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På en karta från 1893 syns tomten 134 
där Tranas hus låg. Idag är tomten 
uppdelad i fyra tomter. 
Adressen är Baldersvägen 33. 

Huset kallades för ”Tranebo”

Bildbeskrivning.

En fin vinterbild av Carl Ludvig Tranas hus som byggdes på 1870-talet. Trana var en stor spannmåls-
handlare i Stockholm och bosatt med ett par av sina syskon på Hornsgatan 48 i Stockholm. 
Han hade fler titlar bl.a. bokhållare, grosshandlare och riddare av K. W. O*.
Carl Ludvig Trana: Född 1826-07-08,  död 1892-01-27.

*Riddarorden K.W.O står för: ”kommendör av Wasaorden". 

Efter Carls död 1892 övertogs fastigheten av hans syster Maria Mathilda Trana, född 1831, död 1904.
Därefter blev en Fru K. Milde från Stockholm ägare till huset. På 1920-talet blev tandläkaren R.
Sjöstedt med fru Anna ny ägare till huset.

”De stora sommarvillorna stod tomma under vintern, men ofta hade ägarefamiljen en eller några

personer boende i mindre hus, som om sommaren användes som gästrum. De fungerade som en slags

husvakter och skötte om trädgårdar om höstar och vårar och om snöskottning när det behövdes på

vintrarna. På så vis kunde de bo hyresfritt större delen om året. Ofta handlade det om enklare

hantverksfamiljer som annars hade svårt att hitta bostäder på byn”. Text Lennart Jarnhammar.

Idag är tidigare tomt nr 134 uppdelad i fyra fastigheter Baldersv. 33, 5:58 / Torsv. 18A, 5:59 / 
Baldersv 35, 5:71 och Torsv. 18B, 5:79. 
Av C. L. Tranas hus finns ingenting kvar av idag, huset brann ner på 1950-talet.
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Elisabeth Baum

Elisabeth Baum

Ägare år 2017
Torsv 18 A och B = Elisberh Baum
Baldersvägen 33 = Tolstoy


