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BENGT ELMHED, Oscar Wigéns 
privatchaufför- representant -
avdelningschef, under åren 1923-1975.
Oscar Wigéns stora intresse utanför 
firman var bilar. När jag började på 
Wigéns hade Oscar en Österrikisk bil 
av märket Steier, senare köpte han en 
Volvo som var hans privatbil. Steiern 
fick personalen låna och då ställde jag 
upp som chaufför. Oscar ville ha någon 
som skötte underhållet på bilarna och 
såg till att dom var körklara. På den 
tiden var det inte så vanligt med 
körkort, men min far hade bil och själv 
tog jag körkort i 18-årsåldern. Därför 
fick jag ta hand om hans bilar och vara 
hans chaufför.



Oscar Wigén vid en av sina bilar



Tennishallen i Tranås byggd 1912 har under åren använts till många evenemang. Här har spelats 
tennis, pingis, gymnastikuppvisningar, brottningsmatcher, danskvällar och mycket mera. Men nu 
1949 har Tranås pälsförening riggat upp hallen för en Pälsexposé. 



Fullsatt Tennishall med musikensemble och vackra pälsmannekänger på Catwalken. 



Om pälsmässan 1949 var tillägnad Tranåspubliken så var 1950-års expose riktad mot pälsfolk.



Samma vackra inramning i Tennishallen som 1949, men nu satt den modeinriktade publiken vid 
småbord.



Arbetstempon 
från skinn till 
modeplagget 
pälskappa.

Skinnsortering är en 
viktig start på 
pälstillverkningen. 
Här fodras ett tränat 
öga. Skinnen skall 
sorteras efter färg 
och hårmassa. 
Sedan buntas de 
ihop till en färdig 
pälssortering eller 
en bunt, därav 
namnet 
buntmakare.
På bilden Acke Dahl



Det tar många 
timmar för en 
pälsmaskinsöm
merska att sy 
ihop alla smala 
remsor



Här ser vi Thimar 
Nilsson med ryckta 
bisamskinn. Med 
ryckning menas att man 
strimlar skinnet i smala 
remsor som 
sömmerskan sedan 
flyttar ner och syr ihop 
på pälsmaskin. Då får 
man pälsens längd utan 
några skarvar.



Nu har Thimar spikat upp bålen på ett spikbräde, innan har skinnen blötts med vatten för att lädret 
skall töja ut sig och för att det ska få en stabilare form.



Här pressas sömmarna 
med ett gammaldags 
strykjärn eftersom man 
slår ganska hårt på 
sömmarna måste järnet 
vara av en stabil 
konstruktion.



Här renskärs pälsen 
efter mönstret



En sömmerska i arbete 
med att sy ihop de 
mönsterskurna delarna 
på sin pälsmaskin.                                          



Pälsen förses med 
kantband runt pälsens 
alla kanter, detta för att 
motverka att pälsen 
skulle töjas ut.



Underarbetet är viktigt 
för att pälsen skall 
bli varm. Pikeringstyg 
sys på med en 
pikeringsmaskin. Även 
zeltlandsbelt skall
monteras



Britta Antonsson 
fållar upp 
nederkanten på den 
snart färdiga pälsen. 



Fröken Olga Svensson 
lägger den sista handen 
på pälsen, hon kammar 
och avsynar med van 
hand. Olga Svensson har 
43 års erfarenhet och är 
föreståndarinna på 
kontrollavdelningen.



Personalvård – fritidsaktiviteter

Wigénare samlade i fritidsstugan 1951, med humöret och flaggan i topp. 



Personalresa till Gränna 1951. Här beundras utsikten från Gyllene uttern.



Besöket avslutades med middag på Gyllene Uttern. 1951



Båtutflykt på sjön Sommen, med utgångspunkt från fritidsstugan. Sommaren 1951. 



Några av medresenärerna. Längst till höger Wigéns modellör Gunnar Rydén. 1951.



Bilutflykt Torpön runt, här färjar man över till Torpön från Blåvik sommaren 1951.



Väl över på Torpön är det dags för lite lekar. 



Studiebesök på 
Skinnberederiet 
med skånska 
kunder, 1951.



Här guidas besökarna i garveriets ädla konst. Tranås skinnberederi 1951.



Fabriken vid Ågatan 
lagd i aska. 1952

Söndagen den 28 
september 1952 var en 
strålande vacker dag, och 
det vilade söndagsfrid över 
Tranås. Så spred sig 
snabbt ett olycksbud: 
Wigéns brinner. Det var 
fabriken vid Ågatan, den 
största och viktigaste av 
företagets många 
arbetsplatser, som 
drabbats av katastrof.
Elden spred sig med 
rasande fart genom 
byggnadens olika 
våningar. Ett tag såg det 
verkligen hotande ut även 
för fastigheten mot 
Storgatan där butiker och 
bostadsvåningar fick 
utrymmas.



Ett tag såg det verkligen hotande ut även för fastigheten mot Storgatan där butiker och 
bostadsvåningar fick utrymmas.



Av fabrikskomplexet 
maskiner och verktyg kunde 
praktisk taget ingenting 
räddas. Men med hjälp av 
100-talet frivilliga kunde ett 
100-tal pälsar till ett stort 
värde räddas och ett stort 
antal tygpackar. Det var 
endast kontorets 
bottenvåning som skonades 
någorlunda. 

På bilden ser man hur 
inventarier bärs ut från den 
eldhärjade byggnaden.



När lagerchef William 
Arvidsson med en 
anställd, J. Nilsson, 
rusade upp till vinden 
för att få ut provböcker 
och andra inventarier 
kunde det gott mycket 
illa, då eld och rök 
omslöt dem i 
trapphuset. Nilsson 
kom ut ur den rökfyllda 
trappan men Arvidsson 
fick ta fönstervägen 
med hjälp av en 
brandstege.



Värdet av det brunna uppgick till över 3.5 miljoner kr. (42 miljoner) där skinnlagret värderades till 3 
miljoner. Brandorsaken tros vara en spricka i murstocken och branden upptäcktes av verkmästare 



Brandorsaken tros vara en spricka i murstocken och branden upptäcktes av verkmästare Gunnar 
Christensson, då han på söndagsmorgonen var sysselsatt med ett brådskande arbete på fabriken.



Ledda av den 
outtröttlige Perlind, 
hölls redan på 
måndagskvällen ett 
möte med 
personalen. 
Informationen löd att 
kunderna skulle få ett 
lugnande besked 
under tisdagen, Fritz 
Lundbergs fabrik vid 
Storgatan som stod 
tom skulle inköpas 
och byggas om till 
pälsfabrik.



Man placerade ut 
hatt och 
mösstillverkning på 
flera håll i staden, 
tillskärning hos 
Tranås skinnberederi, 
herrmössorna 
tillverkades i en 
källarlokal i Boströms 
fabriken och 
damhattproduktionen 
i Westbergs fastighet. 



Den brydsamma 
situation som 
uppstått genom 
branden, 
framtvingade dock 
byggnadstillstånd för 
den nya fabriken på 
Säbyvägen. 

På bilden ser vi 
Gunnar Perlind 
framför modellen av 
den tilltänkta fabriks 
och 
kontorsfastigheten.



Britta Strandberg, kontorist och kamrer 
vid AB Oscar Wigén, från 1913 till 1956 
har skrivit följande i Wigéns 75 årsskrift: 
Jag började på kontoret åtta dagar efter 
min examen. Förutom Oscar Wigén och 
mig fanns på kontoret Elof Renhuldt och 
David Jonsson. Chefens rum var ett litet 
krypin och typiskt för honom var, att han 
alltid hade små kontor för sig själv. Han 
var heller inte så intresserad av 
kontorsarbete utan gick hellre ute på 
verkstaden. På morgonen talade han 
först med Renhuldt innan han gick ut på 
verkstaden. För det mästa gick han till 
mössfabriken där han hade sitt största 
intresse. Då synade han mössor och 
tyger och talade om vad de olika 
tygerna passade till för mössor. Varje 
dag var han nere hos stocksvarvare 
Claes Rundberg, de var skyttekamrater 
och Rundberg var olympisk 
silvermedaljör i friskytte lag i London 
1908, så de hade mycket att prata med 
varandra om.



Fritz Lundberg fabrik som den såg ut när den övertogs av Wigéns i december 1952. 

Wigéns inreder en modern pälsfabrik

Samtidigt som planerna för den nya fabriken skall fastställas, började ett moderniseringsarbete av 
den nyinköpta fastigheten.



Sedan nya lokaler trollats fram på annat håll och inretts för hatt- och mösstillverkning, kom 
ombyggnaden vid Storgatan 7 igång, med sikte på ren pälstillverkning. Arbetena blev omfattande 
och ledde fram till det länge eftertraktade önskemålet, en ändamålsenlig, modern och trivsam fabrik 
med effektiva produktionslinjer. 



Bilden på skinnberederiet är från 1964.                                                                                      
I väntan på en ny fabrik lyckades man placera ut hatt- och mösstillverkningen på flera håll i 
staden. Tillskärningen skedde således i en förhyrd lokal hos Tranås Skinnberederi.



Boströms fabriksfastighet på Vasagatan.                                                                                      
Efter branden på Storgatan 15 placerades hatt- och mösstillverkningen ut på flera lokaler i Tranås. I 
källarvåningen på Boströms fabriksfastighet tillverkade Wigén sina herr hatt- och mössprodukter.



I översta våningen på Westbergs möbler 
hade AB Oscar Wigén sin damhatt-
produktion, som klarade sig från 
branden men förmodligen fått en del 
materiel rökskadat. 

Wigéns återigen olycksdrabbat av eld i okt. 1952



På nyåret 1953 tas de första spadtagen för den nya fabriken. Väldiga schaktningar måste utföras 
innan grunden kan gjutas. Bilden är tagen i januari 1953 



En kraftig detonation väckte en del uppståndelse på söder. En intervallssprängning på 400 skott 
utfördes. Vid det kraftiga vakuum som uppstod vid sprängningen sögs ett par rutor ut i en 
närliggande fastighet. Bilden tagen den 23 mars 1953



Det blev många kubikmeter jord och sprängsten som forslas bort för den 6 000 m² stora 
industribyggnaden. Den vackra eken till höger sparades och finns fortfarande kvar. 



I oktober 1953 börjar gjutningen av källaren till kontorsbyggnaden 



I oktober var också den 
stora byggarbetskranen 
på plats. I bakgrunden 
ses gården Hubbarp. 



Gjutningsarbetet i full 
gång, oktober 1953 



I januari 1954 såg bygget 
ut så här med 
Hubbarpsområdet i 
bakgrunden



I mitten av mars hade man kommit så här långt. Och den vackra eken är med som en fin inramning



På bilden ser vi Harry Johansson, Herbert Eckerberg och Allan Sandberg i arbete med att 
sortera skinn som tack vare det stora urvalet blir till de bästa förutsättningar för utseendet hos 
den färdiga pälskappan.



En bild från tillskärningen. Här skär en körsnär till en pälskappa i bisamrygg och till höger ses Per 
Nygård och till vänster om mannen står ”Garvis” Johansson.



I sysalen är det full aktivitet i ljusa och rymliga lokaler. 



Här ses en 
sömmerska i färd 
med att sy på sin 
pälssymaskin



Från början fanns ett tillfälligt kontorslandskap och längst bort sitter VD  Gunnar Perlind.    



Här fanns en telefonväxel av senaste modell, som sköttes av Iris Lindqvist



VD Gunnar Perlind med sekreterare Doris Blomkvist. Inget överflöd men ändamålsenligt enligt 
Wigénska principer.



Kontoret sett från andra hållet med personalens kapprum längst bort, observera tvätthon till 
höger. Längst fram sitter kamrer Britta Strandberg. Bilderna från 1953



Kungen anländer till Tranås station och blir mottagen av landshövding Ekblom och Hemvärnsmän 

Den 10 september 1954 gästade Konung Gustav VI Adolf Tranås.



Poliseskort (MC poliser från Stockholm) genom staden till stadshuset. 



Där medborgar-
uppvaktningen äger 
rum.



En flaggparad med stadens föreningar. I början av flaggparaden ser man körsnären Lennart Ekvall. 



På ser man kungen hälsa på stadsfullmäktiges ordförande Gösta Sterne och senare på de 
övriga av stadens fäder.



Här talar kungen från stadshustrappan till den mångtusenhuvade Tranåspubliken. Vid stationen och 
längst färdvägen till stadshuset kantades gatorna av Tranåsbor som ville se vår kung. 



Kungen fick hälsa på några Tranåsprofiler, bland 
annat hälsade han på modellsnidare Rundberg 
som även var Tranås enda OS medaljör då han 
tog silver i lagskytte vid London OS 1908. 



Här hälsar kungen på försäljningschef Gunnar Borg som också var musikledare för FA-
kårens hornmusikkår som också spelade vid stadshuset under kungabesöket.



En ungdomsorkester spelade inne i stadshuset, och det blev visning av det nybyggda stadshuset.



Kungen hälsar på 
stadsfullmäktiges 
ledamöter 



Kungen skriver in sitt 
namn i gästboken. 



Kungen gör 
industribesök först 
på Tranås 
Skinnberederi

Där företagets grundare 
och ägare, disponent 
David Johansson, hälsar 
kungen välkommen 



David Johansson 
visar kungen runt 
företaget och 
informerar om 
skinnberedningens 
alla moment.

En liten historia om en 
fråga kungen ställde 
till Skinndavid. 
”Kungen. Hur många 
är det som jobbar här 
på företaget.       
David. Ungefär 
hälften”.



Kungen lyssnar och tar åt sig av informationen med stort intresse.



Utanför den girlangklädda byggnaden har det samlats ett stort antal människor, troligtvis andra 
Wigénare som jobbade på andra ställen i staden, för att se på när kungen kom till Wigéns. 



Nu kommer kungen, i sällskap med Gösta Sterne och landshövding Ekblom, gående uppför 
den nykrattade grusgången.



Direktör Gunnar Perlind 
hälsar kungen 
välkommen och 
informerar allmänt om 
företaget Wigéns. 

Till höger ser vi det 
tidspressade programmet 
för det 20 minuter långa 
besöket på Wigéns 
pälsfabrik på Storgatan 7



Innan man går in och börjar studiebesöket hälsar kungen på företagets personalstyrelse.
På vänstra bilden är det Henning Ode och på den högra är det Erik Rosén som hälsar på 
kungen.



Först gör man ett besök på skinnlagret, och pratar med ?



Här pratar kungen med 
Maja Sjöberg



Och här studeras pälssömmerskan Lisbeth Anderssons arbete



Verkmästare Thimar Nilsson  samtalar med kungen 
om buntmakarnas arbete.



Här studerar 
kungen 
sömmerskan Ulla-
Britt Rahms arbete 
med Thimar 
Nilsson och 
Gunnar Perlind



Kungen lämnar nu verkstaden och promenerar ner till matsalen där en päls visning har förberetts



Kungen sitter i matsalen med 
Gunnar Perlind för att se 
pälsvisningen.



Mannekäng Britta Blomquist.





Mannekänguppvis
ningen skulle 
enligt programmet 
vara i tre minuter 
och hela besöket 
på Wigéns i 20 
minuter.



Kungen får av 
företaget en 
persianmössa som 
överlämnades av 
Perlind.



Efter att ha skrivit in 
sig i Wigéns 
gästbok lämnar 
konungen 
företaget. 

Genom kungens 
handsekreterare 
fick företaget 
senare ett brev, där 
kungen som väll 
förstått att den 
raska takten i 
besöksprogrammet 
icke medgav 
detaljerade svar på 
ställda frågor. Har 
med tacksamhet 
mottagit den 
översända artikeln 
ur 
”Arbetarleberalen”.



Första etappen på Wigéns fabrikskomplex som det såg ut i mars 1954. Här kommer hela företagets 
tillverkning av huvudbonader att ligga, vidare huvudkontor, expeditions- varumottagnings- och 
personallokaler. Allt till en kalkylerad kostnad av 2,5 miljoner kronor.

AB Oscar Wigéns lägger grunden för sitt storbygge.



Takstolarna till fabriksbyggnaden monterades i april 1964. Räknar man om den kalkylerade 
kostnaden på 2,5 milj. kr. till år 2000 kostnadsläge blir de c:a 30 000 000 kr.
I bakgrunden på båda bilderna ser man gården Hubbarp.



Takkonstruktionen på 
fabriksbyggnaden består av en 
10 cm. tjock armerad 
betongplatta. Gjutningen utförs 
här av Skånska Cements 
betongarbetare under 
sommaren 1954. Mannen 
längst till vänster heter Gunnar 
Karlsson.



Så här såg fabriksfasaden ut  i juni 1954. 



Och i oktober såg fabriksbyggnadens fasad ut så här. Den vackra eken som sparades vid 
grundgrävningen får effektfullt rama in bilderna av fotografen.



Här kommer inom ett halvt år Wigéns sysal med alla sömmerskor för mösstillverkning att vara 
samlade under ett tak.



Arbetet går framåt nu är vi inne i december månad 1954.



Ventilationssystemet montera, 
december 1954



Här håller personalens tvättutrymme 
på att färdigställas



Det här är den första 
bilden på den så 
välfotograferade 
marmortrappan som 
man först möter när 
man kommer in i 
Wigéns huvudentré. 



Festkommiten för Wigéns julfest 1954. Fr.v. Carrie Nilsson (sångerska), Gunnar Perlind, Arne 
Andersson, Evert Stjärnvall, Rolf Karlsson, Ingemar Lundstedt, Ludvig Johansson, Sjunne Jogfors, 
Teodor Andersson, Tommy Holmgren, Harriet Lind, Runne Rylander och Lars Sandberg (pianist).



FEBRUARI 1955.                 
Nu står den nya fabriken snart 
färdig.



Värmecentralen levererades 
och monterades av AM:s rör. 
Här kontrollerar montörerna 
Bertil Jonsson och Stellan 
Olofsson att allt fungerar.



I slutet av februari 1955 pågick det slutliga 
arbetet med att färdigställa byggnaden.

Telefonerna monteras.

Personalen fick tillgång till en egen matsal. 
Och här monteras köksutrustningen.

Här målas trapphuset till fabrikstrappan
I februari 1955.



Miljonföretag till de anställda.
När Oscar Wigén donerade företaget till de anställda, så 
var fältet genast öppet för vilda spekulationer… bland 
allmänheten, personalen, i tidningarna, i politiken. Skulle 
alla ha aktier? Skulle alla få utdelning? Nån sorts 
företagsdemokrati? Ingen visste. Men alla gissade. 

Vi ber er beakta en liten synpunkt. Vi vill att ni skall komma 
till oss och skriva om vårt företag på ett  sådant sätt, att fallet 
Wigéns sedan är utvärderat för ett bra tag framåt! Ni förstår, 
vårt företag och vårt nya storbygge är föremål för så mycket
uppmärksamhet, att vi nu börjar längta efter arbetsro på 
allvar. Vi samlar oss ordentligt nu, för att kunna ge er en så 
informationsrik dag som möjligt den 16 juni. Och vi gläder oss 
åt, att sedan trimma in  produktionen i den här fabriken, som 
vi började  planera för 10 år sen!

Alla vill se detta 
säregna företag.

Inbjudan, visning för pressen 16 juni 1955



Nu har vi flyttat in i den nya fabriken, även om det inte är färdigt överallt så går produktionen för 
fullt. Den 2 maj var det visning för allmänheten och mer än 300 tranåsbor passade på att bli 
guidade genom den fantastiska anläggningen som omfattar 6 900 kvm, varav 4 200 för 
tillverkningen och återstoden för kontor och personalutrymmen. 



Försäljningschef Gunnar Borg, en av fyra guider, informerar en stor grupp av Tranåsbor innan 
rundvandringen börjar.



Det var många skribenter som hade samlats till välkomstlunch i Wigéns fritidsstuga vid sjön  
Sommen, som för dagen visade sig från sin allra bästa sida. Efter lunch och välkomsthälsning  åkte 
man till den nya fabriken. 

Pressvisning i juni 1955                         
Entrén är en pampig historia i glas och stål, 
med marmorgolv och raffinerad färgsättning.



Trapphuset upptas av en vit marmortrappa, som löper i spiral genom husets hela höjd.



Andra våningen innehåller en eleganta personalmatsal med plats för 150 personer, med bardisk, 
stolar klädda i svart och gult och med en fondvägg i starkt mättad turkosfärg. Linoleummattan är 
lagd i mönster i rött, svart och grått och belysningen utgöres av moderna armaturer.



Kontorsavdelningen 
är faktiskt något av det flottaste 
man kan önska sig. Högste 
chefen residerar i fjärde 
våningen med en härlig utsikt 
mot Hubbarpshöjderna och har 
sekreteraren i förrummet och 
med vacker konst på väggarna.
Varje våningsplan har en 
möblerad rymlig hall och från 
dessa leder korridorer till de 
olika kontoren.



En trappa upp från matsalen finns planeringen, order och inköpskontor.                                    På 
bilden ses Kerstin Björk och Lisbeth Ekström.



Här sitter Sven-Erik ”Elon”
Rosén

Kontoren är rationellt och 
praktiskt inredda.



Kontoren är ljusa med stora fönster och behagliga färger, möbler i mahogny och med en modern 
belysning.    Planeringschef William Arwidsson.



Här finns centralförrådets kontor med medarbetarna, Herzman, Rune Rylander och 
Tommy Holmgren.



Planeringsingenjören Åke Söderström.



Och i modellörsrummet plockar Åke Gustavsson fram nya modeller.



Fabriksbyggnaden 
är något alldeles 
extra med en 
standard som är 
något utöver det 
vanliga. Som 
framgår av bilden är 
takkonstruktionen 
utförd som ett 
veckat tak med 6 
meter breda 
lanterniner. 
Takfönstren är så 
stora och många att 
man har det lika ljust 
i lokalerna som ute i 
det fria.

Produktions-
avdelningen.



De väldiga arbetssalarna, med spännvidder på 18 meter, har konstruerats utan pelare, alla 
ledningar till maskinerna går golvet och salarna får ett ovanligt rent och snyggt utseende. 



Med akustiken har man lyckats utomordentligt fint. Man frapperas genast av hur tyst det var i 
sysalen, trots att alla symaskiner gick för fullt. För kommunikationen har man högtalaranläggning 
och personsökare med röda lampor , som blinkar flitigt efter folk som man vill ha reda på.



Till produktionsavdelningen hör förståss avdelningar som tillskärningen. Från höger, Harry 
Sandberg, Gunnar Unér och Stig Storm.



Vaddfoder avdelning



Papperstillskärning



Tyglageravdelningen På 
trappstegen Sol-Britt 
Lindström



Stockning



Och avsyning med Gunbritt Eriksson och Märta Pegenius.



Expeditionslagret med Hugo Uhlan och Lars Sparv.



Faktureringsavdelningen med fröknarna Britta Häger och Birgit Bernström.



Lastbryggan som används för leveranser till och från företaget. Vid bilen Arne Andersson.



Här fanns också en reparationsverkstad med en duktig mekaniker…..



Direktrisen, fröken Ingrid Andersson, är ständigt i arbete med utformningen av nya modeller, 
ständigt på jakt efter nyheter i material och modefärger och ofta på resande for för att hämta 
inspiration och nya impulser.



Nu hälsar vi på i 
snickarverkstaden, där Bertil 
Rundberg (på bilden) och Hilmer 
Andersson har full sysselsättning 
året om med tillverkning av 
”blocken”, som ger modellerna 
den rätta formen vid pressningen. 



Skicklig hattsömmerska är 
Ruthild Nilsson, 
tyska till börden men genuin 
wigenare sedan
flera år



Tillskärarna Stig Storm till vänster och Gunnar Uhnér i arbete vid bandsågarna. Här har nio man 
styvt jobb med att mata sysalen med material.



I den stora sysalen är det full aktivitet. Lokalen är hållen i ljusa varma nyanser. Här är det högt i tak 
och förnämlig luftventilation. Jämn och riktig belysning från de mot norr liggande takfönstren.


