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Nu står den nya fabriken färdig. Och den är en sevärdhet. Det är en mycket väl genomtänkt 
byggnad, men så har man ju hållit på sedan 1947, och hade väl hållit på än i dag om inte den 
gamla fabriken vid Ågatan brunnit ned. 



Stridabron. AB Oscar Wigén har i en skrivelse begärt att kommunen borde bygga en gångbro 
över järnvägen där tidigare ”Stridabron” fanns, allt för att sammanbinda Hubbarpsområdet med 
Säbyvägen. Ärendet utreddes och gav till följd att en bil och gångbro började byggas hösten 
1955. Arbetet blev färdig 1958 och är den nu befintliga södra utfarten mot väg 32.



Vi äger företaget. ”Ett experiment i industriell demokrati” Så löd rubriken på det välredigerade 
och underhållande halvtimmesprogram i radion. Det är nu tio år sedan bolaget kom i anställdas 
ägo, och i samband med detta har Radiotjänsts Jönköpingsombud, Lasse Svensson från Jönköping 
gjort programmet som sändes torsdagen den 16 juni.



På bilden ses tre 
unga anställda med 
sina andelsbevis: 
Irene Pettersson, 
Bernt Eriksson och 
Berit Tejfors som 
också var med i det 
radiosända 
programmet 1955.



Direktör Gunnar Perlind myser 
belåtet inför den modell av den 
nybyggda fabriken, som 
personalen skänkt honom för 
hans insatser. Porträttet på 
väggen är en oljemålning av 
grundaren och donatorn Oscar 
Wigén.
Företaget som ägs av sin 
personal, AB Oscar Wigén 
kommer på fredag att invigas av 
landshövding Olle Ekblom.

Lanshövdingen invigde 
personalbygget i Tranås.



På bilden ses gästerna komma till den högtidliga invigningen som hölls fredagen den 17 juni 1955. 
Av de inbjudna var det 315 gäster deltog. Hela personalen hade fått två dagar ledigt för att kunna 
vara med och fira dagen. När yngsta springpojken, en grabb i 16-års åldern, fick beskedet om den 
extra ledigheten sa han, ”Men har vi råd med det”?



Bland gästerna märktes förutom 
landshövdingen Olle Ekblom med 
fru Gerda Ekblom, ordföranden i 
Svenska pälsgrossister, direktör 
Rolf Levy, Stockholm, och 
ordföranden i Svenska hatt- och 
mössfabrikantföreningen, direktör 
Charles Sande, Hallsberg.

På bilden hälsar Landshövding 
Ekblom på herr ……



På bilderna ser man hur gästerna bekantar sig med varandra i den mycket vackra ankomst entrén.



Det blev först en rundvandring genom fabrikslokalerna med direktör Perlind och försäljningschef 
Gunnar Borg som ciceroner. 



Beundran var stor och allmän. För trivseln har nedlagts stor omsorg på inredningen. Till vänster ses 
byggnadens chefsarkitekt, Gunnar Hållén.



Landshövding Olle Ekblom skriver in sig i gästboken.



Invigningslunch i stora sysalen.                                                                                             
Så följde den festliga lunchen i stora sysalen under det otroliga skivskaltaket. Lokalen var 
dekorerad med blomster som skickats från firmor i hela landet och gett uttryck för sina 
lyckönskningar.



Orkesterföreningen med konsertmästare Georg Papmhel som dirigent inledde med smekande 
Grieg musik och underhöll senare med flera musikstycken. 



Till vänster landshövdingskan Greta Ekblom och välkomsttalen Henning Ode.
Ordföranden i bolagsstyrelsen, disponent Henning Ode, välkomnade till bords. Bakom dagens 
invigningshögtid låg länge ett närt önskemål om nya lokaler, vilket nu åtminstone delvis 
förverkligats. I sina välkomstord riktade sig talaren särskilt till landshövdingeparet.



Bland dom inbjudna gästerna ses som andra man från vänster Skinnberederiets ägare och chef 
David Johansson och längst till höger firmans första kassör och kamrer Britta Strandberg.



Till invigningslunchen är alla Wigéns anställda inbjudna och de har fått två dagar betalt ledig för ett 
medverka när deras egen fabrik invigdes. Till höger Bernt Lingevik och Gunbritt Eriksson.



Här serverar Tage Sandell (framgångsrik tennisspelare på 1930-talet) gäster vid ett av 
honnörsborden. Till höger sitter Gunnar Borg. 



Wigéns anställda, med de vackra blomstergrupperna i bakgrunden. Andra man från vänster är 
Åke Berggren med Karin Ek och Ingbritt Frejd på sin vänstra sida. 



Wigéns anställda, till höger sitter Kalle Schildt 
med Maj Grudemo till vänster och fröken Ohlsson 
till höger om sig.



Wigéns anställda, till vänster sitter Bo Ode. 
Och till höger Gösta ”Timpa” Karlsson.



Direktör Perlind gav en kort historisk återblick på företagets uppkomst och utveckling. Oscar 
Wigéns plan, när han överlät företaget till sina anställda, var storslagen och djärv, men den 
medförde också ansvar för dem, som tog emot gåvan. 

Från vänster Fru Birgit Sterne, Gunnar Perlind 
och fru Gärda Ode.



Landhövding Ekblom anknöt i 
sitt tal till själva starten av möss 
och pälsfabrikation i Tranås och 
framhöll, att Tranås knappast 
kunde erbjuda särskilda 
förutsättningar för denna 
industri. Kanske var det 
närmast rena tillfälligheten att 
en sådan man som Oscar 
Wigén började här. Det var 
alltså mannen bakom verket 
man mötte i företagets historia 
och nu gäller det att med 
omsorg vårda vad som byggt 
upp. Framgången har inte 
kommit med sig själv utan det 
är den trogna vakthållningen 
som fört fram företaget. 

Fru Gerda Ode och Olle 
Ekblom.



Stadsfullmäktiges ordförande 
disponent Gösta Sterne, 
betonade i sitt tal att det för 
honom innebar en stor glädje att 
framföra stadens lyckönskan till 
AB Oscar Wigén. Wigénarna är 
glada över att drömmen blivit 
verklighet och vi tranåsbor är 
glada åt att så många här får och 
kommer att få sin goda utkomst. 
Oscar Wigén är ett företag som 
på ett särskilt sätt hör oss till. 
Sterne erinrade om företagets 
grundare och ledande man under 
många år samt riktade sig därpå 
med en särskild eloge och ett 
tack till direktör Perlind.

Vid Gösta Sterners sida sitter Fru 
Majken Perlind



För tjänstemännen talade Sjunne 
Jogfors, som betonade, att företaget 
drivits effektivt genom åren trots 
lokalproblemen och trotts att 
tjänstemännen alltid fått nöja sig med 
de lokaler, som man kunde avvara 
för detta ändamål.
Arkitekt Gunnar Hållén, Örebro, 
talade i egenskap av huvudarkitekt 
och civilingenjör Kurt Sandberg, 
Jönköping, som representant för 
huvudentreprenören, Skånska 
Cement. 
Sjunne Jogfors tjänstemännens 
talare, sittande ses fackföreningens 
ordförande Karl Björklund.



Under lunchen underhöll orkesterföreningen under ledning av konsertmästare Georg Papmehl. 



Violin solo av Wille Sundling 

Efter de många talen framförde 
Wille Sundling ett violinsolo till 
orkesterackompanjemang.

Gunnar Perlind och Wille Sundling



Nu var det dags för kaffe med tårta i matsalen. Från vänster Två okända, Britta Blomqvist, 
Gunnar Borg, Lisbeth Ekström, Georg Luhmer, ”Elon” Rosén och Kerstin Sätermo.



Här sitter arbetskamraterna …………



På soffan sitter Georg Johansson med inbjudna gäster.



Kaffekö



Från vänster Karl Björklund, Olle Nilsson, Pelle Nygård och Lars-Erik ”Gusten” Gustavsson.



Underhållning med Carl-Gustav Lindstedt och Mille Schmidt                                                   
Nu har sysalen möblerats om från serveringslokal till underhållningslokal.



Med spänd förväntan väntar man nu på de båda spexmakarna Karl-Gustav och Mille Schmidt.



Mille Schmidt och Karl-Gustav Lindstedt



Solstolen

Här utför Karl-Gustav 
paradnumret med solstolen som 
han inte lycka fälla upp förrän 
han förgrymmad slänger den åt 
sidan och då står den 
färdigmonterad!!



Den så bångstyriga 
solstolen ger han bort till 
sömmerskan ……



Pengarna eller 
lådan

Pelle Nygårds tar 
lådan och får 5 
kilo prinskorv. 
Bakom lådan 
står Rune 
Rylander



Fröken Gunbritt Eriksson 
tog pengarna, hur 
mycket hon blev bjuden 
känner vi inte till.



Man hade också utlottning av blommor till dom anställda. Här få fröken Britta Frejd en vacker 
blomsterkorg   av Karl-Gustav.



Senare på kvällen blev det dans till jazziga toner av Boxholmsorkestern ”Strömbergs”.



Tranås Stad bygger så det knakar.

Nya stathuset invigdes 1953, förutom Wigén på Säbyvägen tas nya Tranås statshotell i bruk 1955, 
Tempohuset på Storgatan 21 blir också färdigt 1955. Hela bostadsområdet på Ekmarksberg blir 
färdigt och Parkhallen invigs 1957, Holavedskolan och Brandstationen blir färdiga 1959 liksom 
Köpmännens hus med Plaza Konditori.



Nya stadshuset med parkhallsbyggnaden till höger och på Ekmarksbergsområdet bygger 
Tranåsbostäder höghusen, året är 1961.



Chefsarkitekt Gunnar Hållén

Till grund för skissarbetet på 
arkitektkontoret, vilket utfördes 
1947 förelåg en diger volym 
innehållande alla data för 
lokalbehov, kommunikationer, 
transporter, 
maskinuppställningar, storlek i 
varusortimentet, emballage, 
hyllängder och hylldjup etc. 
med ett ord en imponerande 
utredning, som ju borde ligga 
till grund för varje 
industribyggnadsprojekt, men 
allt för sällan kommer till 
utförande i denna omfattning, 
berättar arkitekt SAR Gunnar 
Hållén. 
De huvudritningar som då 
fastställdes kunde sedan när 
byggnadstillstånd erhölls 1953 
utan större omdisponeringar 
utnyttjas för den 
byggnadsetapp som slutförts.



För trivseln har nedlagts stor 
omsorg på inredningen. 
Lokalernas interiörer är 
komponerade på moderna 
estetiska och praktiska krav 
utan effektsökande 
överdrifter. Alla möblerna är 
valda av i handeln 
förekommande modeller. 

I nedre hallen skall uppsättas en relief av ljus 
Ekebergmarmor utförd av professor Stig 
Blomberg och i huvudtrappans räcke är 
infällda nonfigurala konstsmiden 
komponerade av konstnär Hans Åkerstrand, 
Örebro.
Ytterliggare en del av vårt läns konstnärer är 
representerad nämligen Bengt Johansson, 
Fjugesta, Lusach och Thomander. 



1955, ett 
händelserikt år för 
Wigéns, den nya 
fabriken färdig, 
inflyttning och 
igångkörning, 
invigning med 
många besök och 
visningar. Nu skall 
personalen koppla 
av med den 
traditionella 
sommarfesten på 
fritidsstugan vid 
Hätte. Avresa från 
hamnen med S/S 
Boxholm II och M/S 
Tranan. Musik under 
resan som vanligt av 
den egna 
mässingsorkestern   



Turistbåten TRANAN.



Den vällastade 
Boxholm II framme 
vid fritidsstugans 
egen hamnpir.



Och när man kom fram trakterades man med mat och underhållning



Den minnesvärda 
kvällen avslutades 
med ett ståtligt 
fyrverkeri från en flotte 
ute på sjön Sommen.



Julfesten började i Folketshuslokalerna, där Wigén-chefen Gunnar Perlind hälsade välkomna och 
informerade. I samband med invigningen av nya fabriken skrevs c:a 31 spaltmeter om företaget 
och dess säregna företagsform. 

Informations och Julfest 1955.



I personalutrymmena på den nya 
fabriken finns en bastu med karbad, 
vilket antagligen ställt till förvecklingar 
kan man tro, då damen ifråga är 
blossande röd på kinderna.                       
Spelade sketchen gjorde Harriet Lind 
och ”Elon” Rosén.

Wigéns revygäng underhöll.



De anställda aktörerna tackades med blommor och som vanligt uppskattades deras prestationer 
med livliga applåder.



Efter samvaron i Folkets 
Hus fortsatte julfesten i 
företagets 
personalmatsal.
När gäster kom till den 
nya fabriken möttes man 
av smäktande musik av 
Lars Sandbergs kvartett, 
som underhöll med 
dansmusik i personal-
matsalen. 
Vid pianot 
kapellmästaren Lars 
Sandberg och från 
vänster Stig Storm, Hans 
Sandberg och Åke Grahn



Gunnar Perlind ger ”Negus” Nilsson sin present  och till höger sitter ”Totta” Sparv.



AB Oscar Wigéns 
julfest 1954, hölls 
i Folkets hus i två 
avdelningar. Först 
med en 
filmförevisning för 
personalens 
familjer och sedan 
i A-salen för 
personalen.

Olga Svensson 
avtackas efter 43 
år i bolaget av dir. 
Perlind



Nya Wigén har haft flera tusen besökare på ett år !

På bilden är det herrar Arvidsson, och Elmhed tillsammans med Georg Johansson som tar imot 
besök och visar företagets sortiment. 



Gunnar Borg i sitt rätta element! Hundratals modeller av hattar och mössor, och ändå kan han 
ge sin kund en klar överblick av det hela tack vare formatet på det nya kollektionsrummet. 



Gunnar Perlind tar emot biskop …….. och kyrkoherde Evert Grahm i Wigéns nya fabrik på 
Säbyvägen.  Juni 1956.

Biskopsbesök 18/6 1956



Perlind guidar det prästliga sällskapet runt i fabriken, här besöker man tillskärningen, där ……. 
Jobbar vid bandsågen.



När sällskapet kom till sysalen var arbetet i full gång.



Vid besöket var planerat en kortare paus då biskopen höll en liten andakt, välsignade företaget 
och lyckönskade till framtiden.



Wigénsanställdas egen  blåsensemble underhöll vid 
biskopsbesöket

Rune Rylander, ------, biskop ------, -------- och Gunnar borg.



Vid Ab Oscar Wigéns i Tranås årligen 
återkommande personal- och 
informationsträff den 15 juni 1956 
avtackades Ivar Norell som har 47 år 
bakom sig som Wigénare, han 
anställdes 1911.  Ivar har nu senast 
arbetat som eldare och gårdskarl, men 
kallas i dagligt tal för gårdstomten. Han 
är således gammal i gården och äldst i 
det personalägda företaget, där 
överskottet utdelas till de anställda 
efter tjänste år, inte för tjänsteställning. 
Vid informations-träffen delade man ut i 
runt tal 92 000 kr, varav den livligt 
hyllade herr Norell fick 1 066 kr som 
ålderman.
Driftchefen, Gunnar Perlind, 
kommenterade årsresultatet och 
affärsläget i allmänhet. 
Träffen var förlagd till bolagets 
fritidsanläggning vid Hätte.



AB Oscar Wigén firade officiellt sin 50-årsdag 
med stor personalfest och högtidssamling i 
Royalbiografen och därefter jubileumsmiddag 
på hotellet

AB Oscar Wigén Femtioårsjubilerar

Ett av landets organisatoriskt sett
märkligaste företag AB Oscar 
Wigén i Tranås, kan se tillbaka på 
en femtioårig verksamhet. Sedan 
1944 ägs det världsbekanta päls-
och mössföretaget av de 
anställda, som genom testamente 
tillförsäkrades  äganderätten för 
all framtid.



Stämningen var från början festlig tack vare Tranås orkesterförening, som under konsertmästare 
Georg Papmehls ledning  inledde med musik av Rossini. Styrelsens ordförande Henning Ode höll 
inledningstal och hälsade alla välkomna, 265 Wigénare och ett 20-tal inbjudna gäster



Bystavtäckning 

En av fru Runa Bülov-Hube, 
Romanö, utförd byst av dir. 
Oscar Wigén avtäcktes så av 
stadsfullmäktiges ordförande 
herr Gösta Sterne.
Bysten skall sedermera gjutas i 

brons och ställas upp framför 
fabriken på Säbyvägen.
Den är av hög konstnärlig 
kvalitet och ger såsom dir. 
Perlind senare antydde en bild 
av Oscar Wigén under hans 
krafts dagar, så som hans 
vänner till vilken konstnärinnan 
kan räkna sig, minns honom.

Köpman Gösta Sterne har just 
avtäckt bysten av Oscar Wigén



Middagen blev en trivsam tillställning för de närmare 300 deltagarna, som bänkade sig vid 
långborden matsalen och ljudgården. Visserligen hölls det inte mindre än 12 tal, men de var 
överlag befriande korta och sattes in de stunder, då ingen behövde riskera att naten skulle kallna.

Vid honnörsbordet ses stående arkitekt Gunnar Hållén, Perlind, Arthur Herenz och Britta 
Strandberg. 



Wigénare i den vackra ljusgården, där numera biblioteket har sina lokaler.



Tranåsbördiga operasångerskan Carrie Nilsson 
förhöjde påtagligt stämningen med några stark 
applåderade nummer. Här i sällskap med 
Wigénaren Evert Stjärnvall



Bland gästerna ser vi från 
vänster Birger Stenqvist, Britta 
Blomquist, Stig Uhnér, Ingrid 
Luttemo, Rune Rylander,  
Torsten Sparv och Birgit 
Bernström.

I det här glada gänget ser 
vi bl.a. Arne Collberg



Kassörskan fröken Britta Strandberg, blev föremål för ett 
speciellt hyllningstal av direktör Perlind med anledning av 
att hon nyligen lämnat 43 års tjänst i bolaget. 



Vid ett av talen lät man en av de 
yngsta damerna, Noomi Jallméhn 
och en av de äldsta herrarna i 
företaget ta varandra i hand och 
därmed symbolisera kamratskapet 
i företaget.

Noomi Jallméhn och Hilmer 
Andersson fick representera
den yngste och den äldste.



Disponent David Johansson
framförde Tranås 
pälsförenings och Tranås 
Skinnberederi AB 
lyckönskningar samtidigt 
som han skämtsamt 
antydde, att han igentligen 
kunde ta åt sig äran av att 
bolaget överläts på de 
anställda. Orsaken skulle ha 
varit ett resonemang mellan 
honom och Oscar Wigén i 
Berlin strax efter första 
världskrigets slut.

På bilden ser vi David 
Johansson och
Runa Bülov-Hube under 
festligheterna.

”Skinn-David” räddade 
företaget åt dom 
anställda.



Försäljningschef Gunnar Borg föredrog telegramskörden, där lyckönskningar från bl.a. New-York, 
Paris, London och Berlin vittnade om företagets internationella handelsförbindelser.                      
På bilden ser vi Gunnar Borg i samtal med ……. Och Roland ”Garvis” Johansson.



Efter supén blev det underhållning och 
förfriskningar. Och på småtimmarna blev det 
vickning och dans.

På bilden visar Torsten Sparv sina
danskunskaper tillsammans med
en arbetskamrat

Nu är den trevliga 50-årsfesten slut, och nu 
är det dags att försöka få tag på en taxi. ”Taxi var god dröj”. Erik Andersson och 

Tommy Holmgren.



Efter att ha varit anställd i företaget i 30-år blev Gunnar Perlind kidnappad av arbetskamrater för en 
resa till okänd ort.         På bilden från vänster: Harry Johansson, Allan Sandberg, Gunnar Perlind, 
Gunnar Borg, Georg Johansson. Bengt Elmhed och William Andersson.



1957 fyller Perlind 
50-år

Vid Gunnar Perlinds 50-års fest på stadshotellet i Tranås blev företagets anställda bjudna. På 
bilden hålls högtidstalet till Perlind. Vid bordet sitter festföremålet Gunnar Perlind med fru Maj Stina 
Borg och sonen Sören Perlind.



Hela den vackra ljusgården var fullsatt av festande Wigénare.



Artisten ”Minimal” 
Åström underhöll med 
roliga  monologer.



En pigg 50-åring på 
dansgolvet med hustrun 
Majken.



Kräftskivan 1967 hölls i fritidsstugan vid Hätte, som vanligt med mycket folk. Inne i stugan fullt, 
stora tält på gården och som här vid trädgårdsborden. Från vänster: Rune Rylander, Karl Björklund, 
Herbert Eckerberg, Olle Nilsson och Thimar Nilsson. 

Kräftskiva på Fritidsstugan 1967



Vid bordet närmast sitter Yvonne Adolfsson och i mitten på andra sidan sitter Gunnar Perlind.



Tage Erlander pratade och skakade hand med alla han kom i kontakt med. Här är det Erik ”Kisa” 
Andersson som får sig en pratstund. 

Besök av statsminister Tage 
Erlander, 1960.



Här studerar Tage Erlander sömmerskan Margaretas Johanssons färdigheter. Wigénarna Stig 
Lundin, Bernt ”Dobben” Holmqvist och Evert Stjernvall är med som värdar.



Sin vana trogen nävahälsar Tage på en av Wigéns sömmerskor som får sig en liten pratstund.



Som ett minne från besöket får Tage Erlander en pälsmössa av försäljningschefen Gunnar Borg 
och avdelningschefen William Arvidsson. 



Direktör Perlind 
står vid grinden 
till fritidsstugan 
och hälsar 
gästerna 
välkomna. 

Sommarfest 
1960



Här avtackas Henning Ode som styrelseordförande av Gunnar Perlind. Till vänster står hans 
efterträdare Arthur Herenz. 1920 kom Oscar Wigéns gode vän Henning Ode med i företagets 
styrelse, och kom att betyda mycket för bolagets utveckling. Vid personalens övertagande av 
företaget, blev Henning Ode bolagsstyrelsens ordförande från 1946 till 1960.



Vid ett reserverat bord blir från vänster fru Hilma Hörling och Majken Perlind serverade kaffe. Till 
höger sitter den avgående styrelseordförande Henning Ode med hans efterträdare Arthur Herenz.



Gösta Ståhl anställdes 1958 som kamrer och 1961 utsågs han till den bortgångne Perlinds 
efterträdare som verkställande direktör i bolaget. Här är Gösta Ståhl ute i fabriken och tittar på 
fröknarna Gerd Klar och Britt-Mari Johansson vid deras arbete med att sy hattar



Håkan Stahre på julfesten 
1960 
På julfesten 1960 i Folkets Hus 
uppträdde förutom Wigéns 
revygäng, Håkan Stahres trio. 
Som bestod av på sologitarr 
okänd, Håkan Stahre sång och 
bassist var Conny Starby



På bilden avtackas John 
Svegmo efter 45 år i företaget 
av Gösta Ståhl.

John Svensson (Svegmo) var född i Högsby 1888, där 
föräldrarna hade en mössaffär. Vid besök där av Oscar 
Wigén sammanträffade han med John Svensson och 
anställde honom 1915 som verkmästare vid mössfabriken i 
Tranås. John Svensson ledde avdelningen fram till sin 
pensionering med stort kunskap och disciplin. Vid de 
eldsvådor som ödelade fabrikerna 1933 och 1952 fick han 
rekonstruera hela verksamheten med modeller och mönster.



Direktör Perlind avlider 1961
1961 gjorde företaget en mycket stor 
förlust, då dess verkst. direktör 
alltsedan Oscar Wigéns frånfälle, 
Gynnar Perlind, avled den 5 oktober, 
Perlind hade börjat i företaget redan 
1925, gått den långa vägen och 
avancerat undan för undan och var 
under många år chefens högra hand. 
När Oscar Wigén dog 1944, var 
Perlind också mycket väl rustad för att 
överta det stora ansvaret som 
företagets ledare. Åren därefter 
kännetecknades av målmedvetet 
arbete, klok beräkning och en mycket 
kraftig expansion. Perlind betydde 
mycket för företaget och det var 
allmänt omvittnat, att det var till 
största delen hans förtjänst att 
företaget hade den goda ställning 
som var fallet. Det får ej heller 
glömmas, att det var mycket den stora 
arbetsbörda som Perlind tog på sig för 
företagets bästa, som gjorde att hans 
krafter ej stod bi.



1961, det år då Perlind gick bort, hade bolaget 
ett eget kapital om 5 836 000 kr. (58 360 000)
fördelat med 2 836 000 kr. i aktiekapital, 
beskattade fonder och vinstmedel samt 
3 000 000 kr i varulagerreserv.
Det belopp om 396 000 kr. (6 732 000) som 
personalen fick ärva efter Oscar Wigén hade 
således förräntat sig väll under de år Gunnar 
Perlind varit bolagets chef.



Gösta Ståhl ny direktör.
Till Perlinds efterträdare som 
verkställande direktör i bolaget 
utsågs Gösta Ståhl, vilken 
under tre år varit anställd som 
kamrer i företaget.



Från skinn till färdig Päls. (1963) 
Följande bildserie är från Wigéns pälsfabrik på Storgatan 7, tidigare Lundbergs, som renoverades 
1952-53 och tjänstgjorde som pälsfabrik fram till 1971.

Här utförs sortering av leopardskinn i Wigéns fabrik på Storgatan 7. Sorterare närmast kameran 
är Åke Friberg och Sven Svensson. 



Här gör buntmakarna sitt jobb. Från vänster Nisse Göransson, Lennart ”Lilldobben” Johansson, Per 
Nygård, sömmerska till vänster är Harriet Storm och längst till höger står Lars Magnusson.



Här sys de mönsterskurna skinnbitarna ihop till ett större stycke av pälssömmerskan 
Elsa Jonsson



Här förses pälsen med kantband och fållas upp i nederkanten. De tre främsta 
sömmerskorna är från vänster Ingegerd Karlsson, Sonja Hansen och Valborg 
Johansson som var avdelningens föreståndarinna.



Här får pälsen knappar, hängband och varumärket påsytt av Ingmarie Rygner



Verkmästare Thimar Nilsson, modellör Gunnar Rydén och försäljningschef Harry Johansson 
kontrollera att allt stämmer enligt kundens önskemål på  resemannekängen Birgitta Johansson.



Nu har pälsen levererats till Wilhelm Wigéns Pälsaffär på Storgatan 24, där den sista kontrollen 
görs av Rune Pegenius. Innan den hämtas av en, förhoppningsvis, nöjd kund.



Disponent Manfred Lebenberg hälsar på några gäster vid sommarfesten på fritidsgården 1964.



Här blir några av Wigéns medarbetare fotograferade, troligtvis för att man uppnått ett visst 
antal tjänsteår.



Här avtackas tre trotjänare med present och blommor av Gösta Ståhl och Martin Antonsson. 



Som ett inslag på sommarfesten visades höstens pälsmodeller upp av Birgitta Johansson med 
Harry Johansson som konferencier. 



I tillgångarna från Oscar Wigéns 
testamente ingick också ett 
markområde vid Hätte vid Sjön 
Sommen. Tomten hade inköpta av 
företagets kassör Britta Strandberg, vid 
ett tillfälla då Oscar Wigén var på 
affärsresa. Oscar tyckte inte om att hon 
gjorde affärer utan hans tillåtelse, men 
Britta fick använda sig av tomten som 
var bebyggd med en liten sjöbod. Själv 
hade Oscar planterat en del fruktträd 
som han skötte.
I slutet av 1940-talet beslöt företaget att 
uppföra en fritidsstuga, här skulle finnas 
en bastu och vid stranden en brygga 
med hopptorn. Svårigheten var att få 
länsstyrelsen att bevilja byggnadslov, 
det drog ut på tiden så byggnationen 
gjordes utan byggnadslov. När bygget 
var klart fick företaget betala ett 
vitesbelopp på 10 000 kronor. Vid 
invigningen som var på hösten 1948 
kom ändå ett telegram med 
gratulationer från myndigheterna.



1969 var det 61 damer och herrar som spelade över 200 matcher innan segrarna kunde koras.
Här har vi det glada finalparet. Segraren Gunnar Ljungberg t. v. Karl-Erik Karlsson.  



I damklassen vann Rita Hellgren, hon besegrade alla sina motståndare och fick den första 
inteckningen i det nyuppsatta vandringspriset



Stående från vänster är: Stig Lundell, Raul Nilsson, Rune Rylander, Tommy Holmgren, 
Göransson, William Arwidsson. Främre raden: Åke Söderström, Erik ”Kisa” Andersson, Ludvig 
Johansson, Bo Ode, Harry Johansson.



Från vänster: Karl-Erik Karlsson, Bengt Elmhed, Åke Gustavsson, Martin Antonsson, Stig Storm 
och Kenneth Berg



Med Pälsmässan 1962 lade Tranås Pälsförening en ny, notabel framgång till de tidigare. 
Parkhallen – ett värdigt centrum för mässan – hade t.o.m. framför entrén fått sin speciella 
utsmyckning: en liten fårahjord från Hästeryd i sin inhägnad och en mindre minkfarm från Nordiska 
Pälsdjursfarmen i Ormaryd. Innanför portarna väntade åtta stjärnmannekänger på att få presentera 
det senaste och bästa i pälsväg.



Tranås pälskonfektion 
på internationella 
marknaden

AB Oscar Wigén på pälsmässan i Frankfurt 1963 

Våren 1963 var pälsfabrikanterna klara för sitt 
framträdande på den internationella pälsmässan
i Frankfurt och Paris.

Mannekäng i Eiffeltornets skugga visar
päls från Tranås



Pälsvisningen hölls på Tranås Stadshotell i Tranås Pälsförenings regi. 
Pälsmannekängerna är från vänster: Yvonne Axelsson, Kristina Wester, Gun-Britt Ivarsson, 
Gunilla Casell och försäljningschefen på Wigéns Päls Harry Johansson.



Gunilla bär en sälpäls med en
passande hatt . Harrys päls och hatt
är av samma skinn som Gunillas. 



Till vänster i trappan Yvonne med 
en ruppad 
Bisampäls och till höger har Gun-
Britt en päls
av ryckt bisam.



Wigéns monter på Frankfurtmässan 1969. 



Rune Rylander med en kund på Frankfurtmässan 1969.



Pälsfabriken till Säbyvägen 1971 
1969 skedde en tillbyggnad av mössfabriken med 1 200 kvm. Samma år som Wigéns började 
med tillverkning av pälsmocka.                                                                                               
Vintern 69-70 påbörjades grundarbetet med tillbyggnaden av pälsfabriken på Säbyvägen.



Våren 1970 reste man stommen till byggnaden i den vackra Ekbergsparken.



Vintern 1969-70 påbörjades grundarbetet med tillbyggnaden av pälsfabriken på 
Säbyvägen. Och på våren 1971 återstod bara den sista finishen för invigningen



Först 1971 kunde företagets 
hela verksamhet samlas 
under ett tak då den nya 
pälsfabriken stod färdig i 
anslutning till 
fabriksbyggnaden vis 
Säbyvägen. På bilden 
hälsas landshövding Sven af 
Geijerstam med fru 
välkomna av direktör Gösta 
Ståhl



Vid festligheterna skulle ovanstående medarbetare avtackas för lång och trogen tjänst.
Från vänster: Börje Ekström, Erik Adler, företagets VD Gösta Ståhl, Thimar Nilsson, damen 
framför herrarna är Ingrid Sparv.



Invigningen hölls av Sven af Geijerstam, den 18 juni vid en festlighet för hela personalen i den nya 
verkstadslokalen och personalmatsalen. På bilden hälsar Gösta Ståhl inbjudna gäster, branschfolk 
och stadens ledande män, välkomna.



Ett gäng förväntansfulla tjejer och en kille laddar upp inför festligheterna. Från vänster: Ceder, 
Irene Folkesson, okänd, Dagmar Davidsson, Ulla-Britt Pettersson, Gun-Britt Ivarsson, Ceder och 
okänd. Sittande framför Ingrid Gustavsson och Ann-Katrin Svensson. Ligger i skön position gör 
Magnus Beijnö.



Wigéns personal i väntan på middagen som serverades i den nya verkstadslokalen.





Pälstillverkning i nya fabriken på Säbyvägen



Alfred Creutz, barndomsvän till 
Oscar Wigén berättar om 
barndomsminnen, skoltiden, 
konfirmationen och marknadsminnen

Oscar sökte upp sin vän Alfred i början av 
1940-talet. Männen satt på en bänk och 
småpratade då Alfred frågade ”du har blitt 
smått förmögen Oscar”. Då fick Alfred 
svaret ”jag skall säga dej Alfred att en 
behöver inte så mycket”. Det som nitade 
sig fast hos mig var det där sista uttrycket 
”man behöver inte så mycket”.

Kyrkan Ingatorp



Verkställande direktörer på 
Wigéns
Oscar Wigén                                   
1906 – 1944
Gunnar Perlind                              
1944 – 1961
Gösta Ståhl                                      
1961 – 1977
Ole Hindsö 1961 - 1980
Peter Turay (inlånad) 1984 -
1984
Martin Antonsson (tillfällig)

1984 - 1986
Enar Wall 1986 - 1992
Claes Karlsson 1992 - 1998
Michael Kullberg 1999 -
2003
Gunnar Ragnarsson 2003 -
2007
Daniel Friman 2007 - 2010
Jan Gustavsson 2010 –



Anekdoter från Wigéns 
John Svegmo
Oscar Wigéns temperament tog sig ibland nästan våldsamma uttryck, samtidigt som han hade ett 
gott hjärta. En gång när han blev förargad på sin verkmästare John Svegmo, som då arbetat på sin 
post i tre år, gick det så långt att Wigén helt frankt förklarade:
Verkmästaren är helt oduglig!
Men Svegmo, som mycket väl kände till chefens kynne och visste, att hans överord inte borde tas 

på allvar, replikerade snabbt:
Det är en bra dålig chef, som behöver tre år för att räkna ut, att hans verkmästare är oduglig.
Det kan tilläggas, att Svegmo efter ovannämnda ”avbasning” med god trivsel stod på sin post alla 
åren fram till pensionsåldern och även därefter arbetat i företaget.
Gunnar Perlind
Gunnar Perlind, som under många år var Oscar Wigéns närmaste man, var känd för sitt taktfulla 
uppträdande och kloka anpassning till rådande situationer. Han var också alltid den punktlige, 
noggranne mannen. En gång berättas det, kom Perlind in till Wigén med en handling, som den 
senare skulle underteckna, och han hade också med sig en mycket väl vässad penna. När Wigén 
skulle skriva på sitt namn, stack han hål på papperet med den vassa pennan. Då blev han arg, knöt 
handen om pennan och klippte näven i skrivbordet så att pennan krossades.
Perlind såg lugnt på och sporde sedan lakoniskt:

Går det bättre att skriva nu?
- - -
”Lill-Artur”
Konstnären ”Lill-Artur” Pettersson, ett Tranås original, fick ett tygstycke av Oscar Wigén. Han gick 
till skräddaren Torsten Nilsson med detta, som sydde rock av tyget och skickade räkningen till 
Oscar Wigén Oscar svarade Lill-Artur, det var ju inte meningen att jag skulle betala sömnaden.
Jag kan väll inte gå omkring i tyget, svarade Artur.


