydrevägen 6, Eriksdal  
 Huset låg efter avtagsvägen mot 
Tingshuset.  
 Personerna på trappen är Karolina 
Johansson, August och Herbert 
Herzman. Huset byggt c:a 1900, 
åkare Adolf Johansson köpte fastig-
heten 1884 som bestod av ett litet bo-
stadshus med stall på Ydrevägen 8.  
När nya bostaden uppfördes byggde 
han också ett nytt stall och sålde den 
östra delen av tomten till möbel-
snickare Carl Palmgren, som där 
byggde sin snickeri-verkstad av tim-
mer från den rivna Tranås kvarn.    
Det var enkla bostäder med två rum och kök på nedre våningen och rum med kök på den övre.  
Dass, vedbodar och förråd fanns mot Plangatan. Åkare ”Adel” Johansson med hustrun Karo-
lina hade sonen Gottfrid ”Adel” som övertog åkeriet efter fadern som han drev till slutet av 
1930-talet. Han hade två hästar och hade mest körningar åt snickerifabrikerna och väveriet. 
 År 1944 såldes fastigheten till Bengt Lundberg, som 1946 lät uppföra en barack vid Tingsvä-
gen. Den hyrdes ut till Polska arbeterskor, som arbetade i hans pälsfabrik. 
 

  År 1961 revs fastigheterna för ett nytt hyreshus längs Tingsvägen. 
 
  
 
 
Så här ser platsen ut, där 
Ydrevägen 6 låg, i maj 2019 
där vidstående bild är tagen 
med hyreshusen efter Tings-
vägen 
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Kvarnbyggnaden 
Så här såg medeltidskvarnen ut 
på ett fotografi från 1870-talet. 
Kvarnhuset skall ha uppförts i 
mitten av 1700-talet och var 
igång till 1911 då det revs,    
här börjades det sedan att upp-
föras ett elektricitetsverk 
 
 
Ydrevägen 7 

 
 Mellan kvarnen och Ydre-
vägen låg mjölnarens stuga, 
vid en torpinventering upp-
gavs att nio mjölnare bott 
här mellan 1759 till 1880. I 
början på 1900-talet för-
dubblades huset med ett li-
kadan hus byggd vägg i 
vägg med den gamla.  
Se bilden från 1905. 
 Byggnaden revs i början av 
1960-talet, här skulle 
Tranåsbostäder bygga nya 
hyreshus.  

 
På bilden ser man mjölna-
ren med sin familj som står 
på Ydrevägen.  Inne på 
gårdstunet står tjänstefolket. 
Den siste mjölnaren som 
drev kvarnen från 1896, 
hette Gustav Svensson. 

När Tranås elektricitetsverk 
blivit färdigt 1911 inrättades 
två tjänstebostäder om två 
rum och kök i byggnaden 

 
Nuvarande Ydrevägen 5 med Tranås-
bostäders hyreshus som byggdes 1964.  
 Första huset, på bilden, ligger precis där 
mjölnarebostaden tidigare låg.  
Stures Kiosk på hörnet flyttade hit 1964, 
tidigare hade Sture varit kioskägare på 
Ydrevägen 11. 
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Ydrevägen 8 till hö-
ger, ”Bobergs” 
 

 År 1913 köpte mö-
belsnickare Palmgren 
tomten och uppförde en 
verkstad vid Plangatan 
av virke från den rivna 
kvarnen. 1914 byggde 
han den första delen av 
huset mot Ydrevägen, 
som vi ser på bilden från 
1922. Det var svåra eko-
nomiska tider under 
krigsutbrottet så 1914 

sålde han fastigheten till handlanden Georg Boberg. Denne fick på så vis fina lokaler till sin 

affär som han en tid drivit snett över gatan, huset till vänster med balkongen. 
 
År 1930 byggde Boberg 
till huset med den västra 
delen där det bl.a. länge 
var mjölkaffär. Efter Bo-
bergs död 1977 såldes 
fastigheten till Harald 
Svensson, som också 
övertog butiken efter Bo-
berg.   
 
På bilden ser man buti-
kerna Tranås Bildelar och 
Gullringenhusets lokal-
kontor. 
 
 

Till vänster, ser man i butiken Georg Boberg med dottern Ulla och biträdet Knut Sandberg. 
Som på bilden till höger väger upp mjöl, socker och andra varor som kom i säckar och fick 
vägas upp i påsar i affären. 
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                 Gårdshuset till Ydrevägen 8, ”Palmgrens Möbelverkstad” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
År 1914 uppförde möbelsnickare Karl Palm-
gren gårdshuset av rivningsvirke från Tranås 
gamla vattenkvarn. Kvarnen revs på grund av 
att Tranås stad skulle bygga ett elektricitets-
verk där. 
 

  I verkstaden tillverkades hantverksmässigt 
stilmöbler av mycket hög kvalitet. Där renove-
rades också antika möbler med mycket gott re-
sultat.   Verkstaden lades ned 1963.  
 

Till vänster Karl Palmgren vid en egentillver-
kad stilmöbel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På bilden, från 2004, ser man hur Ydrekiosken var placerad i det första av hyreshusen. Nu 
skall vi ta en liten promenad tillbaka i tiden runt sekelskiftet 1800–1900-talet genom att följa 
promenadvägen som går ned till ån för att se hur kvarteret såg ut då.  Promenadvägen fanns 
inte då utan här var det bebyggt från Ydrevägen ända ned till ån.  
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Det första huset vi ser är:  
Ydrevägen 9, ”Hålan”  
  
Foto: K.E, Jansson 1960 
 
Huset låg under Ydrevägens nivå och 
kallades därför Hålan eller ”Hôla” 
som man sa på bygdemålet.  Huset 
byggdes i början av 1900-talet och 
köptes 1909 av fräsaren Sven Au-
gust Johansson.  
I det här lilla huset födde Sven August 
och Ida upp nio barn. I bottenvåningen 
var det ett rum med kakelugn och ett  

 
kök med vedeldad spisel, och på vindsvåningen, som 
man kom till via en utvändig trappa på östra sidan, 
fanns det två rum. 
 I det vinkelbyggda uthuset fanns vedbod och torrdass. 
Sven Johansson var under många år fräsare på möbel-
fabriker i Tranås, först hos Westbergs och sedan på 
Möbelindustrikompaniet.  
  Med sin hustru Ida hade han nio barn så i likhet med 
de flesta andra vid Ydrevägen hade de det ganska 
trångt i stugan.  
 

Tre av de äldre barnen gick bort i unga år, utan äldsta 
dottern Jenny som står mellan far och mor. 
 

 Huset revs i början av 1960-talet liksom alla de andra husen i kvarteret fabriken, för Tranås-
bostäders byggen.   
 
Nästa hus är:  Ydrevägen 9, ”Rättarns”.  
 
  Huset byggdes i slutet av 
1800-talet, kallades 
Lövstalund 2. Boningshuset 
hade i rum och kök med ka-
kelugn och järnspisel. Det 
fanns brunn med pump på 
gården samt källare och 
vedbod med utedass.  
  Vid ån fanns en tvättstuga 
som hyrdes ut. Kring huset 
fanns fruktträd och träd-
gårdsland. Axel Johansson 
var den förste som bodde 
här han var född 1858 och 
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kom från gården Sandvik. Han var 
anställd som rättare på Tranås sä-
teri, bostaden var då Näset en 
stuga under säteriet, (ligger vid ån 
på golfbanan, hål 12). 
 

               Torpet Näset, 2019 
 

 Hans hustru Ida var mjölkerska 
och i det kalla och hårda arbetet 
ådrog hon sig någon sjukdom och 
dog ung, paret hade tre barn till-
sammans.  
  Som änkeman flyttade Axel till 
Ydrevägen och började arbeta på 
Möbelbolaget, han skaffade sig 
hushållerska som sedan blev hans andra hustru. De fick två barn, dottern Aina och sonen Ei-
nar. Paret bodde kvar i huset till Axels död 1933 och under en period hade de gris och ett 80-
tal kaniner på tomten ner mot ån.  
 

Ydrevägen 11 ”Sälls” 
Ydrevägen 11 hette från början Löfholmen. Fastigheten byggdes omkring sekelskiftet av den 
tidigare indelte soldaten Frans August Säll, född i torpet Sandhulan i Ådala 1860, torparför-
äldrarna hette August och Lovisa Danielsson som vintern 1888 byggde Östanåstugan.  
  Han värvade sig 1885 och fick efternamnet Säll, han tog avsked som knekt 1899 och flyttade 
till Tranås. Säll fick timmer till bygget av sina rotebönder i Norra Sunhult i Frinnaryd. Han 
sågade antagligen själv upp timret eftersom han vid den tiden drev en såg i Östentorp i 
Frinnaryd socken. Byggnaden var av trä med källare av sten. Den innehöll två lägenheter om 
två rum och kök. Uppvärmningen skedde med järnspislar och kakelugnar.  
I källaren fanns tvättstuga, vedbodar och efter en tid vattentoalett. Till höger låg ett mindre 
hus som innehöll en lägenhet om ett rum och kök. Huset var dåligt isolerat och man hade 
svårt att hålla varmt på vintern. I många år arbetade han på Möbelbolaget, och hade med hust-
run Anna Åhs sju barn. 

 Mot Ydrevägen låg en originell kioskbyggnad, som ses till vänster på bilden, som hade an-
vänts på Tranåsutställningen 1930, husen och kiosken fanns kvar till de revs 1964. 
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Ydrevägen 11 ”Sälls” kiosk  
 

 Kiosken byggdes 1930 till Tranås 
hantverks- och industriutställning. 
  Efter utställningens slut köptes ki-
osken av Evald Säll och flyttades 
till han tomt på Ydrevägen 11. 
Evalds bror Henry sålde där kiosk-
varor, kiosken drevs sedan av Josef 
Linden som överlät den till Alma 
Pettersson som sålde den till Sture 
Johansson år 1944.  
  

Han höll öppet här i 20 år för att 1964 flytta över verksamheten till ett av Tranåsbostäders ny-
byggda hyreshus i närheten. 
 

Hur var då livet vid dessa enkla boningar 

 

I slutet av 1800-talet uppfördes tre fabriker vid Tranåskvarnsfallen: Tr. Väveri AB 1888. Tr. 
N. Stolfabrik 1889 och Tr. Snickerifabrik AB 1896. Fabrikerna sysselsatte över 250 arbetare 
vid sekelskiftet, som mestadels bodde i nybyggarsamhället Tr. Kvarn. Timpenningen var ca 
25 öre. Man arbetade 48 timmar i veckan, åtta och en halv timma måndag-fredag och fem och 
en halv timma på lördagen. För att dryga ut inkomsten var det vanligt att man höll sig med 
trädgårdsland, höns, kaniner och hushållsgris, som fruarna fick sköta. Några av fruarna hade 
trampsymskin för att laga eller sy kläder för eget hushåll och mot viss betalning, andra hade 
tvättstuga vid ån för uthyrning eller tvätta mot ersättning. Standarden höjdes avsevärt när vat-
ten- och avloppsledningar drogs fram i Ydrevägen, 1922, i de äldre husen drog man först in 
vatten och avlopp till köken, så småningom blev även vattentoaletterna installerade och ute-
dassens saga på bakgårdarna var all. Den inflyttade befolkningen var som regel företagsam, 
arbetsam och sparsam och ett stort intresse fanns för de tre stora dåtida folkrörelserna: fri-
kyrko- nykterhets- och arbetarrörelsen. 
På bilderna kan man se Amanda Lundkvist, Ydrevägen 20, sköta de dagliga göromålen i 
hönsgården och i köket, med järnspisen för matlagning och hålla värmen. I köket fanns en 
diskbänk med zinkplåt och utrymme för vatten- och skulhink. En vedlår fanns till höger som 
fylldes dagligen med ved från en bod på gården. 
Berättelserna ovan ger ju en ganska klar bild av hur livet gestaltade sig på den här tiden.  
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Ydrevägen 13  
”Noackshuset” 
 
 
 
 
Ydrevägen 13, huset 
hette ”Fristad” men 
kallades ”Noackshuset” 
efter ägarna.  
 
 
 
 

  Huset byggdes i början av 1890-talet av bröderna Alfred och Oscar Noacksson från Ivra-
näs i Malexander. De hade inte haft lust att fortsätta vara lantbrukare på Ivranäs efter sin far, 
nämndeman Noack Jonsson. Medägare i Noacksgården var brödernas båda systrar, den ena 
systern fortsatte att brukade Ivranäs med sin make några år, den andra systern hade emigrerat 
till USA och ville att huset skulle heta Freetown, vilket godtogs men översattes till Fristad.  
 Timret höggs på fädernegården Ivranäs och flottades över sjön Sommen till Tranås. Det stora 
bostadshuset var byggt som två hus med gavlarna mot gatan hopbyggda med ett trapphus. På 
baksidan mot ån fanns ett gårdshus med en lägenhet med två rum och kök, och här bodde Al-
fred Noacksson. Från detta hus fanns ett tillbygge under snedtak mot ån med ett rum och kök 
samt dass och vedbodar. 
  Längst ned mot ån var ett utrymme ämnat till slakteri. I taket låg en rund stock, som 
gick att vrida runt med en hävstång. Den användes för att hissa upp djuren när man vid slak-
ten flådde och skar upp dem.  
Vid huset låg också ett mindre uthus, som bl.a. handlare Boberg använde som magasin när 
han hade affär i huset.  
Oscar Noacksson var en drömmare och svärmare, han hade studerat för att bli präst men av-
brutit studierna innan mogenhetsexamen. Nerverna höll inte, han såg ofta i syner och umgicks 
med allehanda mystiska väsen. Han var en mycket orolig natur, när han var på Ivranäs läng-
tade han till Tranås och när han var där ville han återvända till gården. Men mest av allt ville 
han vistas på sjön Sommen. 
Sent på hösten 1899 hade han riggat ett Sommaskep, det blåste kraftigt, och trots varningar 
gav han sig ut på sjön för att segla till Ivranäs. Vid Haröarna seglade han i kvav och omkom.   
Både hans syster i Ivranäs och brodern i Tranås viste från början inte om olyckan. 
  I mars följande år hittades Oscars båt sönderslagen vid Horsnäs udde och först i juni 
1900 hittades Oscar ilandfluten vid Ekäng på Asby Udde. 
 

Elin Englund var född i Asby år 1882, hennes far var Alfred Noacksson. Han hade inlett ett 
förhållande med pigan Charlotta på Ivranäs, hon blev med barn och fick föda barnet hos sina 
föräldrar som bodde i Asby. De var så fattiga att hon inte kunde få stanna hemma mer än 
några månader, då tog hon barnet, som hon kallade för Elin, i famnen och gick den långa 
vägen till Ivranäs över Norra Vi. Där lämnade hon över barnet med orden: ”Här har i flickan 
nu, jag har inte möjlighet å fostra upp na som i förstår. Alfred som ställt te na får la ta hand 
om na.” Sedan gick hon den långa vägen tillbaka till föräldrar torpet i Asby. 
Det var denna Elin som tog över Noacksgården efter fadern Alfred 1905 
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Efter Oscars drunkningsolycka 
1899 löste Alfred ut systrarna 
och blev ensam ägare till 
Fristad. Alfred dog omkring 
1905 och då ärvde dottern 
Elin gården där hon bodde till 
sin död 1960. 

Ydrevägen 13 ”Noackssons”. 

                                             
Här öppnade Georg Bobergs en 
Speceri- och Diversehandel i 
bottenvåningen till vänster, år 

1905. Han byggde om en del av bostaden till affärslokal, som han drev här till 1914. Under 
tiden som affären fanns var Noacksgården en samlingsplats för folket på Ydrevägen. Det var 
också en samlingsplats för traktens barn, ty här fick dom leka, eftersom det inte fanns några 
trädgårdsland eller annat ömtåligt på gården. 
 

 Hur var då livet vid dessa enkla boningar 

 

I slutet av 1800-talet uppfördes tre fabriker vid Tranåskvarnsfallen: Tr. Väveri AB 1888. Tr. 
N. Stolfabrik 1889 och Tr. Snickerifabrik AB 1896. Fabrikerna sysselsatte över 250 arbetare 
vid sekelskiftet, som mestadels bodde i nybyggarsamhället Tr. Kvarn. Timpenningen var ca 
25 öre. Man arbetade 48 timmar i veckan, åtta och en halv timma måndag-fredag och fem och 
en halv timma på lördagen. För att dryga ut inkomsten var det vanligt att man höll sig med 
trädgårdsland, höns, kaniner och hushållsgris, som fruarna fick sköta. Några av fruarna hade 
trampsymskin för att laga eller sy kläder för eget hushåll och mot viss betalning, andra hade 
tvättstuga vid ån för uthyrning eller tvätta mot ersättning. Standarden höjdes avsevärt när vat-
ten- och avloppsledningar drogs fram i Ydrevägen, 1922, i de äldre husen drog man först in 
vatten och avlopp till köken, så småningom blev även vattentoaletterna installerade och ute-
dassens saga på bakgårdarna var all. Den inflyttade befolkningen var som regel företagsam, 
arbetsam och sparsam och ett stort intresse fanns för de tre stora dåtida folkrörelserna: fri-
kyrko- nykterhets- och arbetarrörelsen. 
På bilderna kan man se Amanda Lundkvist, Ydrevägen 20, sköta de dagliga göromålen i 
hönsgården och i köket, med järnspisen för matlagning och hålla värmen. I köket fanns en 
diskbänk med zinkplåt och utrymme för vatten- och skulhink. En vedlår fanns till höger som 
fylldes dagligen med ved från en bod på gården. 
Berättelserna ovan ger ju en ganska klar bild av hur livet gestaltade sig på den här tiden.  
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  1915 när den här bilden 
togs var Ydrevägens alla 
tomter bebyggda, den sista 
var byggnaden till höger 
Bobergs speceriaffär, som 
fortfarande finns kvar men 
tillbyggd 1930. 
 
  Utvecklingen gick framåt, 
1922 grävdes det ned vat-
ten- och avloppsledning i 
Ydrevägen och närliggande områden. År 1963 hade alla fastigheter på den vänstra sidan på 
bilden från mjölnarebostaden till Fabriksgatan ner till Väveribron köpts in av Tranås stad, allt 
skulle rivas, för här skulle byggas fyra flerbostadshus i fyra våningar. 
  
Det nya kvarteret Fabriken 
 

På bilden ser man bostadskvarteret Fabriken med Tranås elverk nere till höger och 
Tranåsverkens fabriksanläggning längst upp till vänster.  
 

Bostadsområdet vid Ydrevägen och Fabriksgatan färdigställdes 1963–64, tillsammans 195 lä-
genheter. Området består som ni ser på bilden av fyra flerbostadshus i fyra våningar med su-
terrängvåning från Ydrevägen ner mot Svartån. Punkthuset vid Svartån mot Fabriksgatan som   
jag skall återkomma till senare i berättelsen. Den vackra promenadvägen längs med ån från 
Väverihusbron till Ydrevägen verkar inte ha anlagts ännu liksom den parkeringsplats som nu 
finns på den öppna platsen upp mot bostadshusen. Infarten till parkeringen från Fabriksgatan 
har gett möjlighet till bilfria Entré gårdar mellan husen mot Ydrevägen. 
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När husen byggdes, fem 
våningar höga fanns ingen 
hiss i trapphuset, först när 
kravet på tillgänglighet 
kom i början på 1990-ta-
let kompletterades trapp-
uppgångarna med hiss. 
Och nya trapphus bygg-
des till utanför de befint-
liga. Som man ser på bil-
den    
 Ungefär där cykelstället 
står mellan husen, fanns 
Sälls hus Ydrevägen 11, med kiosken från Tranåsutställningen.   
 
 

Nu fortsätter vi vår vandring utmed Yderevägen och tittar på vad som kan finnas efter 
Bobergs Ydrevägen 8. 
 
Ydrevägen 14 ”Ljungbergs smedja” 
 

 
 
Ydrevägen 10 1913. På 1890-talet kom Per Oscar Ljungberg till Tranås. Han var född i Ul-
rika sn. och var utbildad både till smed och hovslagare.  
  Sin första verksamhet var en smedja vid Svartån där Badhotellet nu ligger. Den revs när kur-
anstaltens första byggnad uppfördes år 1900. Då beslöt han sig för att starta en ny smedja med 
hovslageri på Ydrevägen 10. Den ståtliga byggnaden uppfördes i två lika stora delar för smed-
jan och hovslageriet. Över de båda portarna satt dubbla hästhuvuden för att visa vilken verk-
samhet som bedrevs i byggnaden. Smedjan hade två härdar och hovslageriet hade 10 spiltor, 
dessutom fanns det två 12-till 14 spiltor i tvåstallar på gården. 
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Verksamheten bestod dels 
av reparation och tillverk-
ning av lantbruksredskap, 
och att förse traktens hästar 
med nya skor. På fredagar 
kunde smedjegården vara 
full av hästskjutsar. Smedjan 
togs över av sonen Valter 
Ljungberg år 1955. Sista ti-
den tillverkades byggnads-
smide. Smedjan revs på hös-
ten 1988 för att ge plats för 
byggnation av bostäder. 
 

 Bilden från 1980. 
 
 
Uppsättning av hovslagareverk-
tyg Tillverkade på hovslagarsko-
lan i Arild av Per Oscar Ljung-
berg 
 
Yrkesskylt tillverkad av smeden 
Ljungberg i två ex och uppsatta 
på vardera gaveln på Ljungbergs 
smedja. 
 
 
 
 

 
Vid gaveln längst till vänster fanns i början av 1900-talet en mjölkaffär. Senare var där ”sme-
kammarn”. Där garagen finns, på bilden från 1980, var från början stallar, vedbod och utedass 
för de som bodde, arbetade eller vistades vid smedjan. I tvåvåningshuset som man ser på mit-
ten av bilden hade möbelsnickare Eve Dahl verkstad i många år. 
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Ydrevägen 12, Björksdal.  Huset byggdes 1895 av snickaren Anders Johan Gustavsson född 
1849 och hustrun Johanna född 1857. De hade sex barn från 1884 till 1894. Familjen Gustavs-
son bodde under hela tiden i huset tills Tranås kommun köpte huset i början av 1970-talet. 
Enda arvingen var en dotter till den till USA utvandrande Oskar Fredrik (1902). Kommunen 
letade rätt på henne i USA och köpte huset för taxeringsvärdet. 
 

 
 
Ydrevägen 14. Tomten bebyggdes vid sekelskiftet av Anders Johan Eriksson med två bo-
stadshus. Det största av dem låg med gaveln mot Ydrevägen med två lägenheter. Mot söder 
låg ett mindre tvåvåningshus, bakom det större huset låg ett litet grönmålat uthus som bl.a. in-
nehöll dass. ”Anders Johan var länge gårdskarl hos tapetserare Haglund och sades vara ”stans 
äldste springpojke”, han sågs dragande en stor kärra lastad med möbler till kunder i stan eller 
till järnvägsstationen. Gården bytte ägare 1940 fram till 1980 då byggmästare Rolf Ljungberg 
köpte och rev den för nyproduktion 
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Huset Ydrevägen 15, Löfsborg, byggdes 1890–91 av J.A. Lööf. Det uppfördes i två 
plan om vardera en tvårums- och en enrumslägenhet. Huset borde ha varit ett av de första på 
Ydrevägen och låg mellan Ydrevägen och Väveridammen Höjdskillnaden ner till ån var c:a 7 
m. På sluttningen fanns ett flertal fruktträd och vid dammen ner mot ån ett stort trädgårdsland 
och en tvättstuga.  

En glasveranda byggds i 
början av 1900-talet, som 
möjliggjorde inredning av 
en lägenhet om ett rum och 
kök på vinden. I slutet av 
1930-talet gjordes en lä-
genhet i bottenplanet om 
till mjölkaffär och under 
1940-talet installerades 
vattentoaletter. 
 Till fastigheten hörde 
också ett större gårdshus. 
Fastigheten hade från bör-
jan torrdass som låg i an-
slutning till gårdshuset.  
 1890 arrenderade Johan 
August Löv tomten av 
Tranås Wäfveri AB för 24 
kr./år. Omkring 1910, se-
dan köpingen förvärvat en 
stor det av väveriets mark, 
friköptes tomten av Löv 
för 1150 kr. 
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Löfs gårdshus, på Ydrevägen 15  
byggdes på 1890-talet. Gårdshu-
set innehöll i det nedre planet 
vedbodar och dass till alla lägen-
heter, samt två utrymmen för 
motorcyklar. Sonen Carl Löf 
bodde här som nygift och han 
var en hängiven motorcyklist 
 
Gårdshuset med lägenheternas 
bekvämligheter 
 
 
 

 

Bakom gårdshuset fanns det även 
utrymme för höns och en hushålls-
gris.                                                     
I slutet av 1940-talet hade Carl Bo-
ström buntmakare verkstad i huset 
några år. Huvudverkstaden vid Fa-
briksgatan räckte inte till så något 
rum fick hyras för verksamheten. 
 
 
Carl Löf med sin motorcykel 
 
 
 
 
 
 

 
Lööf kom från gården 
Löverhult och fick an-
ställning på Tranås 
Wäfveri AB, gift med 
Augusta och de hade 
fyra söner. Vid sidan 
av arbetet på väveriet 
var han hamnkapten. 
Under senare år be-
drev han taxitrafik 
med en större motor-
båt, ”GLORY”. 
 Båda var medlemmar 
i Frälsningsarméns kår 
i Tranås. 
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Ydrevägen 16, Westanå.  
”Ljungbergs”. Smeden, Per Oskar Ljungberg byggde huset i början av 1900-talet. Stengrun-
den är av röd Tranåsgranit. Framför huset finns en tidstypisk veranda. 
 Det är den enda av de ursprung-liga husen vid Ydrevägen som fortfarande finns kvar efter 
rivningarna på 1970-talet. 
 
 
 
 
 
 
Smeden P.O. Ljungberg 
med familj framför huset 
Ydrevägen16. Där står dött-
rarna Astrid, Rut och Disa, 
familjefadern Per Oskar 
Ljungberg (1874–1951) och 
hustrun Hulda (1876–1956). 
Senare utökades familjen 
med dottern Ingeborg och 
sonen Valter som övertog 
smedjan 1955 
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Ydrevägen 17, Fridslund låg mitt inne i kv. Fabriken med utfart både mot Ydrevägen och Fa-
briksgatan. Huset byggdes omkring 1885 av ”Väfvaren Karl August Kindgren” som dog end-
ast 31 år gammal.  
Omkring 1910 köptes fastigheten av f. korpralen C.J. Folke som kom från Torpa. På Ydrevä-
gen fortsatte han med sin skomakarrörelse, men började även att sälja skor 

Folke byggde till ett trähus mot ån som innehöll en större tvättstuga med torkvind. Den fick 
tingas i god tid av familjer på området när man skulle byka stortvätt. 

 
I den nordöstra delen av 
tomten låg ett reveterat två-
vånings trähus, som hade 
brandmur mot Fabriksgatan 
5, på varje våning fanns en 
enrumslägenhet 

 
På bilden ser tvättstugan 
mot ån, der reveterade trä-
huset och Folkes hus. 
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Ydrevägen 18. Haga. Namnet Haga fick det 
behålla under alla år. Det börjades bebyggas i slu-
tet av 1880-talet. J.A. Ekmark stod då som ägare. 
Utmed Ydrevägen låg ett reveterat 1 ½-plans trä-
hus med tre lägenheter. Utmed Hagagatan låg ett 
1 ½-plans trähus med tre lägenheter. 
 
 Mellan de båda husen låg en stor jordkällare 
som alla boende hade tillgång till. 
  
 I båda husen fanns järnspislar och kakelugnar. Av gårdshusets enkla fasad ansågs det vara då-
ligt, men det gick bra att hålla värmen i lägenheterna.  På gården fanns också ett större gårds-
hus med vedbodar och avträden. I uthuset fanns ett utrymme som en tid användes som 
svinstia. 

 
Ända fram till 1923 
fick de boende hämta 
sitt vatten i Väverikäl-
lan. Då drogs en led-
ning in från Ydrevägen 
vilken gav kommunalt 
vatten i en vattenpost 
på gården, då lades 
även en avloppsledning 
till Ydrevägen. 
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HUR LEVDE MAN PÅ YDREVÄ-
GEN. 

 Den kommunala vattenledningen drogs fram 
först 1922–23. Det fanns privata brunnar och 
allmänna vattentäkter, den bästa källan var ”Vä-
verikällan” strax nedanför Tranås Elkvarn på 
Fabriksgatan. Från början var det en stensatt 
källa med några bräder över och en stake med 
krok för hävningen. Från 10-talet fanns där 
brunnskar och en Gjutjärnspump. 

Berta Lundkvist gift Andersson vid                
Väverikällan i början på 20-talet 

Åt Tranås Bryggeri var vattnet godkänt att häm-
tas här för tillverkning av Vichyvatten     och 
sockerdricka, dricksvattnet till Möbelfabriken 
hämtades också här  
 

 
 

Ydrevägen 19, Löfsta, men i folkmun hette huset 
”Saxasmens”. Huset byggdes omkring 1885 som backstu-
gan Löfsta under Tranås Kvarn å Väveriets ägor.                                                                                                      
I början av 1900-talet kom smeden Anders Petter Karlsson 
och blev ägare till gården. Han var smed hos A.M. Carls-
son, senare känd som järnhandlare i Tranås. På gården 
hade han en liten verkstad där han på fritiden tillverkade 
saxar, därav namnet ”Saxasmens”.           

            Saxarna på bilden är tillverkade av ”Saxasmen” 
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Ydrevägen 20, Höga-
berg. 
 Huset uppfördes delvis av 
gammalt timmer från Asby 
udde. 9.60 x 5 m. Rum och 
kök nere och rum med kök på 
vinden. Källare under halva 
huset, i ett vinklad uthus 
fanns vedbod, dass, förvaring 
och ett hönshus. På berget 
bakom huset fanns hönsgård 
och trädgård.  Taket var från 
början täckt av spån, men er-
sattes senare av plåt. 

 
År 1900 köptes fastigheten 
av Gottfrid Lundkvist för 
700 kr. Huset beboddes se-
dan av familjen Lundkvist, 
tills det revs 1882. År1923 
lades kommunalt vatten i 
gatan, först på 1940-talet 
installerades vatten, av-
lopp och toalett i huset. 
Tranås kommun köpte hu-
set i början på 1980-talet 
och rev det för breddning 
av Ydrevägen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ydrevägen 20, från baksidan av huset med hönsgården omkr. 
1920. 
Amanda i hönsgården, fram till mitten av 1930-talet hölls där ett 
trettiotal höns 
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På berget ovanför stugan hade Gott-
frid odling av grönsaker och potatis 
här fanns även i den tunna jorden 
några fruktträd. Det räckte inte till den 
stora familjen utan han hade en kolo-
nilott ovanför hamnen. Närmaste 
vägen dit var att ta ”sommaskepet” 
och ro över Svartån.  
 
 

På gården fanns ett vårdträd, en 
lönn. Runt lönnen var det snickrat 
ett matbord som var avskärmat med 
tygstycken, där åt familjen sina mid-
dagar varma sommardagar. 
På bilden från 1920-talet ser man 
hela familjen vid vårdträdet. 
 I mitten Gottfrid och Amanda, till 
vänster döttrarna Agnes och Berta 
och vid sidan om Amanda sonen 
Sven. Till höger dottern Ester med 
maken Gunnar och två barn. Sonen 
Alan är fotografen och har tagit alla 
bilderna. Samtliga bodde i huset Ydrevägen 20 

 
Amanda vid den vedeldade Husqvarnaspisen, i den nedre 
hörnan står vedlåren där man bunkrade upp ved för 
köksspisen och kakelugnarna. Mellan spiseln och vedlå-
ren står en pinnstol som med stor säkerhet tillverkats på 
Möbelbolaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Söndagsmiddagen förbereds Amanda la-
gar såsen, dottern Agnes ser efter dottern 
Esters son Karl-Erik och Ester skär upp 
den stekta hönan. 
 Äldsta sonen Artur var en av stadens 
första amatörfotografer och tagit bilden i 
bildserien om Ydrevägen 20 
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Ydrevägen 22, Sandstorp. 
Huset Sandstorp ligger till 
vänster på bilden, och låg 
mellan huset Högaberg och 
ett stenbrott. Fastigheten 
byggdes före 1910 av 
snickaren Sandstedt.  
Huset byggdes till i början 
av 1920-talet av sonen Nils 
Sandstedt. 
  En vägg i förstugan be-
stod av rå bergsyta från det 
angränsande berget. 
 När Nils gjort sin värn-
plikt gifte han sig med 
Hanna från Varberg. Paret 
fick två barn, Doris och 
Bengt. Doris var Sveriges första kvinnliga körsnär gift med Thord Stille. Paret drev under 
många år en pälsfirma i Tranås. 

 
Den röda Tranåsgraniten har brutits i två tvåstenbrott på Tranåskvarns ägor. Ett vid Uvaberg 
och ett här vid Ydrevägen.  
 När brytningen upphörde i slutet av 1920-talet uppstod en imponerande brant bergvägg. Med 
sina harmoniska proportioner hade det blivit ett vackert historiskt industriminne, men förstör-

des då man fyllde igen delar i samband med Ydrevägens breddning i slutet av 1970-talet. 
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Röd Tranåsgranit   
 Berggrunden i Säby socken 
består Huvudsakligen av röd-
brun porfyr och rosafärgad 
granit. Granitens rosa färgton 
kommer fram när den klyvs, 
den rödaktiga färgen när ste-
nen poleras.  
På Tranåskvarns ägor fanns i 
början av 1900-talet två sten-
brott. 
 det ena låg i Uvaberget, det 
andra vid Ydrevägen 
Som framgår av en tidnings-
notis från 1904 finns i hemma-
net Tranåskvarn rika granitla-
ger av en synnerligen utmärkt 
beskaffenhet. Som hittills an-
vänds som byggnadssten.                                  Stenbrottet fanns i norra delen av Uvaberget 
 

Grundläggare Alfred Gustavsson kom till Tranås i slutet av 1890-talet och grundade ett sten-
huggeri 1897. Han öppnade stenbrottet i Uvaberg år 1900. Där bröts sten till 1909, då verk-
samheten flyttades till stenbrottet vid Ydrevägen.  
 1919 grundade Alfr, Gustavsson Tranås Gravstenshuggeri vid Vallgatan. Exempel på hans 
byggnationer i den röda Tranås graniten är Tingshuset. Bankhuset Storgatan 15, källaren och 
entréplanet utfördes i röd Tranåsgranit från hans stenbrott vid Ydrevägen. och kanske fram-
förallt den vackra Ydrebron, som byggdes 1919. 
 

Tranås elektriska kvarn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvarnen låg vid Ydrevägen i korsningen Ydrevägen – Fabriksgatan och drevs som kvarn mel-
lan 1919 och 1953. Byggdes bl.a. av Erik Andersson som då var hemkommen från USA. 
 Kvarnen byggdes till med flygel mot öster 1920. Till vänster ser man ett lågt uthus som var 
stallplatser för besökande bönder och egen häst. Erik Andersson var mjölnare under hela tiden 
den existerade 
  Det vita huset till vänster är Fabriksgatan 2. Som byggdes av mjölnaren som egen bostad 
1921.I mitten av 1940-talet såldes fastigheten och 1973 köptes huset av Tranås-Verken. Fas-
tigheten missköttes och revs på 1980-talet 
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Bilden från tidigt 1920-tal då vinkelbyggnaden på kvarnen tillkommit 
 

 Kvarnen fick av sitt läge mala åt samma bönder som den gamla kvarnen vid ån betjänat. Från 
Ydrehållet med sina egna skjutsar och från Blåvik och Malexander kom man med Boxholm 
II. Kvarnen drevs av en 55 hk elektrisk motor men elen blev för dyr så man gick över till die-
seldrift. Under krigsåren från 1939 fick man återgå till eldrift. Under 1940-talet hade mjölna-
ren en tam iller, som släpptes ut under nätterna för att jaga råttor och mös.   
 
TRANÅSVERKEN 
 

 
 
Ydrevägen 23.25 och 27 var tomter som var obebyggda fram till att Lövgren byggde 
Tranås verken på dessa tomter. Den första verkstadsdelen, den till vänster på bilden, blev fär-
dig som mekanisk verkstad 1946, ”Tranåsverken”. Det var ingenjör William Löfgren med 
kompanjonen Carl Wahlgren, inflyttade från Skellefteå, som startade verkstadsföretaget AB 
Tranåsverken. Som man ser på bilden från 1958 
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1965 Köptes 
Tranåsverken av 
HIAB-FOCO, och här 
tillverkades hydraulcy-
lindrar till egentillver-
kade lastbilsflak med 
hydraulisk tippanord-
ning och hydrauliska 
lastbilskranar. Verk-
samheten bedrevs till 
1972 då den flyttades 
till Hudiksvall. Från 
1972 startades Industri 
AB Mitab och Järnar-
matur sin verksamhet i 

fastigheten. Från 1995 förvärvades fastigheten av Tranås  
Kommun, och samma år invigs etapp I av kunskapscentret ”Sommenforum” numera TUC. 
 

     Lilla hamnen   
 Vid Lilla hamnen fanns 
”Brandels såg och ved-
gård”, här nerom Väverifal-
let vid Svartåns södra strand 
fanns kapsågat och klyvar 
för framställning av huggen 
hushållsved. På bilden från 
1920-talet kan man till hö-
ger se vedtravarna. Efter 
första världskriget skaffade 
sig många Tranåsbor motor-
båtar för att lätt komma ut 
på sjön Sommen för att tex 
fiska. Båtarna var av trä och kunde bäst bevaras, om de förvarades i båthus. Nedanför väveri-
fallet kom det att finnas ett trettiotal båthus i hamnbassängen. Sjösättning och vinterförvaring 
skedde med block och taljor .Båthusen revs i slutet av 1940-talet för att ge plats för bryggor. 
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Till höger Ydrevägen 28, 
Charlottendal.   Huset 
byggdes vid sekelskiftet 
av kusken Johan Gustavs-
son.  
Till vänster Ydrevägen 30 
”Ringahuset”.  Byggdes i 
början av 1900-talet av f 
soldaten Gustav Alfred 
Ring. Här bodde på 1930-
talet Erik Karlsson som 
var vedhandlare med ved-
gård på tomten och körde 
ut ved först med häst och 

senare med en gammal bil Båda husen revs 1984 vid anläggningen av cykelbana till Hätte. 
 
      Ydrevägen 31, Skogsborg 

 
 
 
Skogsborg byggdes 1926 
av vedsågare J.A. Tell. 
Bebott av Tell och hans 
dotter med familjer tills 
Löfgren köpte huset för 
att bygga Tranåsverken.  
Vatten drogs in 1945 och 
moderniserades åter 
1950 då WC installera-
des och huset fick 
centralvärme. 
 
 

 
 
 
 
 Tell var född i Säby och jobbade som snick-
are på olika platser i Östergötland. Flyttade 
sedan till Tranås. I början av första världskri-
get startade han vedsågning med en elektrisk 
driven portabel vedkap som han själv drog 
till de beställda platserna.  
  Tell lade ner mycket fritid inom arbetarrö-
relsen och var med om att bygga de första an-
läggningarna i Folkets Park. 
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Ydrevägen 33, Skogs-
borg.  
Huset byggt 1910 av Artur 
Hultman huset hade detta utse-
ende fram till 1949.  
Hultman bodde där med fru 
Ester och barnen Roy och 
Detzy, Sonen Roy drunknade i 
Svartån 1918 och sedan flyt-
tade familjen därifrån. 
 
 

 
Huset köptes av 
Reinhold Ige-
mark och bebod-
des av hans fa-
milj, fru och sex 
barn, fram till 
1974. En större 
om- och tillbygg-
nad gjordes 1949. 
Huset revs i bör-
jan av 1980-talet 

 
Ydrevägen 35, Berglunda. Huset flyttades till Ydrevägen omkr. 1900 av soldaten K.J. Tell. 
Hade förut varit torpet Hagalund under Södra Målen. Då soldaten Tell tog avsked köpte han 
torpet och flyttade det till Ydrevägen. Det var från början reveterat men påsattes panel på 
1970-talet. Här bodde f. soldaten med hustru och sex barn på nedre botten till 1921, med en 
familj som hyresgäst på vindsvåningen. (Äldsta sonen Alfred blev sedan vedsågaren J.A. 
Tell). Huset köptes av Tranås kommun 1980 och revs. 
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Karta över Tranås kvarns området 
 

Vi har nu följt Ydrevägen från Storgatan till Bäckområdet, se röd markering. 
Nu går vi till Fabriksgatan. Blå markering. Kartan är från 1878 

 
Fabriksgatan 1, foto från 1910.  

Huset byggdes omkring 
1885 av f. sold. Karl Jo-
han Säll, som bodde här 
med hustru Kristina och 
fem barn. Hela familjen 
emigrerade till USA 
1892. Fastigheten köptes 
sedan av Karl Johan 
Kroon i Hästskedet. 
Många har hyrt hos 
Kroon, bl. andra mö-
belsnickare Ehrlin som 
grundade Ehrlins Möbler 
på Vasagatan. 
                                             

 
Omkring 1920 blev Gustav 
Tapper ägare till fastigheten, 
och familjen Ehrlin bodde 
fortfarande kvar.  
På 1930-talet byggdes en 
skrädderiverkstad på västra 
delen av tomten mot Ydrevä-
gen. Den innehades av Carl 
Sikén och senare av familjen 
Forsman. 
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Sikéns syfabrik, med byggna-
dens långsidan mot Fabriksga-
tan.  
Bilden från 1944 
 
 
 
Kattalogbilder på modeller av 
vad som producerades i början 
av 1950-talet 
 

 
På bilden nedan står Sikén i sysalen med 
sina sömmerskor året är 1950.  
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Fabriksgatan 3 har en tvådelad historia. Innanför huset låg Ydrevägen 17 mitt i kv. Fabri-
ken och gränsade mot Svartån och hade utfart både mot Ydrevägen och Fabriksgatan. Tomten 
bebyggdes av vävaren Karl August Kindgren.  
  1910 köptes fastigheten av indelte soldaten Carl Johan Folke, från Torpa sn. som mot ån 
byggde ett större trähus som användes som tvättstuga med en stor torkvind som fick bokas i 
god tid om man skulle byka. I början av 1920-talet bebyggdes tomten Fabriksgatan 3 av Carl 
Johan Folke, huset ser man på bilden med Fabriksgatan 5 nedanför. Som soldat hade Folke 

skomakeri som bisyssla och 
den verksamheten behöll han 
när han kom till Tranås inne 
på gården men när huset 
byggdes mot Fabriksgatan 
hade han där en verkstad och 
skoaffär i källaren.   
Han skötte även två sågverk 
ett i Malexander och ett i 
Tranås som låg där sjukhu-
sets entré nu ligger. Sågver-
ket stod i förbindelse med 
hamnbassängen med en ka-
nal för timmerflottning.  
 Carl Johan var gift med 

Emelia Johansson från Rinna och tillsammans hade de tio barn, man kan undra hur han hann 
med allt detta. 
  Sonen Herbert Folke köpte fastigheten av sin far när fadern flyttade från Tranås. Herbert 
Folke var skolvaktmästare först på centralskolan 1935 och från 1940 vid Ängarydsskolan 
fram till 1969. Få personer torde ha kommit i så stor kontakt med skolungdomen i Tranås som 
Herbert Folke. 
 

Fabriksgatan 5. ”Banvaktarns” från början fanns här ett äldre hus inne på gården köptes av 
banvaktaren Viktor Johansson som byggde gatuhuset 1923. Till gatuhuset ledde en träd-
gårdsgång, som vid gatan omgavs av två vackra Hästkastanjer som fortfarande finns kvar. Ga-
tuhuset hade en pampig entré med två vackra pelare. Det var byggt i två våningar med en lä-
genhet om tre rum och kök i vardera. Bland hyresgästerna kan nämnas konsertmästaren Olof 
Knut-Ekwall, Olle på ö´a. 
 Mellan 1933–34 hade 
Boströms päls verkstad i 
bottenvåningen med fyra 
anställda 
1942 såldes fastigheten 
till familjen Bonnevier 
och i samband med att det 
såldes till Tranås Kom-
mun på 1970-talet, flytta-
des gatuhuset till Norra 
Storgatan 74. 
 
 
Huset ses vackert belägen 
vid bron över Svartån mot 
väveriet. 
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Gatuhuset flyttades till Norra 
Storgatan 74 där det fortfarande 
finns 
Det var nog det enda huset som 
fick leva kvar. 1964 flyttades huset 
av åkerifirman Fritz Persson från 
Mjällby 
 
 

 
Ny adress för fastigheten blev 
Storgatan 74. Här står det ny-
renoverat och fräscht, en som-
mar dag i dag 2019. 
 

 På bilden kan man till höger 
se det gula höghuset på Fa-
briksgatan som står på den 
plats där huset flyttades ifrån. 
 

 
 
 Ovan. Fabriksgatan på en 
bild från sent 1950-tal. 
 
 
Och till vänster står foto-
grafen i samma position 
år 2019 
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Väveriets fabriksbygg-
nader fanns från bör-
jan på den östra sidan 
av ån, där parkeringen 
till Sommenforum nu 
finns 
 
Interiör från Väveribo-
laget med de moderna 
maskinstolarna från 
mitten 1890-talet. Ne-
dan. 

 
Omkring 1880 torde samhällets första väveri ha startats av den från Norrköping inflyttade vä-
varen Edvin Fagerberg. Företaget som tillverkade schalar, fanns i en fastighet vid Nygatan. 
Ett kompanjonskap ingicks med 
handl. Jonas Johansson och Fritz 
Starkenberg och år 1888 övergick 
det lilla väveriet till att bli Tranås 
väveriaktiebolag. Kompanjonerna 
uppförde en fabriksbyggnad i två 
våningar vid det nedre Tr. Kvarns-
fallet. Här monterades på botten-
våningen två spinnstolar och sex 
kardmaskiner. På andra våningen 
fanns handväveriet samt maskin-
väveriet för tillverkning av ett 
stort urval av filtar, klänningstyger 
och schalar.   I mitten av 1890-ta-
let påbyggdes en vinkelbyggnad, 
där moderna tyska maskinstolar inmonterades.   Se bilden ovan 
 

   Företaget drabbades i juni 1909 av en stor eldsvåda, då större delen av fabrikslokalerna för-
intades. 
 

En häftig brand öde-
lade fabriksbyggnaden, 
Bilden från 1909, är 
strax efter branden på 
Väveribolaget. Bakom 
rökridån på andra sidan 
Svartån byggdes väve-
ribolagets nya fabriks-
byggnader, som starta-
des upp igen 1910. 
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Tranås nya Väveribolag byggdes upp 1911 och rivs omkring 1970 och David E & Söner byg-
ger här tre hyreshus.  

Efter branden 1909 upplöstes Väveribolaget, vattenfallet med kvarvarande byggnader och ma-
skiner såldes vattenfallet, kvarvarande maskiner och byggnader till Tranås köping och 1910 
bildades ett nytt bolag med firmanamn Tranås nya väveribolag av disponent John Carlsson 
tillsammans med Oscar Friedleiff som byggde upp en ny fabrik 1911. I det vita huset till hö-
ger, som byggdes upp efter branden, installerades en vattenturbin, som drev en generator för 
egen strömförbrukning. Väveriets specialitet var militärfiltar, maskinparken blev med tiden 
omodern och på 1960-talet lades tillverkningen ned.  . 

 
 
 
 
 
 
 
Tranås Kvarns industri-
samhälle, tidigt 1900-tal, 
för vilket Ydrevägens ar-
betarbostäder växte upp. 
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