
tovningskurs i ateljé gympasalen Tranåslunds Tivoli

Tranåslund är en av de äldsta dans- och festplatserna i bygden. 1918 
arrenderade Tranåsbon och snickarmästaren Axel Andersson nöjesplatsen, 
renoverade dansgolvet, byggde bord och bänkar med mera. Dock byggdes 
ingen kur till den som sålde inträdesbiljetter. Här fanns ställningar i vilka man 
hissade upp stora gaslyktor (karbidlampor) när mörkret föll på. Kanske är det 
ärren efter dessa man kan se på några av de stora ekarna? 1920 byggdes 
musiktribunen och Otto Andersson på Klockaregården ävertog arrendet. 
1923-25 var Tranåslund nedlagt då konkurrensen från Helenetorp blev för stor. 
1925 tog Karl Nilsson upp kampen och gjorde platsen till ett riktigt tivoli. 

Nu blev det serveringslokal, skjutbana, fotbollsplan och 
allehanda aktiviteter. 1928 byggdes dansbanan ut och 
blev överbyggd med tak. Bilden uppe till höger visar ett gäng ungdomar från Tranås 
vid en fest som de anordnat för pengar de fått in under en maj-sjungning. Lokalen 
fick de låna gratis av Karl Nilsson. De hade fått ett erbjudande av Oskar Mårtensson 
på Helenetorp. Han erbjöd dem sin lokal för 20 kr samtidigt som han gav dem 5 kr för 
deras sång enligt uppgifter från skomakare Hilding Olsson. Under denna storhetstid 
var det regelbundet teater och revyföreställningar i Tranåslund. Även en kändis som 
Edvard Persson har uppträtt här. 1934 var Ester Ek och Edvard Muranius ägare till 
Tranåslund. Då hade banan flyttats till Ullstorp där den fick namnet Talliden. En ny 
dansbana byggdes längre in i skogen. Den siste innehavaren av nöjesplatsen var 
mjölnare Gunnar Nilsson. 1942 lades Tranåslund som festplats ner för gott. Tranesbladets 
utsände lyckades, förutom att skrämma en yngre ryttare, även hitta en någorlunda 
välbevarad kaffegrotta i detta för länge sedan så välbesökta nöjesparadis.

På torsdagseftermiddagen den 26 oktober samlades 
entusiasterna och kursdeltagarna på Munkamöllan för en 
kreativ långhelg i ullens tecken. Detta var tredje gången 
en liknande kurs arrangerades här. Christina Skovmose 
berättar att de började redan på torsdagskvällen med 
genomgång och mönstertillverkning. Det är perfekt, 
säger hon med en ljus fin lokal bara fem minuters 
gångväg från vårt boende och som vi kan disponera 
även på kvällen.  På fredagen tovades kängorna klara 
och de fick torka under natten. Det är ett styvt jobb att 
få ullen tillräckligt fast så att kängorna håller för dagligt 
bruk. Kursledare var  Annelie Richardsson från Orust och 
när Tranesbladets utsände var på besök på lördagen höll 
de flesta på med hälförstärkningarna och alla arbetade 
i full koncentration. Under söndagen sattes öljetter och 
sulorna limmades. Till våren blir det en ny kurs, fast kanske 
med ett annat tema. För intresserade, kontakta Christina 
Skovmose på:  0707-849 300 eller titta in på hemsidan:  
www.skovmosebyhand.se


