
För att högtidlighålla tillkomsten av AB Oscar Wigéns Personalstiftelse och för att överlämna den 
delen av behållningen i Wigéns sterbhus inbjöds företagets personal till en festlighet på Stora 
Hotellet i Jönköping onsdagen den 29 maj 1946. 

Bussarna på plats på torget i Tranås och väntar på 
Wigéns personalen för transport till Jönköping.



Detta var ett märkligt tillfälle i flera avseenden. Det var första gången i Svensk industris historia som 
en industriman överlåtit sin rörelse till de anställda. Av dessa fick 58 personer mottaga Patriotiska 
sällskapets guldmedalj. Därjämte erhöll personalen arbetspremier på sammanlagt 50 000 kr.

Delar av personalen i kritstrecksrandiga kostymer, 
färdiga för resan till Jönköping. Evert Stjärnvall, Thimar 
Nilsson och Gunnar Unér



Nu är vi på väg till Jönköping, 1946. Sjöstedt, Valborg Gustavsson och Gaby Söderqvist.



Mannen i mörk kostym är Börje Ekström och damerna är Willy Carlstedt och Linnea Larsson.



Härute seglar man, badar och ligger på latsidan… Här finns roddbåtar, canadensare, härliga 
gräsmattor och kaffe och läskedrycker när man vill.



En stunds avkoppling och njuta av den  fantastiska utsikten mot sjön Sommen.



Personalen anlände till fritidsstugan med S/S Strömsholmen och Boxholm II, den 10/8 1948.

Första personalfesten 
på Hätte



Musiken ombord 
spelades av musiker 
som var anställda på 
företaget. Till vänster 
ses Gunnar Borg och 
till höger Stig Unér 
och Rune Rylander.



En fullastad Boxholm II anländer till bryggan vid fritidsstugan. 



Matkön blev lång av hungriga gäster, sjön suger. Till vänster står Gunnar Ljungberg och 
Lill-Kalle Karlsson.



Gästerna placerades på altanen. Till vänster Simon Kjäll och Gaby Söderkvist.



Eller som här inne i Fritidsgården. Till vänster Ingrid Claesson och Greta Sandberg.



Säkert många kända ansikten bland gästerna.



Här skålar Arne Kollberg med sina vänner Erik Kisa-Andersson och Lasse vitlock-Johansson.



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



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.



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.



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.



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 hela 
kvällen i personal-
matsalen. 
Vid pianot Lars Sandberg 
och vid basen Stig 
Storm.



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



Gunnar Perlind tar emot biskop Torsten Ysander 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 Kisa 
Andersson 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 Torsten Ysander, Evert Stjärnvall och Gunnar borg.



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 Bo 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.



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



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



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.



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.



Personal i väntan på middagen som serverades i den nya verkstadslokalen.




