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Utdrag ur ekonomiska kartans blad Tranås 7F6a, 1989.
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Inledning
Bakgrund
På uppdrag av Linköpings stift genomför Jönköpings läns museum en kulturhistorisk inventering av
kyrkobyggnader och kyrkomiljöer inom stiftets del av Jönköpings län. Arbetet bekostas av medel från
den kyrkoantikvariska ersättningen och påbörjades under år 2004 och det beräknas att avslutas under år
2006. Inventeringen berör de till Svenska kyrkan hörande kyrkobyggnaderna och kyrkogårdarna som
omfattas av Kulturminneslagen. Lagen gäller de kyrkobyggnader, kapell och kyrkogårdar som är
tillkomna före utgången av år 1939 och ytterligare några som skyddas genom särskilt beslut av Riksantikvarieämbetet. Denna rapport utgör en delrapport i inventeringen vars resultat kommer att sammanställas och analyseras i en stiftsövergripande rapport.

Syfte
De stiftsövergripande inventeringarna syftar till att lyfta fram kyrkans och kyrkogårdarnas kulturhistoriska värden, att få en överblick av stiftets kyrkobestånd och kyrkogårdar samt att sammanställa den
enskilda kyrkans och kyrkogårdens historia. Inventeringen är avsedd att utgöra ett underlag i församlingens förvaltningsarbete och i de vård- och underhållsplaner som församlingarna arbetar med att ta
fram. Inventeringarna ska vidare kunna användas i handläggningen av kyrkoantikvariska ärenden och för
att bedöma var det är särskilt viktigt att stödja insatser med kyrkoantikvarisk ersättning.

Inventeringens uppläggning
Rapporten omfattar en historik över kyrkobyggnaden, beskrivning av exteriör och interiör, fotografier
och en kulturhistorisk bedömning. Arbetet har varit uppdelat i en fältdel med inventering och fotografering samt en arkivgenomgång. De aktuella arkiv som gåtts igenom har främst varit Länsstyrelsen i
Jönköpings läns arkiv, Antikvarisk-topografiska arkivet i Stockholm (kopior hos länsstyrelsen) samt
Jönköpings läns museums arkiv. Utöver arkiv har uppgifter hämtats från aktuell litteratur däribland
hembygdslitteratur. De i rapporten redovisade arkivuppgifterna utgör en sammanfattning av genomgångna arkiv och ska inte ses som inte en komplett beskrivning av händelser i kyrkans byggnadshistoria.
Arbetet inkluderar en omfattande fotodokumentation varav endast ett litet antal bilder använts i
rapporten. Linköpings stift, inklusive respektive församling, samt länsmuseet har rätt att fritt bruka
fotografierna. För varje kyrka och kyrkogård skrivs vardera en delrapport med en kortfattad beskrivning
av kyrkomiljön och en mer omfattande över kyrkan. För varje kyrka och kyrkogård görs en sammanfattande kulturhistorisk bedömning där de kulturhistoriska värdena lyfts fram. Förutom delrapporten görs
delar av inventeringsmaterialet tillgängligt via Kulturmiljövårdens bebyggelseregister, ett informationssystem som förvaltas av Riksantikvarieämbetet (www.raa.se).
Den kulturhistoriska bedömningen görs i samarbete med representanter från Linköpings stift, Länsstyrelsen i Jönköping, Östergötland och Kalmar samt länsmuseerna i Kalmar och Linköping. En kulturhistorisk bedömning är aldrig definitiv utan hela tiden föremål för omvärderingar. Vid bedömningen tas
hänsyn till dels varje enskild kyrkas och kyrkogårds egna värden, men också till värden i förhållande till
andra kyrkor i stiftet och övriga landet. Den kulturhistoriska bedömningen nämner i de flesta fall inte
enskilda byggnadsdetaljer utan beskriver värden och karaktärsdrag i stort. Inför varje planerad förändring
eller större underhållsåtgärd skall tillstånd inhämtas från länsstyrelsen och varje ärende behandlas där
från fall till fall. Utifrån den kulturhistoriska värderingen och karakteriseringen tas beslut om vilka
åtgärder som är berättigade till kyrkoantikvarisk ersättning.
Fältarbete och rapporter har utförts av antikvarie Jonas Haas vid Jönköpings läns museum. Rapporterna
finns tillgängliga på Linköpings stift, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings läns museum samt på
respektive kyrklig samfällighet.
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Sammanfattande beskrivning
Fastighetsbeteckning: Tranås kyrkan 1
Tranås kommun, Säby församling, Säby socken, Tranås kyrkliga samfällighet, Vedbo och
Ydre kontrakt, Linköpings stift, Jönköpings län.

Tranås kyrka uppfördes 1929-30 och ritades av arkitekt Lars Israel Wahlman. Kyrkan uppfördes
i en tallskogsdunge på en höjd i strax intill Tranås centrumbebyggelse och kompletterade den
äldre sockenkyrkan Säby när det nya samhället växte fram. Kyrkan är orienterad i öst-västlig
riktning, med högre mittskepp och två lägre sidoskepp, torn i öster över koret och två
hörnplacerade ingångar i sidoskeppens förlängning i väster. Kyrkan är putsad i ljust oxidrött och
har fått en utformning som både förankrar den i traditionellt kyrkobyggande som i det
annalkande modernistiska. Fönstren är bågformade och på långsidorna försedda med
fönsterluckor. Planlösningen är anpassad efter en modern liturgi och en integrerad
församlingsverksamhet. Det senare avspeglas i den stora förhallen i väster, tidigare använd för
olika församlingsändamål. Kyrkorummet präglas av det resliga mittskeppet med
kleristoriefönster och det rundade koret som får sitt ljus från de högt placerade fönstren i tornet.
Kyrkorummet är invändigt målat i vitt, vilket kontrasterar mot tegelgolvet och tredingstaket i
rödbrunt samt inredningen som är huvudsakligen är målat i laserande brunt eller blått. Kyrkans
inredning och inventarier såsom dopfunt, predikstol, altare, belysningsarmaturer, bänkinredning
etc. är ursprungliga och tillverkade specifikt för kyrkan. Orgeln är en av få större saker som har
ändrats – den nuvarande med såväl ny fasad som nytt orgelverk byggdes 1974 av Walter Thürs
Orgelbyggeri AB. Andra ändringar berör främst omdisponering av utrymmet i väster under
orgelläktaren som dock inte inverkade på kyrkorummet, samt en putslagning och avfärgning av
fasaderna 1994 med kulörbyte från en gulaktig sandfärg till den nuvarande i ljust oxidrött.

Plan över Tranås kyrka, hämtad ur Bergström, 1991.
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Beskrivning och historik
Socken- och kyrkomiljö
Tranås kyrka ingår i Säby församling i socknen med samma namn. Samhället Tranås växte upp
ur den bebyggelse som växte upp kring kvarnområde vid Svartån – en plats med goda
förutsättningar för hantverk och marknadshandel. 1861 flyttade Säby sin marknadshandel till
Tranåskvarns område och 1874 drogs östra stambanan genom området. Tack vare järnvägen
ökade ortens betydelse och 1882 fick det status av köping, och 1919 samhället stadsrättigheter.
Då hade befolkningen växt från omkring 700 invånare till 5 500. Tranås utvecklades till en
utpräglad handels och industriort med huvudnäringar inom möbelhantverk samt päls- och
konfektion. 1972 sammanslogs Tranås stad med Adelöv, Linderås och Säby till en kommun.
Tranås kommun har idag ca 18 000 invånare.
Tranås kyrka uppfördes vid Ängarydsparken – ett område strax sydväst om stadskärnan.
Kvarteren norr om kyrkan präglas av en blandad villabebyggelse från 1900-talet och söder om
kyrkan ligger Ängarydsskolan, ett ålderdomshem och kyrkans församlingslokaler. Kyrkan är
uppförd på en höjd, tätt omgiven resliga furor i samtliga väderstreck utom i öster där en sluttning erbjuder en ståtlig vy av kyrkan på avstånd.

Tranås kyrka fotograferad från luften på 1930-talet av Svensk flygtrafik AB, Jönköpings läns museum.

Historik
1873 börjar man i Säby socken för första gången diskutera behovet av en ny kyrka. Säbys
medeltida kyrka ligger långt ifrån den nya bebyggelsen som växt upp kring hantverks- och
marknadsplatsen vid Tranåskvarn, och det är biskop Ebbe Gustaf Bring först inser behovet hos
de nya tranåsborna. Han lägger fram impopulära förslaget vid en visitation nämnda år i Säby
kyrka. Året därpå dras järnvägen fram genom samhället och tillväxten i Tranås tar ytterligare
fart, men kyrkostämman i Säby var fortfarande ovillig att splittra församlingen genom två
kyrkobyggnader i samma socknen. På privat initiativ startade därför en insamling 1902 genom
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föreningen ”Kyrkans Vänner”. Föreningen lyckades på ideell grund samla in en ansenlig summa
för en ny kyrkobyggnad, och samtidigt fick man en mer positiv inställning till kyrkobygget.
Först 1928 beslutades dock på kyrkostämman att en ny kyrka skulle byggas och att platsen för
denna skulle bli Ängarydsparken. Man vände sig till två arkitekter för att låta dessa tävla om
uppdraget. Den ene var den namnkunnige arkitekturprofessorn Lars Israel Wahlman i Stockholm och den andre var arkitekt Johannes Dahl i Tranås med mångårig erfarenhet av kyrkorestaureringar i länet. De två förslagen lämnades in och bedömdes 1928, och Wahlmans förslag
röstades enhälligt fram som vinnare. Johannes Dahl hade ritat en högrest kyrka i nyklassicistisk
stil med ett nästan fristående torn. Förslaget bedömdes både som för dyrt på grund av de stora
volymerna och att enkelheten som man strävade efter saknades. Wahlman – som själv hade varit
med och formulerat tävlingsprogrammet – hade lyckats att med små medel få en monumental
kyrka med en flexibel och effektiv planlösning som väl passade den moderna liturgin.
Kyrkan började uppföras 1929 och stod färdig för invigning den första advent 1930. Kyrkan
uppfördes med ändamålsenliga utrymmen som anpassats för en modern liturgi, och med
utrymmen som integrerade församlingsverksamheten inom kyrkans väggar. Några större
frånsteg från ursprungsritningarna gjordes inte heller – ett undantag var stuprör och vattenrännor
som arkitekten medvetet hade avstått ifrån, men som ändå visade sig nödvändiga och relativt
kort därefter sattes upp. På grund av ökat antal begravningar fick bisättningsrummet utvidgas till
källarplanet på 1960-talet, men detta skedde utan större ingrepp. Ett församlingshem byggdes
strax söder om kyrkan 1955 och gjorde därmed den dittillsvarande församlingssalen i kyrkan
mer eller mindre överflödig. I början på 1970-talet byggde man därför om församlingssalen
under orgelläktaren till en förhall med toalett och samtalsrum. Ändringen innebar inga ingrepp i
kyrkorummet. Samtidigt byggdes orgeln om och fick en väsentligt utökad disposition och en ny
orgelfasad med ljudande pipor. Vård och underhåll har skett kontinuerligt med varsamma
metoder och med hänsyn till kyrkans kulturhistoriska förutsättningar. Största skillnad berör
fasadkulören som ändrats från en ursprunglig gulaktig färg bruten ur guldockra och engelsk rött
till en mer rödaktig nyans, detta gjordes 1994.
Kyrkobyggnaden
Tranås kyrka är en kyrka av basilikatyp med högt mittskepp och lägre sidoskepp. Kyrkan är
orienterad i öst-västlig riktning med torn i öster över koret, och med två huvudingångar i väster
placerade i sidoskeppens förlängning. Kyrkan är uppförd i tegel,
med putsade fasader i en oxidröd
nyans. Långsidorna delas upp med
trekantiga pilastrar med två fönster
mellan varje. Fönstren är parabelbågiga och på sidoskeppen
försedda med brunmålade fönsterluckor. Takytor är täckta med
tegel. Kyrkan vilar på en diskret
sockel av grå granit.
Invändigt är kyrkorummet
ljust och öppet med stora obrutna
ytor.
Mittskeppet
dominerar
rummet med sin höga höjd och
ljusinsläppet
från
kleristoriefönstren. Golvet i såväl kyrko- Tranås kyrka sedd från sydväst
rummet som i koret och stora delar
av övriga kyrkan är lagt med ett rödbrunt hårdbränt tegel, utom i bänkkvarteren som har trägolv.
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Samtliga väggar är slätputsade och
vitmålade. Bänkinredningen som är
öppen på sidorna är brunmålad bortsett
från gavlarna med laserande blå
ådringsmålade speglar. Även dörrar,
takpanel och många andra av
snickerierna är laserande ådringsmålat,
huvudsakligen i blått. Taket är ett
tredingstak med laserande brun
takpanel i mittskeppet, medan sidoskeppen har putsade valv i gråblått.
Koret är runt med rundade korbänkar
som omger ett numera mittplacerat
altare, bakom altaret står en tredelad
altarmålning av Gunnar Torhamn. I
nischer vid korbågens bas finns på
norra sidan predikstolen med uppgång
från sakristian, som också är målad
med motiv av Gunnar Torhamn. På
södra sidan står en dopfunt i trä med
ljusförsedd baldakin över sig. Tak- och
väggarmatur är utförda i mässing med
förgyllda reflektorer, i flera fall i
omsorgsfull samkomposition med
kyrkointeriören. Samtliga inventerarier
som predikstol, dopfunt, altare, bänkinredning armaturer etc är ursprunglig
och tillverkade för kyrkan.
Även sakristia, mottagningsrum i
väster under orgelläktare, vapenhusen
och utrymmen i källaren har tegelgolv
och vitmålade, slätputsade väggar.
Färgsättningen är tydligt uppdelad i
rödbrunt (tegelgolv och takpanel,
bänkinredning) och blått (golvmattor,
altarringens stoppning, målade ytor
såsom bänkspeglar, dörrar etc) med
accenter i guldgult genom t ex den
framträdande belysningen.
Orgeln byggdes 1974 av Walter
Thür Orgelbyggeri AB i Torshälla.
Fasden är försedd med ljudande pipor
och är målad i laserande grönt med
detaljer i guld. Läktarbröstningen
målades i i ljusbrunt, också i laserande
ådringsteknik.

Det runda koret i Tranås kyrka med sitt överljus från fönstergluggar högst
upp i tornet. Korets runda plan visar sig i tornets övre del som där
övergår från kvadratisk plan till rund.

En av evangelistsymbolerna i korets valv; det bevingade lejonet
symboliserar Markus.
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Kulturhistorisk karakterisering och bedömning
Tranås kyrka är en stadskyrka som uppfördes 1930, i skiftet mellan den klassiska
kyrkobyggnadstraditionen och den moderna kyrkobyggnadsepoken. Arkitekt var Lars Israel
Wahlman, som hör till de mest betydande personerna i svensk arkitekturhistoria, varför kyrkan
även är värdefull ur ett nationellt kulturhistoriskt perspektiv som en del i dennes produktion.
Kyrkans exteriör är utformad med hänsyn till den närmsta omgivningen som har karaktär av
naturskogspark. Kontrasten mellan den strama kyrkobyggnaden och den skoglika parkmiljön är
en väsentlig del i ursprungsintentionerna av hur kyrkan ska upplevas. Kyrkan har utvändigt flera
traditionella drag vilket uttrycks i dispositionen av volymer med långhus, sidoskepp och torn,
tydlig öst-västlig orientering, strävpelare, ett kor som är upphöjt och delvis åtskiljt från resten av
kyrkorummet, utformning av predikstol etc. Moderna drag i kyrkan är den ursprungliga
planlösningen där församlingsverksamheten så nära integrerades i kyrkorummet, korets
utformning med runda korbänkar runt altaret som tillåter en närmare kontakt med församlingen,
formgivning av armaturer, inredning och enskilda arkitekturelement etc. Kyrkan har både
utvändigt och invändigt vårdats med traditionella material och tekniker vilket bevarat dess
autenticitet och kulturhistoriska värde. Fasadfärgens kulör är det enda undantaget från
ursprungligheten, men fungerar väl i miljön och är inte utan estetisk effekt.
Interiören är i hög grad ursprunglig, både vad gäller inredning och inventarier, färgsättning
och rumsupplevelse. Inredning och inventarier är specialtillverkade för kyrkan och är en stor del
av det arkitektoniska uttrycket i kyrkorummet, inte minst armaturerna i tak och på väggar.
Predikstolen och altartavlan har målats av Gunnar Torhamn. Färgsättningen är klar och tydlig
med vita väggar, rödbrunt tegelgolv och laserad takpanel samt bänkgavlar, dörrar snickerier etc.
i laserande blått. Få andra tidsskikt än det ursprungliga från 1930 har gjort intrång i
kyrkorummet, vilket ger en stark känsla av enhetlighet. Eventuella nya tillskott och ändringar
bör därför underordna sig ursprunget i kyrkorummet.

Belysningsarmatur, golvläggning med hårdbränt tegel och predikstolen som liksom altartavlan har målningar av
Gunnar Torhamn tillhör värdefulla delar av originalinredningen.
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Sammanfattning
● Tranås kyrka utgör en arkitektoniskt värdefull representant för skiftet mellan det klassiska och
det modernistiska kyrkobyggandet. De arkitektoniska kvaliteterna är höga och kyrkan är i stor
utsträckning bevarad i ursprungligt skick.
● Kyrkan har kvar ursprungsinredning i kyrkorummet, vapenhus, förhall, sakristia med flera
utrymmen - vilket ger ett enhetligt intryck. Dessa är specialtillverkade för kyrkan och utformade
i enlighet med kyrkans arkitektur. Inredningen har både ett konstnärligt värde och ett
autenticitetsvärde.
● Färgsättningen i kyrkorummet och närliggande rum är en del av helheten med medvetna val
av huvudsakligen laserande ytor i rödbrunt och blått.

Västra partiet med orgelläktare och utrymmet därunder som numera bland annat fungerar som förhall till kyrkorummet. Orgeln
byggdes 1974.
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Händelsehistorik
1928

Ritning godkänd. Ritningar till ny kyrka lämnades på anmodan från församlingen in av Lars Israel Wahlman och Johannes Dahl. Juryn leddes av byggnadsrådet C. G. Bergsten, Stocksund och valde enhälligt Wahlmans förslag.
(Lokala tidningsartiklar, JLM)

1929-30

Nybyggnad – kyrkan i sin helhet. Arkitekt var Lars Israel Wahlman och entreprenör Olsson & Johansson, Huskvarna. (Bergström, 1991)

1930

Invigning. Kyrkan invigs den 30 november 1930 av biskop Erik Aurelius.
(Bergström, 1991)

1962

Fasadbelysning. Kyrkan fasadbelyses från nordost. (ATA)

1963

Ändring. Utökning av bisättningsrum. Hiss installeras till källarutrymmet under
det ursprungliga bisättningsrummet som då ännu var oinrett. Ritningar utförda
av Johannes Dahl, Tranås. (ATA)

1970

Ändring. – restaurering exteriör. Utvändig rengöring av fasader och socklar,
samt ommålning av puts i ursprunglig ton av guldockra och engelskt rött. Träoch plåtdetaljer målades också om i ursprunglig färg. (ATA)

1971-74

Ändring - ombyggnad, interiör. Den ursprungliga församlingssalen som inrymdes i utrymme i kyrkans västra del under orgelläktare och mellan de båda västra
ingångarna omdisponeras till utökade utrymmen för samlingsrum, handikapptoalett, och ny trapp till källarplanet. I källarplanet anordnas utrymme för kapprum och toaletter och på orgelläktaren utrymmen för kapprum och musikdirektör. Ny klädsel och färgsättning av altarrundel. Troligen öppnades mittpartiet av
altarrundeln också vid detta tillfälle. Handikappramp vid sydvästra ingången.
Ny värmepanna. Vinden isolerad. Den ursprungliga orgeln från 1930 (byggd av
Åkerman och Lund) omdisponeras och får ny fasad med ljudande pipor, utfört
av Walter Thür Orgelbyggeri AB i Torshälla. Ombyggnaden ledd av
arkitektfirman Johannes Dahl, Tranås. (ATA)

1978

Ändring – interiör. Ommålning av bänkar (ryggstödens speglar målade i samma
bruna färg som bänkarna – de blåa bänkgavlarna behöll sin färg). Plats
anordnad för rullstolsburna genom att man tog bort en bänkrad mitt för pelarna.
Slipning och lackning av golv, nya mattor, nya silverstakar. Altaruppsatsen
flyttad bakåt mot korväggen och höjd något, för att friställa altaret som sänktes.
(ATA)

1980

Ändring – interiör. Inredning av större skrudkammare i utrymme över södra
vindfånget. (ATA)

1988

Ändring – restaurering, interiör. Rengöring av väggar och tak, målning med
kalklasyr, nyförgyllning av dekor. Utvändig belysning. (Tranås Tidning 14/6
1988)
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1994

Vård/underhåll – exteriör. Lagning av sprickor i puts. Enligt ansökningshandlingar skulle en avfärgning i samma kulör som tidigare göras men troligen
ändrades färgen ändå från gulfärgad till rödfärgad. (ATA)

Tranås kyrka fotograferad mot koret kort efter invigningen 1930. Det som har hänt sedan bilden togs är att altarringen har
öppnats i mitten och att altaret har flyttats fram, i övrigt är kyrkorummet oförändrat. Foto från ATA.
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Källhänvisningar
Arkiv
Jönköpings länsmuseums arkiv. (JLM)
Länsstyrelsen i Jönköpings läns arkiv. (JLST)
Antikvarisk topografiska arkivet, Stockholm, genom kopior i länsstyrelsens arkiv. (ATA)
Litteratur
Bergström, Nils, Tranås kyrka¸ Linköpings stifts kyrkobeskrivningskommitté, Uddevalla 1994
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läns museum, rapport nr 8, 1983
Illerstad, Lennart, Nya svenska kyrkor, del II Götaland. Riksantikvarieämbetet Rapport 1993:5,
Stockholm 1993
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