
Storgatan från söder
Vad kan väll inte passa bättre 
än att börja med en flygbild 
över Tranås från 1969? Bilden 
börjar vid Sveaparken och 
sträcker sig ut ända till Sjön 
Sommen och där kan man se 
Romanö med professor 
Ekwalls vita hus. Sveaparken, 
ja den är idag mycket mindre 
här finns ju nu en stor 
trafikvänlig rondell. Kvarteret 
till vänster om rondellen, med 
bl.a. Axfors hus och södra 
skolan finns inte längre där har 
Konsum byggt sitt varuhus. 
Kvarteret norr om Folkets Hus 
med Wånex och Röda Kvarn 
biografen är borta, här finns nu 
Södermalms äldreboende och 
den nya Brunnsparkskyrkan.  



Storgatan sedd från norr mot söder. Från Tranåskvarn med Ydrebron till torget. Stadshuset till vänster och 
järnvägsövergången mot Majorsgatan till höger.



TRANÅS 1920-talet. Flygbilden är Tranås från norr, från vänster ser man Bryggeriet, Strömsholmen och 
slakthusmaden. Sedan de fyra parallella gatorna Ågatan, Storgatan, Nygatan och Höggatan. Järnvägen har 
enkelspår, dubbelspåret kom 1932 då även Stationshuset flyttades till sin nuvarande plats på den östra sidan 
av järnvägen. Och mitt på bildens högra sida ser men huset som var Tranås första Ålderdomshem



Flygbilden över Tranås är troligtvis från 1931. Varför, jo kyrkan är byggd och invigd 1:a advent1930, 
stationshuset är kvar på den västra sidan av järnvägen fram till 1932, utställningsrestaurangen byggd 1930 
syns i Ekmarkspark



Storgatan 32, med AM:s Järnhandel, byggdes 1903 då med vackra järngrindar på taket. 1940 byggdes 
huset om totalt. Huset intill med gaveln mot Storgatan hade samma gatunummer och byggdes av sonen 
Emanuel Carlsson. I källarplanet fanns möbeltillverkning till Emanuels butik ”Heminredningen” som låg i 
mellanplanet och själv bodde han på våningen över. Längst upp mitt på bilden ser man Tranås Bryggeri 
som låg på Falkgatan mot Svartån.



Längst ner Ågatan numera Piratens gata. Från vänster, delvis synlig, Bryggare Brandels hus, doktor Tham, 
av Grundläggare Alfred Gustavssons hus syns endast taket, lärarbostaden till Centralskolan som också en 
tid inrymt Folkbiblioteket (1940-1956). Central- och Eriksbergsskolan med skolgården, efter ån slöjdsal 
och upp mot Eriksbergsskolan gymnastiksal med skolkök.



Närmast Östra Järnvägsgatan, Nygatan och Storgatan. På Nygatan 9, låg A.B. J. Bruun som flyttade till 
Ringgatan, och med adress Ö. Järnvägsgatan 2 ser man Centralbuffén som från början var Tranås Möbel-
Fabrik A.B. med utställningslokal mot järnvägen. Större delen av kvarteret, med bl.a. Betelkyrkan och 
Järnvägshotellet, revs 1990 för att ge plats åt Åhléns varuhus.



Flygbild med översikt över Tranås centrala del från 1931 då stationshuset finns kvar på den västra sidan av 
järnvägen och det syns spår i Ekmarkspark efter utställningspaviljongerna. Storgatan från Lilla Torget till 
Tranås Kvarn.



Flygbilden gavs ut som vykort 1932 med Kuranstalten i nerkant och Majorsgatan till vänster förbi den 
nybyggda kyrkan mot Ängaryd. Längst ner till vänster ligger Tranås Kontorsmöbelfabrik som flyttades från 
Åsvallehult till väster om järnvägen mot Ängaryd (Svartsjö) omkring 1905. Vid ett åsknedslag 1936 ödelades 
hela fabriksanläggningen, men byggdes upp igen. Nu finns posten och en djurläkaremottagning i byggnaden.



Vykortet måste vara från tidigt 1930-tal, järnvägsviadukten med Ängarydsgatan färdig 1926
Mitt på bildens vänsterkant ligger Tranås Kontorsmöbelfabrik som flyttades från Åsvallehult till väster om 
järnvägen mot Ängaryd (Svartsjö) omkring 1905. Vid ett åsknedslag 1936 ödelades hela fabriksanläggningen, 
men byggdes upp igen mot Ängarydsgatan. Där finns i dag en veterinärspraktik och posten.   



Storgatan 16 huset med gaveln mot Stora Torget, nuvarande Brunnsparkstorget, revs 1934-35 då 
Riksförsäkringsverket byggde sitt sjukhem här år 1936. Observera den gamla träbron från Lill Torget till 
slakthuset, där finns från 1953 Tranås stadshus. 



Från stationsområdet vid järnvägen mot Tranåsfjärden av sjön Sommen. Vykortet gavs ut 1938.
Till vänster en bit upp på bilden ser du Norra skolan och delar av Diplomatstaden, snett upp till höger ser 
man Tranås Epidemisjukhus byggt 1924, och längst upp till vänster Romanö med professor Ekvalls vita hus. 
Från höger kan man följa Tingshusvägen från Tingshuset till industribyggnaderna vid Tranåskvarnsfallet.



Vykortet gavs ut 1938. Till höger ser vi det nya stationshuset (1932) och det tidigare Järnvägshotellet
byggt 1901.  När Tranås blev stad 1919 ändrades det gamla järnvägshotellets namn till Stadshotellet.
Vilket namn det behöll till 1955, då det nya stadshotellet blev färdigt, då blev det hotell Savoy. 
Vid järnvägskröken syns den nyuppförda Kontorsmöbelfabriken (Svartsjö).



Bilden är från 1928 och visar Möbelindustrikompaniet, som 1925 drabbades av en förödande eldsvåda. Den 
nya fabriken byggdes upp på den gamla grunden och 1926 kunde den nya fabriken tas i bruk. Den hade rest 
sig ur den gamla fabrikens ruiner; ännu låg det ekonomi i att ta vara på tegel och oskadade byggnadsdetaljer. 
På andra sidan Mjölbyvägen ser man kv. Vakten där de sista byggnaderna har rivits för utbyggnaden av 
värmeverket. Längs upp till vänster ses Rosins bostadshus och verkstad som byggdes 1917. I snipen mellan 
järnvägen och Mjölbyvägen ses banvaktarstugan som låg vid järnvägsövergången vid Pluttabo. 



Vykortet gavs ut 1951. Från Storgatan med bankhuset i mitten, förbi kyrkbacken upp mot Ängaryd. 
Ängarydsskolan till vänster och Ängaryds Idrottsplats i hörnet upp till vänster



Kvarteren runt rondellen i Ängaryd, början av 1950-talet. Ängarydsskolan till höger och mitt i bilden 
rondellen som troligtvis anlades i slutet av 1940-talet.



Hubbarpsområdet med Hagadalsgatan från vänster och Erik Geetes gata upp till höger mot 
Ängaryds I.P. Längst ner Bondegatan.



Vykortet gavs ut 1956. Till vänster ser man höghusen som byggdes i början av 1950-talet. Från Torpgatan till 
vänster ser man vägen som går upp till Höganloft, längst upp till vänster på bilden.



Ängarydsgatan förbi Ängarydsskolan mot Majorsplan.



Ängarydsgatan går tvärs genom bilden från industriområdet Svartsjö till höger förbi Ängarydsskolan mot 
rondellen på Majorsplan



Kyrkan med Majorsgatan till höger



Vykortet över Ängaryds idrottsplats är troligtvis från mitten av 1940-talet. Ishockeyrinken byggdes 1946 
och det ser ut som man har börjat med markarbetet, mellan det stora vita huset och fotbollsplanen.







Romanäs Sanatorium, som kom att byggas på Romanäs udde, på initiativ av Julia von Bahr lärarinna från 
Göteborg. Schaktningsarbetet började i november 1905 och den första patienten skrevs in den 1 november 
1907. Arkitekt för sanatoribyggnaden var Carl Westman och byggmästare F.O. Larsson, Tranås.
Carl Westman har senare ritat bl.a. Stockholms rådhus.


