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Förord 


Med föreliggande volym nr 114 av SVERIGEs KYRKOR, konsthistoriskt inventarium, 
vilken behandlar kyrkorna i Sjösås, påbörjas publiceringen av kyrkorna i Uppvi-
dinge härad i Småland. Av de småländska kyrkorna har tidigare endast behandlats 
kyrkorna i Jönköping och Huskvarna, vilka publicerades 1940. Arbetet i Uppvi-
dinge härad påbörjades dock redan 1920 av arkitekten och antikvarien Sven Bran-
del men kunde av ekonomiska skäl då ej fullföljas. Förarbeten för publicering av 
kyrkorna i Östbo och Västbo samt Sunnerbo härader har även ägt rum under slutet 
av 1930-talet och början av 1940-talet. Utgivningen har dock under de sista de-
cennierna främst koncentrerats till Uppland, Gotland och Blekinge. Sommaren 
1965 återupptogs arbetet med inventariseringen av de många intressanta kyrkorna 
i Uppvidinge härad av redaktionens medarbetare antikvarie Marian Ullen och ut-
givningen är nu planerad att äga rum i rask takt med ett par volymer årligen . När-
mast följer Drevs och Hornaryds kyrkor, vilka utkommer i början av 1968, samt 
därefter Dädesjö och Eke. 

Med volym 114 inleds också något av en ny epok för SVERIGEs KYRKOR. Det 
har efter mer än 50 års utgivning känts nödvändigt med en moderat förnyelse av 
böckernas typografiska utformning framför allt för att låta det för ett konsthisto-
riskt verk så viktiga bildmaterialet komma bättre till sin rätt. Det nya utseendet, 
som även innebär ett rationellare utnyttjande av det gamla formatet och därmed 
en ekonomisk vinst, har utformats av grafikern Vidar Forsberg. Det är vår för-
hoppning att de förändringar som nu vidtagits skall vara till såväl nytta som sti-
mulans för våra medarbetare och läsare. 

Stockholm i september 1967 

Sten Karling Armin Tuulse 

Per-Olof W estlund 
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SJÖSÅS GAMLA OCH NYA KYRKA 


Småland, Kronobergs län, Uppvidinge härad, Växjö stift, Uppvidinge kontrakt 

Sjösås socken ligger några mil nordost om 
Växjö vid gränsen till lönköpings län. Socknen 
gränsar i norr till Ramkvilla socken, i öster till 
Nottebäck, i söder till Dädesjö samt i väster till 
Drev och Hornaryd. Trakten, som utgör Mör-
rumsåns källområde, är mycket rik på vattendrag 
och Sjösås socken kringflytes till stor del av sjöar, 
däribland örken och Madkroken. Norra delen av 
området är starkt kuperat. I Eskås och Karryd 
ligger ett par av de högst bel ägna punkterna i 
Kronobergs län. Större delen av socknen täcks av 
barrskogar medan en ganska obetydlig areal ut-
görs av åker- och ängsmark. Området var tidigt 
bebyggt vilket visas av de talrika fornlämningarna 
från stenåldern och järnåldern. 

Namnet Sjösås omnämns första gången den 26 
nov.ember l 322 i en skrivelse från prosten Eren-
gisle i Uppvidinge till domkapitlet i Växjö, där 
han intygar att han jämte andra prostar i Värend 
till kapitlet i Växjö överlämnat den under tre år 
i stiftet insamlade peterspenningen (DS nr 2366). 
Namnet skrivs här Sioarsaas. Förleden är sanno-
likt genitiv på -s av ett ursprungligt Sioa(r)-rydh 
(sjöryden) medan efterleden är ås. Namnformen 
Sjösås bör alltså ha uppkomm it genom en sam-

mandragning av Sjörydsås, åsen vid sjöröjningen 
(Sjösåsboken II, s 49) . 

Av skrivelsen framgår att Sjösås då var en soc-
ken med egen kyrkoherde vilken dessutom var 
häradsprost Såväl socknen som namnet bör vid 
denna tid ha existerat ganska länge. Den äldsta 
kyrkan, en stavkyrka av vilken man funnit en-
staka väggplankor, har sannolikt uppförts under 
1100-talet. Prosten Erengisles kyrka utgjordes av 
en relativt nyuppförd timmerkyrka med en för-
nämlig utsmyckning av målningar och skulpturer. 
Den stora kalvariegruppen och de övriga skulp-
turerna från slutet av 1200-talet, vilka nu är frag-
mentariskt bevarade, visar likaså att kyrkan re-
dan var betydande. Den stenkyrka som under 
slutet av 1400-talet ersatte träkyrkan står ännu 
kvar. 

1865 stod en ny, stor kyrkobyggnad lämpad 
för tidens krav och smak färdig i Sjösås. Den 
gamla kyrkan lämnades att förfalla men undgick 
det rivningsöde som drabbade så många medel-
tidskyrkor i landskapet och blev 1943-44 åter 
iståndsatt. 

I det följande Jämnas skilda beskrivningar av 
Sjösås gamla kyrka och den nya kyrkan. 

F ig. l. Interiör av Sjösås ·gamla kyrka mot väster. Västläktarnas och takets m å lninga r utförda 
1774. Foto 1965. 

Interior of old church of Sjösels Iaoking W. Paintings of W galleries and ceiling executed 
in 1774. 
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Fig. 2. Sjösås gam la kyrka 
från söder. Teckning av E 
lhrfors 1889 i Smolandia 
Sacra. ATA. 

Old church of Sjöscls from S. 
Drawing by E lhr fors, 1889, 
in Smolandia Sacra. 

GAMLA KYRKAN 

Kyrkogården 

Sjösås gamla kyrka är belägen vid den sydöstra 
stranden av sjön örken vid landsvägen mellan 
Braås stationssamhälle och Ramkvill a. Kyrkan 
omges av en äldre kvadratisk kyrkogård (fig 3), 
vilken 1949 utökades med ett nytt område i söder 
efter förslag av länsarkitekt Hans Linden, Växjö. 
Inhägnaden runt den äldre kyrkogården består i 
norr och öster av en bogårdsmur av gråsten, i 
väster av en terrassmur. Gränslinjen mellan den 
gamla och den nya delen markeras dels genom 
bevarade partier av den gamla muren, dels genom 
häc kplantering. 

Ingången är placerad i väster mitt för kyrkans 
vapenhus. En smal öppning i norra muren leder 
in till prästgården. 

lO 

stigluckor 

Kyrkogårdsmuren hade tidigare tre stigluckor, en 
i väster, en i norr och en i öster. Enligt upp-
gifter i kyrkans arkivalier gjordes den västra 
»Kyrkio Lukan » 1640, den norra stod färdig 
1649, den östra 1666 (räk). stigluckorna var upp-
förda av timmer, rödfärgade samt försedda med 
spåntäckta tak och motsvarade sannolikt den 
ännu bevarade stigluckan vid grannkyrkan 
Granhult Dörrarna stängdes med bommar och 
lås. R eparationer av stigluckorna omtalas vid ett 
flertal tillfällen. Ar 1741 spåntäcktes luckorna 
även »å bägge sidor emällan muren och wäg-
garna, at the senare icke förderfwas af röta, och 
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KYRKOGÅRDEN 

1 KYRKA 

2 STAPEL 

S ITUATIONSPLAN 

1DA-\,. D 10 20 30 40 50 A{.;. 

:lnuinill--1= 1- - 1-·1 l· 

Fig. 3. situationsplan , 1:2 000. Uppm J Söderberg 1965. 
General plan . 

således förfalla» (st prot). Reparationer omnämns 
sista gången 1854 (st prot). Möjligen revs stig-
luckorna strax efter det kyrkan övergivits 1865 
för att man skulle slippa vidare underhåll. 

Klockstapel 

Kyrkans nuvarande klockstapel, vilken är belägen 
i det sydvästra hörnet av gamla kyrkogården, 
uppfördes 1931 med den bevarade 1700-talssta-
peln i Granhult som förebild. Två föregångare 
till denna nya stapel är kända. Den äldsta, vilken 
var belägen i det nordöstra hörnet av kyrkogården 
och uppförd i början av 1600-talet (st prot 1789), 
revs l 791 och ersattes av en ny stapelbyggnad 
i kyrkogårdens sydöstra hörn. Den nya stapeln 
uppfördes av »Förpantnings-Ägaren af Aqwarns 
frälsehem och qwarnar i Nottebäcks Socken, Wäl-
förståndige och Konst Erfarne Peter W i berg, 1 som 
i Stockholm lärdt Snickare-Professionen samt wid 
Kyrkobyggnader i Södra Rottne och flerstädes af-
lagt tilförliteliga prof på sin skickelighet» (st prot 
1789). Om klockstapeln i övrigt saknas närmare 
uppgifter. Det är dock troligt, att den utformades 
efter det mönster som fastställdes l 789 för den 
då beslutade ombyggnaden av den gamla stapeln, 
till vilken Wiberg gjorde upp kostnadsförslag. En-
ligt detta skulle »hela Stapelbyggnaden, ifrån Ku-
ren til foten, förses med brädfodring i åttkant, 

på sätt, som finnes gjordt på Elmebo Klocke-
stapel, hwarigenom de särskilte beklädningar å 
Hjertstolpar, Högben och sned-sträfwor undwi-
kas, samt på en gång både nytta och wackert ut-
seende winnes» (st prot). »Kuren» skulle vara 
åttkantig samt spåntäckt och krönt av ett kors 
klätt med koppar. 2 1792 rödfärgades den nya 
stapeln och »alla luckorna och kransarna med 
mera » överströks med blå oljefärg (st prot). 
Klockstapeln togs ur bruk 1865, då klockorna 
flyttades till den nya kyrkan. 

Kornhus 

Ett »Kornhus» uppbyggdes 1644. 1786 beslöt 
man att ett nytt »Korn- och Materialhus» skulle 

Fig. 4. Gravminne av smidesjärn över Stina Braman, 
död 1779. Foto 1965. 
Grave monument of wrought iron, in memory of Stina 
Braman, t 1779. 
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KYRKORNA I SJÖSÅS 

uppföras nästkommande år, »tillräckeligt stort 
och högt, med dubbel botten, så att Kyrkans spån 
kan fönvaras i det ena och Församlingens maga-
zinssäd i det andra» (st prot). Byggnaden var 
uppförd i det sydvästra hörnet av kyrkogården, 
på den plats där den nuvarande klockstapeln står. 

Gravminnen 

Av äldre gravvårdar har bevarats ett antal enkla 
järnkors från 1700- och 1800-talen samt ett grav-
minne i konstfullt järnsmide från 1779 (fig 4). 
Gravminnet kröns av en vindflöjel. På det häst-
skoformade mittpartiet står: »Här under hwilar 
Stina Broman». - Höjd med flöjel 182 cm, 
bredd 90 cm . 

Ar 1789 beslöt man att »i stället för at indela 
Kyrkogården til särskilte Begrafnings-platser för 
hwarje By eller hemman, som tilförne warit på-
tänkt och omtalat, men, wid werkställandet hwar-
af, flera twister och swårigheter sig yppat, at be-
hålla honom samfält för hela Socknen, samt in-
dela honom i begrafningsplatser ifrån norr til sö-
der, som skall utgöra längden, samt bredden på 
hwarje plats fyra alnar, ifrån öster til wäster, då 
den ena likkistan sättets tätt intill den andra, tils 
hwarfwet blir fullt, utan afseende på stora eller 
små lik, ståndspersoner eller Allmoge, hwarmed 
början sker wid östra Kyrkoluckan» (st prot). 

Pestkyrkogårdar 

I Sjösås socken finns två pestkyrkogårdar, en i 
Pilås och en på Harshults ägor, anlagda 1711. Ar 
1783 föranstaltade kyrkoherde Vickelgren att 
dessa inhägnades med stenmurar och planterades 
med lövträd (st prot; Sjösåsboken II, s 106) . 

Kyrkobyggnaden 

Kyrkobyggnaden (fig 5), vilken är uppförd under 
senare delen av 1400-talet, utgörs av en rektangu-
lär salkyrka utan yttre kormarkering. Den i nord-
ost belägna sakristian, vilken skjuter in i själva 
rummet, tillhör ett äldre byggnadsskede (se ne-

dan). I väster finns ett vapenhus av trä, byggt 
1732. 

Kyrkans murar, som är uppförda av natursten, 
saknar särskild sockel och avslutas under takfoten 
av tidigare tjärade, numera vitkalkade hammar-
band. Gavelröstena är byggda av bräder samt 
spåntäckta. Kyrkan är ut- och invändigt putsad 
och vitkalkad. Utvändigt har funnits målad deko-
rering i rött, vilken nu endast är fragmentariskt 
bevarad (se nedan). Yttertaken utgörs av spetsiga, 
spåntäckta sadeltak. 

Långhusets fönster är samtliga, med undantag 
av ett litet rektangulärt nordfönster, rundbågiga 
och försedda med järngaller och karmar med 
enkla bågar av trä med blyinfattat glas. Ett litet 
fönster i västra gavelröstet ger ljus åt den övre 
västläktaren . Fönsteröppningarna fick sin nuva-
rande utformning vid den stora ombyggnad och 
renovering av kyrkan , som påbörjades 1773 (se 
nedan) . Det östra korfönstret igenmurades 1921. 

Huvudingången är sedan 1775 belägen i väster, 
en särskild ingång till koret finns i den södra 
muren. Den äldre huvudingången i norr igensat-
tes 1775. Västportalen stängs av en enkel, blå-
målad furudörr. Kordörren är gjord av ek, tj ärad, 
utåt järnbeslagen samt bär årtalet 1696. 

Interiören och inredningen är i det närmaste 
helt oförändrad sedan den ovannämnda ombygg-
naden 1773-75. Innertaket utgörs av ett tunn-
valv av trä från samma tid dekorerat med figur-
målningar (se nedan). Aven murarna har under 
taklisten haft målad rankornamentik. - Golv av 
trä. 

Sakristian 

sakristian är uppförd av gråsten, ut- och invän-
digt putsad och vitkalkad samt välvd med ett 
tunnvalv av gråsten. Såväl exteriör som interiör 
har rester av målad dekorering (se nedan). 

s akristian belyses av två gallerförsedda fönster. 
Det östra rektangulära fönstret (höjd 64 cm, 
bredd 52 cm) sitter sannolikt på ursprunglig plats . 
Räkenskaperna för åren 1779-80 upptar utgifter 
för »Sacristij fönsterens giörande och widgande ». 
Det norra stora, rundbågiga fönstret upphöggs vid 
detta tillfälle, medan det östra fönstret av den be-
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KYRKOBYGGNAD EN 

varade målade 1600-talsrankan att döma endast 
vidgades i själva dageröppningen. sakristian för-
binds med kyrkan genom en smal, rundbågig öpp-
ning (höjd 2 m, bredd 69 cm). Såväl öppningen 
som dörren är ursprungliga. Dörren är klädd med 
järnplåtar, samt har en spiralvriden dörring prydd 
med två djurhuvuden (fig 11).3 En rektangulär 
öppning i norra gavelröstet leder in till sakristi-
vinden. sakristian har tillhört den timmerkyrka 
från 1200-talet, som föregick den nuvarande sten-
kyrkan (se nedan). 

Vapenhus 

Det vid västra gaveln liggande vapenhuset är upp-
fört av liggande timmer och utvändigt panelat 

Fig. 5. Kyrkan från sydväst. Foto 1965. 

Th e Church from SW. 

med rödfärgade furubräder. Sockel av gråsten. 
Tjärad, rutmönstrad ekdörr med låsbeslag och 
dörring av järn. Tillverkad 1775 (räk). På var-
dera södra och norra sidan ett litet fyrkantigt 
fönster. På det norra fönstrets båge är inskuret 
»1775 P . W. B. » ( = Petter W i berg, se not 1). 
Invändigt är stockväggarna och taket dekorerade 
med målningar, vilka utfördes av J. C. Zschotz-
scher 1756 (se nedan). 

Vapenhuset, vilket ursprungligen var beläget 
framför långhusets nordportal, uppfördes 1732 
(räk) och flyttades 1775 till sin nuvarande plats. 
I samband härmed höjdes väggarna med två stock-
varv, fönster upptogs och golvet belades med 
gråstensflisor. En trappa i det sydöstra hörnet le-
der sedan 1835 upp till västläktaren (st prot). 

13 



KYRKORNA T SJÖSÅS 
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F ig. 6. Längdsektion mot norr, 1:300. 
Uppm J Söderberg 1965. 

L ongitudinal section, Iaoking N . 

Fig. 7. P lan och tvä rsektion mot öster, 
1:300. U ppm J Söderberg 1965. 

Plan and cross seetian Iaoking E . 

lager ett relativt välbevarat trägolv, av vilket även 
rester påträffades på den norra sidan (fig 12, 13). 
De tvärgående plankorna i den sydvästra delen 
av långhuset låg med kortändarna tätt intill eller 
inpassade i kraftiga stockar. Detsamma gällde de 
längsgående plankorna mot koret. Då plankorna 
togs upp visade det sig att en del av dessa var av 
ek och av allt att döma ingått som resvirke i en 
stavbyggnad (fig 17). Den undre, halvrunda sidan 
hade legat direkt på fyllningsjorden, vilket med-
fört att plankorna angripits av röta. Till denna 
stavbyggnad, som bör ha utgjort den äldsta kyr-
kan i Sjösås och uppförts på 11 00-talet, kan 
även ha hört några påträffade plankfragment med 
ristad dekor. 

Byggnadshistoria 

Genom de byggnadshistoriska undersökningar av 
Sjösås gamla kyrka, som utfördes av landsantik-
varie Jan Erik Arrderbjörk 1943 i samband med 
kyrkans restaurering, framkom material som visar 
att den nuvarande senmedeltida stenbyggnaden 
haft två föregångare, båda uppförda av trä. 4 Den 
äldsta av dessa utgjordes av en byggnad i stavkon-
struktion, vilken senare ersattes av en timmer-
kyrka. 

Träkyrkorna 

Vid den ovan nämnda undersökningen borttogs 
bänkar och golv i kyrkorummet. I den södra de-
len av långhuset framkom under ett kraftigt jord-

14  



B YGGNA DSHI STORIA 

Fig. 8. Kyrkan från nordost. Foto 1965. 

Th e church from NE. 

Fig. 9. Interiör mot öster. Foto 1965. 

Interior looking E. 
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KYRKORNA l SJÖSÅS 

F i g. JO. Interiör av sakristian. Foto 1965. 

Interior oj vestry. 

Fig. 11. Detalj av den medeltida järnbeslagna dörren 
mellan sa kristia och kor. Foto 1966. 

Derai/ of m edieval door wit/1 iron-work; between vestry 
and chancel. 

Av de ovan nämnda stockarna, vilka låg ca 
0,2-0,5 m innanför murarna och ursprungligen 
gått runt hela långhuset, var den norra i det när-
maste förmultnad . Den östra stocken var avsågad 
åt norr samt skadad genom senare inhuggna fal-
sar för golvplankor. I koret påträffades en lik-
nande stock, 3,75 m lång, liggande löst på mar-
ken och ej i ursprungligt läge. Grunden utgjor-
des av ganska stora stenar. stockarna låg i det 
sydvästra hörnet väl hopknutade med varandra 
(fig 14, 15). Stockarna var av ek, fy rkantiga i 
genomskärning, ca 30-40 cm i diameter samt 
hade på ovansidan fasade kantBr. 

stockarna har utgjort syllramen till en kyrko-
byggnad i liggtimmer, vilken föregått den nu-
varande stenkyrkan och till en del ~iven stod kvar 
under dennas byggnadstid. På den norra långhus-
muren finns nämligen avtryck i putsen upp till ca 
l m över grundstenarna av längsgående trävirke, 
bl a syns tydligt avtryck av syllstocken med dess 
fas ning (fig l 8). Avtryck av timmer finns även 
på den östra väggen mot sakristian (fig 16). De 
sistnämnda avtrycken samt synliga skarvar i mur-
verket i stenkyrkans östra gavel samt mellan sak-
ristians västra och långhusets norra mur visar att 
sakristian ej uppförts samtidigt med stenkyrkan 
utan i stället fogats ti ll timmerkyrkans kor. Aven 
den nuvarande kyrkans plan, med sakristian in-
skjuten i kyrkorummet (fig 7) antyder att sakris-
tian utgör en äldre byggnadsdel (jfr nedan).~ 

De bevarade syllstockarna anger att timmerkyr-
kans långhus haft en inre längd av l 0,8 m och 
en bredd av ca 6 m. Korets längd är okänd. Om 
man antar att den till koret fogade stensakris-
tians södra mur motsvarat korets norra vägg blir 
måtten för koret ca 6 x 4 m, vilket innebär att ko-
ret varit ovan ligt långsträckt.u sakristians sneda 
sydmur antyder ~iven att koret smalnat något mot 
öster (jfr Drevs gamla kyrka, Sm). D en i koret 
funna stocken bör av längden att döma (3,75 m) 
ha utgjort den östra korsyllen. l de bevarade trä-
kyrkorna i Södra R åda (Vr) och Granhult (Sm), 
vilka är ungefär samtida med timmerkyrkan i 
Sjösås, är koren kvadratiska, vilket även kan ha 
varit fallet i Sjösås.7 Långhuset i Sjösås är dock 
längre i förhållande till bredden än i dessa kyrkor 
och upptar i det närmaste två kvadrater, vilket när-

16 



BY GG NA DSHISTOR lA 

F ig. 13. D e framgrävda syllstocka rna 
sa mt trägolvet i kyrkans långhus. Jfr 
fi g 12. Foto J E Anderbjörk 1943, ATA. 

Th e excavated sill bewns and wooden 
f loar in nave of church. Cf fig 12. 

Fig. 12. Pl anritning över de 1943 fram-
grävd a resterna av ett ä ld re trägolv 
sa mt sy llstockar till en tidigare kyrko-
byggnad av trä, sannolikt uppförd under 
senare delen av 1200-ta le t. 1:200. 
Uppm l Anderson och J E Ander-
björk 1943. 

Plan of remains o f an old wooden f loor, 
excavated in 1943, and the sill beams, 
belonging to an earlier wooden church , 
probably built during latter ha/f of 
13th century. 

2- G7 15 ·12 Sveriges kyrkor 17 
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Fig. 14. Hörnet mell an den södra och den västra sy llstocken i 1200-talskyrkan. Fo-to J E An-
derbjörk 1943, ATA. 
The earner between th eSand W sill beam in the 13th eentury ehureh. 

Fig. 15. Västra änden av den södra syllstocken med knut. Foto J E Anderbjörk 1943, ATA. 
W end of the S sill beam with joint. 

Fig. 16. Avt ryck av trä på sakristians västra mur i det nordöstra hörnet av lå nghuset. Foto 
1 E A nderbjörk 1943 , ATA. 
Impression of wood in W wall of vestry in N E earner of nave. 

Fig. 17. I trägolvet påträffade ekplankor frå n den stav-
kyrka som fö regått 1200-talsträkyrkan. Foto J E Ander-
björk 1943 , ATA . 

Gak planks found in the wooden floar, from the s/ave 
ehureh that preeeded the 13th eentw·y wooden ehureh. 

18 
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mast tyder på släktskap med den västsvenska 
kyrkotypen, där koren ofta är relativt stora. 

Av timmerkyrkan påträffades i övrigt en del 
virke, några vindskidefragment och takspån samt 
en avsågade stolpe av furu med avfasade kanter 
(se nedan). 

Byggnadens utseende kan alltså till stora delar 
rekonstrueras med hjälp av det påträffade ma-
terialet. Planen utgjordes som ovan nämnts av 
ett rektangulärt långhus med ett lägre och smalare 
kor i öster (fig 19). Väggarna har varit uppförda 
av liggande furutimmer, det understa varvet ut-
gjordes av de bevarade, väl hopknutade syllstoc-
karna. Röstefyllnaderna har sannolikt utgjorts av 
stående plankor. Ingenting tyder på att byggnaden 
utvändigt varit klädd med spån, däremot har ta-
ket med all sannolikhet varit spåntäckt. Vid un-
dersökningen påträffades inga fönster- eller dörr-
detaljer förutom en målad, bilad stock, vilken till-
hört .ett fönsterparti (fig 22). Fönstret har varit 
litet och rundbågigt (bredd ca 40 cm) . Stocken 
bör enligt knuten och fönstrets placering ha ingått i 
den östra korväggen. Det är möjligt att kyrkan i 
likhet med grannkyrkan i Granhult ursprungligen 
endast varit försedd med liknande små, högt sit-
tande ljusgluggar i långhusets södra, västra och 
norra väggar. Huvudingången har varit belägen 
i väster, enligt de i syllstocken bevarade tapp-
hålen för dörrens gåtar något söder om långhu-
sets mittaxel (fig 12, 19). 

I den bevarade triumfbågssyllen fin ns ett fler-
tal borrhål och tapphål, som tyder på att den an-
vänts för olika anordningar, en del av dessa dock 
sekund~ira (fig. 21). Tappmärket till höger om A i 
syllstockens mitt överensstämmer med måtten på 
den avbi lade tappen till den ovan nämnda, på-
träffade furustolpen (fig 20). Stolpen är 0,3 m i 
genomskärning, 1,3 m hög (avkapad) samt har 
fasade kanter. Svaga färgspår är även synliga. 
Stolpen är utformad som en krucifixstock, men 
har tydligen tFinstgjort som mittpost i triumfbågs-
öppningen. De runda borrhålen i syllstocken kan 
utgöra märken efter det korskrank, som bör ha 
avskilt långhuset från koret. Triumfbågen har 
sannolikt, liksom den bevarade triumfbågen 
i Södra Råda, haft rak överliggare samt ganska 
ringa höjd (i Södra Råda 2,5 m). 

Fig. 18. Avtryck i den nuvarande stenkyrkans norra lå ng-
husmur av träkyrkans norra långhusvägg. Foto J E Arr-
derbjörk 1943, ATA. 
Impression in N nave wall of present church of N nave 
wall of the wooden church. 

Fig. 19. Plan av träkyrkan, J:300. Rekonstruktion utförd 
med ledning av det vid utgrävningen 1943 påträffade m a-
terialet. M Ullen 1966. 
Plan of wooden church, 1:300. Reconstruction made on 
basis of the material found during excavations 1943. 

[ - -l, 
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Kyrkorummet har prytts av en förnämlig kal-
variegrupp i unggotisk stil, vilken i det närmaste 
är helt bevarad (se nedan, fig 32). Gruppens stor-
lek, korsets höjd är 3 m, visar att den ej varit 
placerad i själva öppningen till koret utan upp-
satt antingen mot triumfbågsväggen eller framför 
öppningen. Kyrkan har även ägt en madonnabild 
och en S Olovbild med tillhörande skåp, vilka 
som brukligt bör ha varit placerade på var sitt 
sidoaltare norr respektive söder om triumfbågs-
öppningen. Av dessa sistnämnda skulpturer åter-
står dock nu endast fragment, likaså av det an-
temensale i trä som prytt huvudaltaret (se nedan, 
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fig 31 , 42- 44). Innertaket har sannolikt varit 
tunnvälvt eller som i Södra Råda trepassformat 

Kyrkorummet, eller åtminstone koret, har in-
vändigt även varit prytt med målningar. På den 
stock, som tillhört det ovan omtalade fönsterpar-
tiet (fig 22), samt på ytterligare ett stockfragment 
finns nämligen r·ester av målad dekor. På den 
förstnämnda stocken, där målningen är bäst be-
varad, kan man urskilja nederdelen av en drape-
rad klädnad samt rutmönstring. Färgerna är rött, 
svart och vitt. Målningarna kan vara samtidiga -r---·-·-rmed kyrkans kalvariegrupp (jfr nedan) . 

Det är troligt att timmerkyrkan redan under •1200-talet ersatte den ursprungliga stavkyrkan. F ig. 20. Uppm ätning 
Sannolikt kan den nya träkyrkans uppfö rande sät- av triumfbågsöppning-
tas i samband med anskaftandet av den ovan ens mittpost Jfr f ig 21. 
nämnda praktfulla kalvariegruppen, vilken kan Skala 1:20. l Ande rson 

1943.dateras till 1200-talets sista fjärdedel. Ä ven de 
Drawing of middleövriga skulpturerna tillhör senare delen av 1200-
post o f road arch 

talet (jfr nedan). opening. Cf fig 21. 
Scale J:20 . 

~'~/ u ,,  
,;~&...-!ltJ w:c..~a  

Fig. 21. Uppm ätning av långhusets öst ra syllstock med ett flertal borrhå l och tapphå l, somliga 
dock sek und ä ra. Tappmärket till höger om A härrör från den påträffade mittposten fig 20. 
De runda borrhå len kan utgöra märken efter ett korskran k. Jfr fig J3. Ska la l :40. Uppm 
I Anderson 1943. 
Drawing of E sill beam of nave, with several drill-holes and plug holes, same secondary, 
however. Plug mark to the right of A is from the middle post, fig . 20. The round drill-holes 
may be m arks after a chancel screen. Cf fig J3. Sca le l :40. 

Fig. 22. Timmerp lanka, sannolikt f rån korets östra vägg, med rester av må lad figural ut-
smycknin g. Till vänster syns en rundbågig mkragning för ett fönster. Foto J E Arrde rbjörk 
1943 , ATA. 
Plank, probably from E wall of chancel, with remains of painled figures. Left can be seen a 
round-arehed moulding for a window. 
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stensakristia 

Till timmerkyrkans kor fogades senare, som ovan 
nämnts, den ännu kvarstående sakristian av sten. 
sakristian mäter utvändigt 6,5x 7,25 m, murtjock-
leken är ca l m. Av de båda fönstren sitter som 
påpekats det rektangulära östra fönstret på ur-
sprunglig plats. Den smala, rundbågiga öppning 
som förbinder sakristian med den nuvarande kyr-
kans kor och den med järnplåtar beslagna dörren 
(fig 11) är även samtidiga med sakristian. 

Kombinationen av träkyrka och stensakristia 
betecknar i Sjösås, liksom i de flesta fall, ett mel-
lanstadium i kyrkans byggnadshistoria. 8 Sanno-
likt avsåg man redan från början att senare er-
sätta hela byggnaden med ett beständigare ma-
terial. En stensakristia erbjöd dock under tiden 
ett säkert förvarings- och skyddsrum som kunde 
utnyttjas även av traktens befolkning under oros-
tider. 

stenkyrkan 

När man började uppföra den nuvarande sten-
kyrkan stod alltså ännu träkyrkan kvar. Det nya 
långhusets norra mur restes tätt utefter träkyrkans 
norra vägg, i väster ökades bredden med 0,5 m. 
I fråga om korpartiet frångick man helt den äldre 
kyrkans plan och gav byggnaden formen av en 
salkyrka utan yttre kormarkering. Den i nordöstra 
delen av kyrkorummet inskjutande låga sakris-
tian (jfr A kyrka, Ög) påminner dock om det 
gamla förhållandet mellan kor och långhus. Kyr-
kan är till sin grundplan (fig 7) helt oförändrad. 
Av de nuvarande fönstren är den lilla rektangu-
lära öppningen i norr (höjd 68 cm, bredd 37 cm) 
ursprunglig. I den södra muren bör ha funnits 
minst två fönsteröppningar. Möjligen sitter det 
andra fönstret från väster räknat samt korfönstret 
på ursprunglig plats. De var ännu 1770 »ganska 
små och gåfvo föga ljus » (Rogberg, s 277) . Vid 
samma tid förvarades i sakristian ett gammalt 
fönster med »besynnerlig målning». På detsamma 
var målat en »Biskopsmössa och staf med en sär-
deles blyläggning». Målningen var mer än en halv 
aln i längd och bredd. De fragment av målat glas 
som hittades vid grävningsundersökningen 1943 
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visar likaså att kyrkans fönster varit prydda med 
glasmålningar. Den numera igenmurade nordpor-
talen utgjorde kyrkans huvudingång (fig 24) . Por-
talen är smal och rektangulär (bredd 1,34 m, höjd 
2 m). Några spår av en motsvarande ingång i sö-
der har ej påträffats . Den smala, rundbågiga po:·-
talen i sydost, som leder in till koret, är sannolikt 
ursprunglig. Byggnaden täcktes liksom nu av ett 
spetsigt sadeltak. Den nuvarande takvinkeln är 
dock högre än den medeltida. 

Den sengotiska salkyrkatypen tyder på att sten-
kyrkan uppförts först under senare delen av 
1400-talet. Ett numera i nya kyrkan förvarat 
triumfkrucifix från slutet av 1400-talet (fig 68) ger 
också en viss hjälp att närmare fixera tiden . Det 
är ganska troligt att det nya triumfkrucifixet an-
skaffades i samband med stenkyrkans tillkomst 
som ersättning för den ä1dre kyrkans kalvarie-
grupp, vilken inte lämpade sig för det nya kyrko-
rummet. 9 

Senare förändringar 

Kyrkans äldsta bevarade räkenskaper från 1639-
40 upptar utgifter för reparation av kyrkan såväl 
ut- som invändigt. Ett nytt fönster upptogs i den 
södra muren, ny bänkinredning och läktare bygg-
des (se nedan) . 1642 målades kyrkan och dess 
inredning. 1690 lät man »taga hol på östre kyr-
kiogafwelen och förbättrat med nyt och heder-
ligare fönster, at lins blifwa måtte i Kyrkian Gudj 
till ähre och församblingen till gagn» (räk). Ett 
vapenhus omnämns första gången i arkivalierna 
1653, då det reparerades. 1732 började man upp-
föra ett nytt vapenhus framför nordportalen. En 
kvinnfolksläktare uppfördes 1736 för att öka kyr-
kans bänkrum. Läktaren målades 1750 av Johan 
Christian Zschotzscher, vilken sex år senare de-
korerade vapenhusets tak och väggar (jfr nedan). 

1773-75 genomfördes de omfattande ombygg-
nads- och renoveringsarbeten, som gav kyrkan 
dess nuvarande utseende. Drivkraften bakom 
dessa arbeten var kyrkoherden Nils Bruhn 
(not 28), som också lät måla sitt porträtt på den 
nya västläktarens barriär (fig 53). 1773 upphöggs 
fönstren till nuvarande storlek av murmästaren 
Pennberg (räk). 1774 tillkom tunnvalvet och den 
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övre västläktaren. Bänkinredningen m m repare-
rades och kyrkan målades. 1775 upphöggs en ny 
portal i väster och den gamla nordportalen igen-
murades. Vapenhuset flyttad es samtidigt till den 
nya huvudingången. Ledare för arbetena var 
byggm ästaren Petter Wiberg frå n Vi ås (not 1), 
målningen utfördes av Johan Stendahl och Pet-
ter Österberg (se nedan). 

1835 flyttades läktartrapporna från långhuset 
till vapenhuset för att ytterligare bänkar skulle 
kunna byggas under västläktaren. På biskop Teg-
ners inrådan började för samlingen emellertid pla-
nera för uppförandet av en ny och större kyrko-
byggnad. Då den nya kyrkan i Viås 1865 stod 
färdig övergavs den gamla kyrkan men revs ej 
som så många andra utan fick stå kvar som öde-
kyrka. 

Ödekyrkans iståndsättande 

Under början av 1900-talet fra mväxte hos för-
samlingen en allt starkare önskan att rädda den 
gamla helgedomen från förfall och bevara den åt 
eftervärlden. Genom frivilliga bidrag och stats-
anslag fick man medel att nödtorftigt reparera 
kyrkan utvändigt. 1943-44 genomfördes en om-
fattande restaurering efter förslag av nuvarande 
professorn Erik Lundberg. Ledare för restaure-
ringsarbetet var arkitekt Paul Boberg, Växjö, 
konserveringsarbetet utfördes av Sven Wah lgren. 
För de grävn ingsundersökningar och byggnads-
historiska undersökningar som utfördes i sam-
band med restaureringen svarade landsantikvarie 
J an Erik Anderbjörk. 10 1948 restaurerades vapen-
huset, l 949 installerades elektri sk uppvärm ning 
och belysning. 1953 och 1954 rengjordes och 
konserverades takmålningar, målningen å altar-
ring, bänkfasader, bänkar och läktare av konser-
vator Sven Wahlgren . I sakri sti an fri lades den or-
namentala utsmyckningen. 19 58 anskaffades en 
ny orgel. s akri stians nuvarande inred ni.ng tillkom 
1959 efter förslag av byggnadskonsu lent Gösta 
Andersson. 

Sjösås gamla kyrka har efter restaureringen 
återfått alltmer av sin gamla funktion som för-
samlingskyrka, då befolkningen numera är kon-
centrerad till Braås samhälle. 

Målningar 

Fasadmålningar 

Vid restaureringen 1943-44 fann man utvändigt 
vid fril äggningen av äldre putslager rester av i rött 
målad dekorering under takfo ten, runt fö nster 
och nordportal samt i byggnadens hörn. Dekoren 
under takfoten utgörs av en bred, yvig akantus-
liknande slinga, vilken är bäst bevarad på den 
norra långhusväggen {fig 24, 25) . På den södra 
sidan finns genom de senare förstorade fö nster-
öppningarna endast fragment bevarade i hörnen 
medan på den östra gaveln slingan är helt ut-
plånad genom det likaså förstorade korfönstret 
Markeringen av byggnadens hörnkedjor fi nns del-
vis kvar i det nordvästra hörnet. På den norra 
väggen (fig 24) finns även runt den smala, rek-
tangulära fö nsteröppningen en kartuschformad 
dekoration med utstickande, tulpanliknande blom-
mor. En liknande omfattning av blad- och biom-
rankor har även funnits runt den numera igen-
murade nordportalen. Den södra sidans fönster-
öppningar har haft en ornamental utsmyckning 
såväl runt själva öppningen som i fönsternischen. 
s akristian har under takfoten en akantusslinga av 
något enklare slag samt hörnen dekorerade med 
en a la grecque (fig 8) . På gaveln finns till höger 
om den rektangul ära öppningen till vinden även 
fragment av en figur {fig 23). Av figurens huvud 
och armställning att döma kan målningen ha varit 
en krucifixframställning. Det är möjligt att sakri-
stian under den gammalpietistiska perioden under 
1700-talet användes som kapell , kanske för pri-
vat botgöring, och att Kristusbilden tillkommit i 
samband därmed.11 Inget tidigare exempel på en 
liknande placering av en utvändig figural utsmyck-
ning är känt. 

De ornamentala dekorationerna, som doldes av 
sex kalkfärgslager, har framtagits, rengjorts och 
fixerats av konservator Sven Wahlgren (se den-
nes restaureringsrapport, ATA, dnr 0913 / 1944). 
På den norra väggen står fragmenten orörda. 

Dekorati onen är sannolikt utförd 1685, då man 
utbetalade 17 di r till »Måhlarens löön, som må-
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lade Kyrkian jnnan och wthan, Sacrestjen och 
Funten på eget kosthåll» (räk) . 

Bruket att under slutet av 15 00-ta let och un-
der 1600-talet dekorera kyrkobyggnaderna med 
målade fr iser och omfattningar får ses som en 
parallell till de profana byggnadernas målade de-
kor. Målningarna fick här under denna tid ofta 
ersätta den betydligt dyrbarare och mera tidskrä-
vande skulpturala utsmyckningen. Denna form av 
utvändig utsmyckning av kyrkobyggnaderna tycks 
enligt de bevarade monumentens antal ha varit 
mycket allm än i Småland, och sannolikt har före-
bilderna här framför allt hämtats frå n de stora 
slottsbyggena i Kalmar och Kronoberg. 12 

Efter de nuvarande fönstrens tillkomst 1773 
vitkalkades hela kyrkan och ytan dekorerades med 
röda stänk. Ett parti av denna yta lämnades vid 
restaureringen kvar på den södra väggens östra del. 

Vägg- och takmålningar 

l räkenskaperna 1642 uppges: »Anno 1642 jn 
julio bleff Siössåås tempel wäl beprydt med mål-
ning till taaket och een deel af wäggarne målta, 
thet andra hwjt molades för arbetetslöön 40 Dal-
ler». Takmålningarna gick till spillo 1774, då det 
nuvarande tunnvalvet insattes. Den röda akantus-
slinga som dekorerar sakri stians innerväggar och 
inramar det östra föns tret framtogs 1955 (fig 10). 
Slingan bör vara samtidig med de ovan nämnda 
fasadmålningarna. Aven långhusmurarna har haft 
en liknande dekoration. 

Kyrkans tunnvalv av trä utsmyckades 1774 
med de ännu bevarade målningarna. I vardera 
hörnet framställ s en basunblåsande ängel och 
mellan dessa molnformationer i gult, rött, svart 
och grått på ljust blågrön botten (fig 26-27) . På 
taklisten syns en bård av bladslingor och rokoko-
ornament i blågrönt och rött på gul botten. Det 
östra gavelfältets målningar, som nu är ganska 
skadade, fra mställer i mitten Kristus på korset 
inom en fyrkantig ram buren av två allegoriska 
kvinnofigurer, till vänster Tron med sitt kors , 
till höger R ättvisan med vågskål. I bakgrunden 
syns den heliga staden, ovanför ramen en triangel 
med Jah we inom strålkrans. I den vänstra svic-
keln syns Moses med lagens tavlor, i d en högra 

Fig. 23 . Rester av figural utsmyck ning på sakristi ans 
norra gavelmur. Möjligen en krucifixbild. Foto S Wa hl-
gren, Länsmuseet, Jönköping 1943. 

Remains of figura l decoration on N gable wall of vest1-y. 
Possibly pictw·e of a crucifix . 

framställs Marie bebådelse. Huvudfärgerna är 
blått, rött och gult. Det västra gavelfä ltet bakom 
den övre västläktaren är dekorerat med gul a ro-
kokoslingor med röda konturer mot blå botten. 
Aven själva murarna har nedanför taklisten varit 
prydda med en rokokoslinga i svart och grått med 
gula blommor, vilken skymtar under den nuva-
rande putsen på den västra delen av den norra 
väggen (fig 28). Under denna slinga syns en äldre 
dekoration i rödbrunt. Målningarna bör enligt in-
skriften på predikstolsportalens gavelfält (se ne-
dan) vara utförda av Johan Stendahl och Petter 
Österberg, 13 vilka även målade predikstolen och 
de båda västläktarna. 

Den norra läktaren målades 1750 (se nedan) 
av den mycket anl itade växjömästaren Johan 
Christian Zschotzscher, 14 vilken även bör ha ut-
fört de sex år yngre målningarna i vapenhuset. 
Taket, vilket i det sydöstra hörnet är skadat av 
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Fig. 24. Rester av utvändig i rött må lad dekorering på den nuvarande stenkyrkans norra 
långhusmur och sakristia. Dekoreringen troligen utförd 1685. Foto S Wahlgren, Länsmuseet, 
Jönköping 1943. 

Remains of externa/ decoration in red on the N wall of nave and vestry of present church , 
probably executed in J685. 

Fig. 25. Detalj av den norra långhusmurens akantusbård. Foto S Wahlgren, Länsmuseet, 
Jönköping 1943. 

Detail of acanthus border on N wall of nave. 
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Fig. 27. Basunblåsande ängel. 
Detalj av takmålningarna fig 26. 
Foto 1965. 

Angel blowing a trumpet. Detail 
of paintings fig 26. 

MÅLNINGAR 

Fig. 26. östra delen av kyrkans tunnvalv av trä med takmålningar utförda 1774 
av Johan Stendahl och Petter Österberg. Krucifixframställningen i mitten om-
ramas av Tron och Rättvisan. Längst till vänster syns Moses med lagens tavlor, 
till höger en framställning av Bebådelsen. Foto 1965. 

E part of wooden barre[ vau/t with paintings executed in 1774 by Johan Sten
dahl and Petter Österberg. The representation of the crucifix in the middle is 
surrounded by Faith and Justice. To the far left can be seen Moses with the 
tablets of th e la w, right, the A nnunciation. 
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Fig. 28. Fragment av norra långhusmurens krönbård. Utförd samtidigt med 
takmålningarna fig 26. Foto 1965. 

Fragment oj border on N wall oj nave. Executed at same time as ceiling paint
ings fig 26. 

Fig. 29. Interiör mot väster av 
kyrkans vapenhus. Målningarna 
utförd a 1756 av Johan Christian 
Zschotzscher. Foto 1965. 

Porc/1 of church Iaoking W. 
Paintings exec·uted 1756 by Johan 
Christian Zschotzscher. 

Fig. 30. Pariseen och publikanen. 
Detalj av vapenhusets takmålning 
av Joh an Christian Zschotzscher 
1756. Foto 1965. 

Th e Pluu·isee and the Publican. 
Detail of painting on rooj of 
p01·ch by Johan Christian 
Zschotzscher, 1756. 
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Fig. 3J. Kristus som världsdomare. Reliefen har sanno-
likt utgjort mittpartiet av ett ej bevarat antemensale av 
trä. Mitten av 1200-talet. Foto 1965. 

Christ as Judge of the World. The relief was probably 
the centre part of an antemensale of wood, now lost . 
Middle of 13th century . 

det 1835 upptagna hålet för den nya läktartrap-
pan, har i mittfältet en framställning av fariseen 
och publikanen (fig 30). De båda männen är pla-
cerade framför en mur, f-ariseen iförd en röd kläd-
nad med blå mantel, publikanen en brun livkläd-
nad. Fältet inramas av en dubbel ram, den inre 
bestående av .gulvita, gråa, rosa och svarta moln 
på blå botten, den yttre av en yvig akantusranka 
i vitt och grått på röd botten samt änglahuvuden. 
Ovanför, respektive nedanför mittfältet har pla-
cerats en inskriftskartusch med texten: »(Ja)g be-
tracktar mina Wägar, och wänder l (mi)na fötter 
till tin wittnes börd / Ps. 119. V. 59» samt »Jag 
säger eder; thenne gick sädan hem / igen rättfär-

digad mer än then andre; ty then / sig up höger han 
warder förnedrad. / Luc. 18. V. 14. - Målat A" 
1756. » Angeln under den sistnämnda inskriften 
har på högra vingen inskuret »Anno 1734», san-
nolikt årtalet för takets inläggande. (Själva vapen-
hus,et började byggas 1732.) Väggarna är deko-
rerade med arkadbågar i vitt och svart med gråa 
fyllningar mellan breda, brunröda licener (fig 29). 

Zschotzscher har sannolikt även målat tiggaren 
på den i vapenhuset placerade fattigstocken (fig 
58). 

Samtliga målningar rengjordes och konservera-
des av konservator Sven Wahlgren 1953-54. 

Inredning och inventarier 
Altaranordning 

Altaret är ett enkelt träaltare målat i gråblått. 
Uppställt vid den östra kortväggen. Altaret om-
ges på båda sidor av slutna bänkar (fig 9), vilka 
använts som klockarbänk respektive prästbänk 
(se nedan). 

Från det medeltida altaret har bevarats en r.ek-
tangulär täckskiva av brunröd, polerad kalksten, 
möjligen senare använd som resealtare. stenplat-
tan har sannolikt varit täckplatta över altarets re-
likgömma.l'' Mått 18 x 20,5 cm, tjocklek 2,2 cm. 
Deponerad i Smålands Museum sedan 1872. Plat-
tan omnämns i Adeliga grafvar (1757, ATA) 
som »Ett bäraltare, som i Påwedömet brukades 
när Sochnebud skiedde, och är det en sten af 
marmor, så stor som en bok 2ne finger tiock 
i 8°, hwilken öfwer et hol mit på altaret legat, 
hwilket och wid Dref och Hornaryd är til att se ». 

Altarprydnaden utgörs sedan 1953 av den me-
deltida kalvariegruppen fig 32 (se nedan). 

Om den hdigare altarprydnaden saknas upp-
gifter. Ar 1661 upptar räkenskaperna en utgift 
på 80 dr för »altare taflan» samt ersättning till 
»snickaren som hielpte Målaren at sättia ihop al-
tare taflan». Aret dessförinnan hade man på soc-
kenstämman på »S. Jacobi dag» beslutat, att »the 
gamble altare-tafflar och beläten som stodo här 
och thär skulle renoveres och förändres och i ord-
ning stelles». Det är därför möjligt att de år 1661 
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Fig. 32. Kalvariegrupp, ursprungligen uppställd i den romanska träkyrkan. l 
gruppen har även ingått den knäböj ande ängeln fig 41. Det nuvarande korset 
är utfört med ledning av den vid kyrkans restaurering funna korsstammen. 
Gruppen har svaga färgspår i rött och grönt. 1200-talets sista fjärdedel. Foto 
1965. 

Ca/vm·y group, originally in the wooden, R om anesque church. The kneeling 
angel in fig 41 was a/so part. of the group . Th e present cross was made on 
the basis of the cross upright found during the restoration of the church. 
S/ight traces of paint, red and green, on the group. Last quar/er o f 13th cen
tury. 

F ig. 33 . Detalj av den ursprungliga korsstammen. Foto ATA. 

D etail o f the original cross. 

Fig. 34. Kristusbildens baksida. Foto ATA. 

Rear side of Christ. 
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Fig. 35. Detalj av kalvadegruppens 
Mari abild . Jfr fig 32. Foto ATA. 

Detail o f Mary in Calvary group. 
Cf fig 32. 

Fig. 36. Kalvariegmppens Kristusbild . 
Jfr fig 32. Foto ATA. 

Christ in Calvary group. Cf fig 32 . 

Fig. 37. Detalj av Kristusbi,lden. Foto ATA. 

Detail of Christ. 
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Fig. 38. Den sörjande Maria och Johannes. Jfr fig 32. 
Foto ATA. 

Mary, m ourning, and John. Cf fig 32. 

upptagna utgifterna för altartavlan avser repara-
tion och modernisering av en äldre altaruppsats. 

Altarringen är rund, sluten. Målad i blågrönt 
med rött knäfall. Fyllningarna utgörs av bågställ-
ningar vilka inramar ett i vitt och blått marmore-
rat fält prytt med en inskuren sexuddig stjärna. 
Varannan stjärna gul, varannan röd. »Altaredis-
ken » gjordes »rund » år 1774 (räk). 

Medeltida träskulpturer 

Som tidigare nämnts har kyrkan ägt en förnäm-
lig samling medeltida träskulpturer, vilka delvis 
bevarats.10 

Framställningen av Kristus som världsdomare 
(fig 31) utgör med all sannolikhet mittpartiet av 
ett ej bevarat antemensale av trä, som ursprung-
ligen klätt det medeltida altarets framsida. Kris-

Fig. 39. Detalj av Johannes. Foto ATA. 

D etail of John. 

tusbilden är skuren i lövträ (höjd 40 cm, bredd 
18 cm) samt har rester av målning i rött och 
grönt. Kristus sitter på en enkel tron med föt-
terna vilande på världsklotet. Båda händerna är 
avslagna. Den vänstra handen bör ha hållit en bok 
medan den högra varit höjd. Stilen är elegant och 
detaljerna är utförda med stor precision . Sanno-
likt är reliefbilden utförd i Skåne omkring mit-
ten av 1200-taletY Majestasframställningen om-
gavs troligen liksom på det ännu bevarade trä-
antemensalet från den närbelägna kyrkan i Berg 
(nu i SHM) av två rader med apostlar. 1s 

Den kalvariegrupp, som nu pryder korets östra 
vägg (fig 32-41 ), har som nämnts ursprungligen 
varit uppsatt i den romanska träkyrkan. Gruppen 
utgörs av ett krucifix omgivet av den sörjande 
Maria och Johannes samt en knäböjande ängel. 
Skulpturerna är skurna i ek samt har svaga rester 
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F ig. 40 . J o ha nnesfigure n sedd frå n sida n och ba kifrå n. 
Ba ksid a n ha r ursprungli gen va rit täc kt av en trä pla tt a. 
Foto ATA . 

Figure of John seen from side and re:u·. Th e rear was 
origiuallv co •·ered ll'ith a sheet of ll 'ood . 

av mälning med tunn temperafä rg i kl a rt rö tt och 
grönt (mantl a rna röda, li vkhidnadern a gröna). 

Kri stusbilden (höjd 142 cm) bär tö rnekrona 
och ovanpå de nna en nu mycket skadad kunga-
kro na. Kroppens hållning ~ir rak, huvudet luta r 
[lt höge r sida, fötterna ~i r fä stade med en spik . 
Den v~in stra fo ten ~ir lagd ovanpå den högra. 
Uindkl ~id e t bilda r en va lk runt midjan med knut 
vid viinstra höft en. Kronans tinna r, fl erta let av 
tö rnekransens taggar samt tumm ar och tå r är av-
slagna. Huvudet, kroppe n och armarna (i e tt 
stycke) iir skurna var fö r sig (fi g 34). Det nu-
va rande korset ä r utfört med ledning av de n vid 
kyrk a ns resta urering funna ko rsstammen, vilken 
vid den nedre viistl ~ikta re ns uppfö rande 1639 
hade anviints som go l vplanka . • ~• Ko rset (höjd 3 m) 

I N R E D N I NG O C H I NV ENT A RI E R 

kantas av treflikiga blad med varje sidoflik in-
rull ad till en knopp, ändplattorna ä r fyrpassfo r-
made. Aven ko rsstamme n (fi g 33) ha r fä rgspå r i 
rö tt , grönt och sva rt. 

D e båda skulpturerna av den sö rjande Ma ri a 
och Johannes ha r samm a milt leende a nsikten 
som Kri stusbilden, ögonen iir kupiga och nr1got 
snedstä llda. Maria {höjd 136 cm) bä r krona, 
ha lvl ångt dok och fo tsid li vkl ädnad . Huvudet iir 
luta t mot v~ins te r hand , den högra handen har 
stött den viinstra armbåge n. Av den vä nstra han-
dens fin grar finn s ett fragment vid kinden, i öv-
ri gt saknas båda undera rma rna och händerna. 
Joha nnes (höjd 142 cm) iir kl iidel i livkEidnacl 
och ma ntel, sammanh tdl en av ett runt spiinne vid 
högra axeln , fött erna iir nakna. H an biir skägg 
med e leganta lockar, nägot som ä r ytte rst sä ll synt 
och bö r ha bysa ntinskt ursprung. H ögra handens 
pekfinge r iir lyftat. Den vänstra handen och un-
de ra rme n ~ir skulpte rade fö r sig ( fi g 39). Hande n 
ha r htdlit upp ett fö rem[d, möjligen en bok. D et 
är inte helt uteslutet, att d et h ~ir ~ir fr åga om en 
bild av Johannes Döpa ren, som i så fa ll i vänste r 
hand hå llit e n rund platta med Guds Lamm . A ve n 
huvudet är skulpte rat fö r s ig (fi g 40). Bäda figu-
rerna ha r nedtill fo tpl a tto r med märke n efter nu 
avsågade tappar fö r fas tsättning i ·ett unelerl ag av 
tr ~i . Baksido rna har va rit täc kta av lr~ipl a tto r. 

Till ka lva ri egruppen bö r även ha hö rt den kn:i-
böjande, nume ra ving lösa, ~in g lafigurc n fi g 4 1 

(höjd med tapp 54 cm). V iinstra arm en iir rö rli g 
i sidled, hanelen ha r tro li gen hå llit ett rökelseka r. 

Ka lva riegruppen få r tänkas ko mpletterad med 
ytte rli ga re en kn iiböjande iinge l. Stilen ä r å lder-
do mlig med bysa ntinska inslag t ex i dokets och 
mantla rnas nedre konturer men den rela ti va na-
tura li smen och ansiktenas leende uttryck liksom 
den li vliga rö relsen både i linj er och veck vi sa r 
att vi här ha r a tt gö ra med en retarderad loka l 
sko la. Det egena rtade tekni ska utfö randet med 
bilderna hopfogade av lösa stycken tyder på att 
skulptö ren huvudsakligen va rit utbildad som mtl-
lare. Det li gge r niira till hands att antaga att 
gruppen utfö rts av samm a ve rkstad som målade 
träkyrkan (jfr ovan). E tt motsva rande exempel 
finns i midesjö , d iir Mado nnan samt Olovbildens 
skåp stå r un ele r stili sti skt inflytande av målningar-



KYRKORNA I SJÖSÅS 

nas mästare Sigmund. Detsamma har troligen 
också varit fallet i Svinhult (ög), där från den nu 
rivna träkyrkan en madonnabild nära besläktad 
med sjösåsgruppen samt några bilder ur hennes 
skåp har bevarats. Gruppen torde knappast ha till-
kommit förrän under 1200-talets sista fjärdedel.2° 

Kalvariegruppen förvarades under början av 
1900-talet i den nya kyrkans torn men återfördes 
till den gamla kyrkan och uppsattes där 1921. 

Kyrkans senmedeltida triumfkrucifix är över-
fört till nya kyrkan (fig 68). 1661 uppges kruci-
fixet vara placerat över »Koren» (korstolen, räk), 
men upphängdes senare på södra långhusväggen. 

A v den madonnabild, som ursprungligen bör 
ha varit placerad på det norra sidoaltaret i trä-
kyrkan, har endast bevarats en del av huvudet 
(fig 42). Fragmentet, som är av ek, saknar färg-
spår (höjd 36 cm). Maria har burit slöja och 

Fig. 42. Fragment 
av madonnabild. 
Senare delen av 
1200-talet. Foto 
1965. 

Fragment of figure 
of the Virgin. 
Latler part of 13th 
century. 

Fig. 41. Knäböjande ängel. Har tillsammans med en 
ytterligare, ej bevarad ängel ingått i ka lvariegruppen fi g 
32. Vän tm armen är rörlig i sidled, handen har troli-
g.en hållit ett rökelsekar. Foto ATA. 

Kneeling angel. Tagether with another angel, now lost, 
was part of the calvary group, fig 32. L ejt arm can be 
moved lateral/y, and the hand probah/y li e/d a censer. 

krona, håret är lagt i små lockar. Stilen tyder på 
att skulpturen liksom antemensalet har utförts i 
Skåne efter mitten av 1200-talet. 21 

Rogberg omtalar 1770, att i Sjösås »finnes äf-
wen ock S. Olovs bild, med ett Riksäpple i den 
ena handen och en yxa i den andra. » Olovbilden 
är ej bevarad. A v skåpet återstår däremot fem 
stycken av de förnämliga reliefer som prytt dör-
rarna (fig 43). Fyra av dessa har motiv hämtade 
ur Olovslegenden: - l. Sårad riddare (Olov). 
- 2. Olovs fall i slaget vid Stiklastad 1030. - 3. 
Bröderna Einar och Andreas skär tungan av den 
engelske prästen Richard. - 4. Olov bränner 
spånorna. Den femte reliefen, vilken föreställer 
en ängel med rökelsekar, kan dock ha tillhört 
Mariabildens skåp. Samtliga reliefer är skurna i 
ek (höjd 35 X38 cm). Färgen är bevarad fläckvis: 
i dräkterna rött och grönt, på rustningar och järn-
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Fig. 43. Reliefer ur ett ej bevarat Olov-
skåp. F rån vänster: så rad riddare (Olov), 
Olov bränner spånorna, Olovs fa ll i slaget 
vid Stiklastad 1030, bröderna Einar och 
Andreas skär tungan av den engelske 
prästen Richard. Slutet av 1200-talet. 
Foto ATA. 

R eliefs from a lost Olov triptych. From left: 
wounded knight (Olov) , Olov buming 
shavings, Olov's fall at the Battle of 
Stiklastad, 1030, the brothers Einar and 
Andreas are culting out the tongue o f the 
English priest, Richard. End of 13th 
century . 

Fig. 44. Olov bränner spånorna. Jfr f i·g 43 . 
Foto 1967. 

Olov buming shavings. Cf fig 43 . 

l 
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föremål svart, på sköldarna blått, marken grön. 
Ä ven något guld förekommer. Detta arbete torde 
liksom de övriga stå i nära samband med syd-
skandinavisk skulptur och ha utförts vid 1200-
talets slut. 22 

I kyrkan är även uppställd en mycket enkel 
bild i lövträ av aposteln Jacob den äldre i pil-
grimsdräkt (höjd 84 cm). Troligen utförd under 
1400-talet. 

Rökelsekar 

I sakristian förvaras ett senmedeltida rökelsekar 
(fig 45). Karet kröns av ett torn med omgivande 
hus, tydligen en symbol för den heliga staden. 
De på taken placerade tupparna är symboler för 

Fig. 45. Senmedeltida rökelsekar. Foto 1965. 

La/e m edieval cen.~er. 

vaksamheten. En tupp är avslagen och även ked-
jorna saknas. Höjd 18 cm. Rökelsekaret depo-
nerades 1872 i Växjö Fornsal (nuv. Smålands 
Museum) men återfördes till kyrkan 1962. Ett 
rökelsekar av samma typ har bevarats från Lom-
maryds kyrka (Sm). 

Predikstol 

Predikstolen (fig 46) är placerad vid den södra 
långhusväggen. Korgen har sexsidig plan, barriä-
ren är indelad i fyra fyllningsfält med bågställ-
ningar. Hörnen markeras av pilastrar, maskaraner 
samt nedtill svarvade ändkulor. Karnisformat un-
derrede. På korgens insida är ~ästad en fjädrande 
träribba, med vilken prästen kunde åstadkomma 
smällar för att väcka åhörarnas uppmärksamhet. 
Predikstolskorgen har ursprungligen varit smyc-
kad med intarsia, vilken framskymtar under den 
nuvarande målningen från 1774 (fig 47). Huv·ud-
färgerna är ljust grönt och blått. De i fylln ingar-
nas mittfält målade vapensköldarna tillhör B P 
Sparre,2a A Schmiedeberg24 och J F Ceder-
schiöld. 25 Det sexkantiga ljudtaket kröns av kar-
tuschformade gavelstycken och svarvade pinakler. 
Predikstolstrappan omges av en hög barriär med 
portal. I barriärens mittfält målad inskription: 
»Åhr 1651 är dena Predikostohl af då warande 
Lidbaholms Säteries Ägare Högw. Baron H. Pe-
der Sparre til detta Herrans Hus förärad, Ahr 
1774 är sama Predikostohl målad, då warande 
Lidbaholms Säteries ägare R yttmästare wid 
Kong!. Adelsfanan wälborne herr Alexander 
Schmiedeberg, och Lieut: wälb: herr Johan Fried. 
Cederschiöld, tempore pastaris Mag. N. A. 
Bruhn. » På predikstolsportalens trekantiga gavel-
stycke inskriften: »Kyrkans förnyade Snickare 
Arbete är förrättadt af Petter Wiberg från Wi-
åhs, samt måladt af Johan Stendahl och Petter 
Österberg» (not l samt not 13). - 1645 beställde 
» W."t Lars Jönsson » snickare till predikstolen 
och 1650 uppger räkenskaperna att »Sal. Hr Per 
Sparre förährat 50 daler Sölfwermynt till Siöess-
åås Predikostohl». I maj 1651 betalades de sista 
omkostnaderna på predikstolen (räk) . Prediksto-
len överensstämmer till sin typ med den år 1635 
förfärdigade intarsiasmyckade predikstolen 
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Fig. 47. Deta lj av predikstolskorgen. Under 
målningen skymtar den ursprungliga inta rsia-
utsmyckningen. Vapenskölden tillhör fri-
herren Per Eriksson Sparre till Lidboholm, 
död 1647. Foto 1965. 

D etail of pulpit. The original inlay decoration 
can be traced under the painting. Th e 
coat-of-arms is that oj Baron Per Eriksson 
Sparre of Lidboholm , t 1647. 

Fig. 46. Predikstol från 1651. Den nuvarande 
målningen utförd 1774. Foto 1965. 

Pulpit, 1651. Present painting executed in 
1774. 

grannkyrkan i Dädesjö men har ett betydligt enk-
lare utförande. 

På predikstolen är ett timglas med fyra glas 
placerat (se fig 46). Stället är av snidat trä, stån-
dare av smidesjärn. Timglaset inköptes 1726 för 
4 Dr Smt (räk). 

Bänkinredning 

Bänkinredningen är sluten. Dörrarna har rek-
tangulära fyllningar, somliga med bågställningar. 

Vissa mellanstycken är prydda med skurna orna-
ment, andra med svarvade halvkolonner (fig 48). 
Ramstyckena är gulbruna med svart marmore-
ring, fyllningarn a marmorerade i rött, blått och 
vitt, beslagen röda. - Bänkinredningen är ur-
sprungligen byggd 1639 i samband med kyrkans 
reparation. Inventarieförteckningen för åren 1639 
-61 omtalar, att » Then 29 Augusti Anno 1639 
när stoolarna i Siössåhs Kyrkio aff nyo woro .för-
bygde skedde deelningen i heela församblingen s 
närwaro ». 1712 målades bänkarna av »Monsr 
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Brackwagen» (räk). 26 1774 reparerades bänkin-
redningen samt ommålades sannolikt. De nedersta 
bänkraderna är tillkomna efter den norra ingång-
ens igensättande 1775 och läktartrappornas ut-
flyttning till vapenhuset 1835. 

I koret finns på vardera sidan om altaret en 
sluten bänk: till vänster klockarbänken, till höger 
prästbänken. En sluten bänk är även placerad vid 
korets södra vägg. Korbänkarna renoverades lik-
som bänkinredningen i övrigt 1774 (räk) . 

Läktare 

Kyrkan har i väster två läktare över varandra, 
i norr en »kvinnfolksläktare» samt ytterligare en 
läktare utefter den norra korväggen över sakris-
tian. - Den nedre västläktaren (fig l , 49-50) 
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Fig. 48. D etalj av kyrkans 
bänkinredning, ursprung-
ligen byggd 1639. Foto 
1965. 

D etail of pews of church, 
installed original/y in 
1639. 

har slät barriär med figurm ålningar samt rik mar-
morering i rött, blått, vitt och gult. Figurerna, som 
avbildas i bröstbild, omges av rektangulära ramar 
i vitt, grått och rött ; bottenfärgen bl ågrå. Dessa 
är enligt inskriften från vänster: »E. Mathaeus, 
E. Marcuus, Pr. Micha, P . Zacharias, S. Maria, 
S. Johannes Bapt. , S. Simeon, S. Paulus, E . Lu-
cas, E . Johannes. » Läktaren uppfördes sannolikt 
1639, då kyrkans bänkinredning förnyades. Den 
ursprungliga barriären utgjordes av kontursågade 
balusterdockor, på vilka den nuvarande bröst-
ningen är spikad . 1642 uppges »Lars Jönsson 
med egen bekostning häriigen låtit renovera Läc-
taren medh snickarewärke och medh måålningh 
wthstoffera» (räk). De nuvarande figurm ålningarna 
är av allmogekaraktär och av stilen att döma ut-
förda samtidigt med takmålningarna 177 4 (se 
ovan.) Den påfa ll ande eleganta bilden av Maria 
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med Jesusbarnet (fig 49) bör ursprungligen ha 
utgjort mittbilden i målningsserien. Barriären har 
tydligen i samband med någon reparation brutits 
loss och sedan fastsatts på nytt. 

Kvinnfolksläktarens barriär har rektangulära 
fyllningar med profilerat listverk. Spegelytorna är 
prydda med figurmålningar. Ramverket är målat 
i himmelsblått, övriga partier marmorerade i rött, 
blått, vitt och gult, de skurna ornamenten röda 
mot grön botten . De målade bröstbilderna fram-
ställer .enligt inskriptionerna från vänster: »P. 
Ezechiel, P. Ieremias, P. Esaias, S. Bartholo-
maeus, S. Thomas, S. Philippus, S. Andreas, S. 
Iacobus M, S. Petrus, Iesus, S. Johannes, S. Iaco-
bus Minor, S. Simon, S. Thaddaeus, S. Matthias, 
S. Matthaeus, P. Daniel. P. loel » (fig 51- 52) . 
A v de målade fälten mot öster är genom den 
senare tillbyggda »herrskapsläktaren» endast ett 

Fig. 49. Maria med Jesusbarnet Detalj av den nedre 
väst läktarens målningar utförd a 1774 av Johan Stendahl 
och Petter Österberg. Foto 1965. 

Th e Virgin and Chi/d . D etail of paintings on the lower 
W gallery, executed in 1774 by Johan Stendahl and 
Petter Österberg. 

INRED I G OCH !NYE TARlER 

synligt. Här framställs en scen visande Kristus 
välsignande en ung pojke samt en ur skyn fra m-
trängande eldslåga som antänder ett träd. över 
scenen inskriften: »Christus Justorlim Fulcia. » 
Målningarna är liksom de något senare mål-
ni,ngarna i vapenhuset utförda av Johan Christian 
Zschotzscher (not 14). Denne åtog sig 1750, »at 
förswarligen och siriigen måla med Marmorering 
och tienlig sirat bägge läctarne i Siösåhs kyrkia 
+ och Klåchefodret, öfwerstryka något i Sacris-
tigarr af träsakerna, ·samt thet främra fö nstret 
gluggen wid altaret något måla och th et i et för 
alt arbetet hafwa i betalning af kyrkian si u tio da-
ler silfwermynt» (st prot). Under läktaren finns 
en målad inskription omramad av två palmkvis-
tar och en röd rosett: »Ornamentum hoc pasi
tum est, Anno 1750 Pastore Magistro Christiano 
Ternero » (Dessa målningar utfördes år 1750 då 

Fig. 50. Evangeli sten Markus. Deta lj av den nedre väst-
läktarens målninga r. Foto 1965. 

St. Mark. Detail of paintings on the lower W gallery . 
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Fig. 51. Deta lj av >>kvinnfolksläktarens» m ålningar, ut-
förda 1750 av Johan Christian Zschotzscher. Foto 1965 . 

Detail of paintings on the >>women's ga llery>>, executed in 
1750 by Johan Christian Zschotzscher. 

Fig. 52. Jesus med korskrönt världsklot. Detalj av >>kv inn-
folksläktarens» målningar. Foto 1965. 

Jesus with globe, crowned with a cross. Detail of paint
ings on •women's gallery>>. 
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F ig. 53. Deta lj av den övre västläktarens målningar med porträtt av kyrkoherden Nils Anders-
son Bruhn , utförda 1774 av Johan Stendahl och Petter Österberg. Foto 1965. 

D e tail of paintings on upper W gallery, with a portrait o f Vicar Nils Andersson Bruhn, exe
cuted by Johan Stendahl and Petter Österberg in J774 . 

Magister Christian Terneros var pastor). 27 Läk-
taren uppfördes 1736 »för pigor och flickor at 
fruar och hustrur icke så hårdt må trängias» (st 
prot). 

Den övre västläktaren uppfördes och målades 
i samband med ombyggnaden 1773- 75 . Läktaren 
har en slät, blåmålad barriär. I mitten ett porträtt 
av kyrkoherden N. A. Bruhn , på sidorna fält med 
inskriptioner och marmorering (fig 53). Fältet till 
vänster om Bruhn upptas av en series pastorum, 
till höger av texten: »Åhr 1773 Blef detta Herrans 
hus med nya Fenster utsiradt, hwilka uthöggos af 
muren til sin hafwande nu nödwändiga storlek. 
Ahr 1774 giordes öfwersta Läktaren och Takpa-
nelningen härstädes ny uphögd och hwälfd: altare-
disken rund då st-olar och golf blefwo iämkade och 
i god ordning satte, samt seder mera KYrkan öf-
wer alt målad. Då warande Pastore Magistro Nico-
lao And: Bruhn och kYrkowärdar Jonas Jonsson 
i Östenhaga Håkan Persson i Wiåhs. » Målning-
arna är utförda av de tidigare nämnda målarna 
Johan Stendahl och Petter Österberg. - Upp-

gången till västläktarna och kvinnfolksläktaren 
är sedan 1835 gemensam via en trappa i vapen-
huset. Tidigare var läktartrapporna belägna inne 
i kyrkan (Wideen). 

Läktaren på den norra korväggen uppfördes 
l 784 på kyrkans bekostnad och tilldelades säte-
riet Lidbobolm (st prot) . Den har en enkel bar-
riär med rektangulära fyllningar. Målad i grå-
blått. 

E n orgel anskaffades 1958 och placerades i den 
södra delen av den nedersta västläktaren. Orgeln, 
som har sju stämmor, två manualer och pedal 
är byggd av Marcussen & S~n i Abenrå medan 
fasaden är ritad av arkitekt Tore Virke. 

Nummertavlor 

- l. Med rikt snidad träram prydd med putti-
figurer samt blad- och blomornament (fig 54). 
Målad i blått, rött och grönt. Höjd 125 cm. Bör 
vara identisk med »l st. N u mer = Tafla, med därtil 
hörande 30 Numrer, altsammans köpt Ar 1756 
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Fig. 54. Snidad och må lad nummertav la, inköpt 1756. 
Detalj se omsl aget. Foto 1965. 

Carved and painled hymnboard, purellased 1756. 

för 13 Dr 20 öre Silfmt. (inv 1783). I räken-
skaperna år 1756 uppges numren vara köpta i 
Karlskrona. Troligen har även själva tavlan in-
köpts på samma ort. Nummertavlan »stofferades» 
samma år i samband med de övriga målningsar-
beten, som då utfördes av Zschotzscher. - 2. 
Enkel, rektangulär tavla med trekantigt gavd-
stycke placerad på ståndare (se fig 9). Tillverkad 
1952 med nummertavlan i Drevs gamla kyrka 
som förebild. 

Dopredskap 

Kyrkans ursprungliga, romanska dopfunt av sand-
sten är överförd till nya kyrkan (fig 70- 72) . Den 
äldsta inventarieförteckningen, 1639-61 , upptar 
en »Funtekätill », 1690 omnämns ett »Messingz-
becken i funten» samt en »gryta av Malm uthi 
Funten ». 1739 uppges bäckenet vara gammalt 
och nästan obrukbart »i hwars ställe, et annat 
nytt, antingen af mässing el. Teen, som passar sig 
effter then ther-efter gorde formen, el. funten, med 

första förskaffas bör». Enligt senare anteckning i 
samma inventarieförteckning försåldes bäckenet 
1745 och ett nytt av tenn inköptes. Den om-
nämnda malmgrytan upptages sista gången 1728. 
Tennskålen ersattes 1783 med en ny, som med 
tillhörande träfot förvaras i nya kyrkan (fig 
73-74). - Den nuvarande dopfunten av trä är 
tillverkad efter ritningar av antikvarien Iwar An-
derson, Riksantikvarieämbetet. Målad i grönt, in-
skärningarna röda. Höjd 83 cm. Till funten hör 
ett dopfat av koppar. Diameter 49,5 cm. Stämp-
lat A. Karlström, Spånga. 

Nattvardskärl 

Samtliga av kyrkans nuvarande nattvardskärl är 
utförda av silversmeden Wiwen Nilsson, 30 Lund, 
1956 (fig 55). Kalk av silver. Hög, sexkantig, py-
ramidformad fot, korsformad nod, slät cuppa. 
Höjd 25 ,5 cm. Runt fotens ins ida inskriften : 
»Sjösås gamla kyrka 1956. Till minne av kyrko-
herdarna Efraim Lindstam Sjösås och Sven Lind-
stam Almundsryd. »31 Sexkantig paten med runt 
mittparti. Diameter 17,5 cm. Oblatask, sexkantig 
med runt lock och korsformad knopp. Diameter 
13 cm, höjd 4 cm. I botten inskriften : »Sjösås 
gamla kyrka 1956. Till minne av fru Emma Lind-
stam Sjösås» .31 Vinkanna, sexkantig, pyramidfor-
mad, runt lock krönt av ett kors. Höjd 30 cm. 
Samma inskrift som på kalken. Skänkta 1956. 

Kyrkans äldre nattvardskärl överfördes 1865 
till den nya kyrkan. D essa bestod av en ursprung-
ligen medeltida, förgylld kalk, vilken 1772 för-
storats av guldsmeden J Yman i Växjö, samt till-
hörande förgylld paten. Kalken och patenen för-
såldes 1869 till Drevs och Hornaryds nya kyrka, 
där de ännu är i bruk. Aven sockenbudstyget samt 
två oblataskar av glas och en gammal oblatask 
av tenn överfördes till nya kyrkan (fig 76-78) . 

I 1690 års inventarieförteckning upptas »en 
Silfwer Kanna om 80 lodh» samt 1728 en »Oh-
lates Ask innantill förgyldt». I förteckningen för 
år 1783 uppges kannan vara inköpt år 1685 för 
80 Dr Smt på prosten Spakeii32 inrådan, medan 
oblatasken, som är »gammal och obruklig» för-
modas vara skänkt år 1670 av välborne herr Nils 
örnecrantz.R3 Såväl vinkannan som oblatasken 
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Fig. 55. Nattvardskärl av silver, utförda 1956 av Wiwen Nilsson. 
Foto 1965. 

Communion vessels. silver, by Wiwen Nii:Json , 1956. 

försåldes 1837 till guldsmeden Tillström i Växjö 
för l Rd 28 sh lodet (st prot). 

Brudkrona 

Ar 1651 inköptes till Sjösås gamla kyrka en brud-
krona av förgyllt silver, vilken 1691 förminska-
des något (räk). Såväl brudkronan som tillhörande 
kronask av koppar är bevarade och överfördes till 
nya kyrkan (fig 79-80). 

Ljusredskap 

Samtliga av kyrkans gamla ljuskronor av mässing 
är bevarade: - l. En krans med sex armar 
prydda med drakhuvuden, breda tallriksformade 
droppskålar, profilerad mittstav med rund änd-
kula. Prydnadsarmar saknas. Reflexornament i 

form av klackliknande blommor. Höjd 50 cm. 
Nu monterad för elektriskt ljus. Hänger närmast 
altaret. - Senrenässanstyp. Inköpt 1660 »aff 
Ahrborne Majoren i Heeda för Kopparmynt 40 
daler» (räk). - 2. En krans med åtta armar, pro-
filerad mittstav krönt av en dubbelörn, rund änd-
kula. Höjd 50 cm. Nu monterad för elektriskt 
ljus. Hänger närmast västläktaren. Enligt inven-
tarieförteckningen 1783 förärad på »Påsk-dagen 
år 1699 af Capitainen, Wälborne Herr Gert Eh-
renchantz,34 och Wälborne Herr Nathanael Ce-
derschöld35 till Lidboholm» samt hängde då 
främst i kyrkan. - 3. En krans med åtta armar, 
profilerad mittstav, rund ändkula, två rader pryd-
nadsarmar, reflexornament i form av blommor. 
Höjd 67 cm. Försedd med inskriften: »För Kyr-
kians Penningar är Thenna Ljus-Crono Kiöpt Ar 
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1756. Pastore M. Christiano Ternero» (not 27). 
Nu monterad för elektriskt ljus. Hänger mitt i 
kyrkan. Inköpt av mäster Eric Lundwall i Växjö 
år 1756 för 57 Dr Smt (inv 1783). 

Kyrkans övriga ljusredskap bestod 1851 av »2 
ljusstakar med 3 armar, 2 med enkla pipor, 8 
lampetter, 4 st större» samt ytterligare » 2 ljus-
stakar» (in v). A v dessa skänktes den ena kandela-
bern under slutet av 1600-talet av familjen Drake, 
den andra inköptes 17 55 för att placeras på pre-
dikstolen. Sistnämnda år inköptes även lampet-
terna. Dessa ljusredskap är överförda till nya kyr-
kan och beskrivs i samband med dennas inven-
tarier. Aterförda till gamla kyrkan 'är ett par stora 
mässingsljusstakar från 17 44, vilka beskrivs ne-
dan. 

Ljusstakar: - 1. Ett par av silver med rund 
fot, spiralrefflat skaft. Höjd 22 cm. Inskrift: 
»Sjösås gamla kyrka 1956. Till minne av Gustaf 
Bolander, Braås. » Enligt stämplarna tillverkade 
av O L Olausson. - 2. Ett par av mässingsplåt 
Åttkantig, klockformad fot, spiralvridet skaft. 
Driven och punsad dekor. Höjd 28 cm. Identiska 
med »2ne Ljusstakar, med en pipa i hwardera, 
förärade af Enke-Pastorskan i Sjösås, Fru Ewa 
Wising, född ölander,3 G hwilka stå på Altaret, 
och äro gifne år 1744» (inv 1783). - 3. Enpipig 
av mässing, gjuten. Skålformad fot, cylindriskt 
skaft med nabb och handtag. Höjd 16 cm. Så kal-
lad tysk stake. Har tillhört Jonas Håkansson, född 
i Pilås 1777, död som komminister i Döderhult. 
Gåva av författaren J A Göth.37 - 4. Ett par 
av mässing, gjutna. sexkantig fot, profilerat skaft. 
Höjd 25 cm. Moderna. Signerad Y stad metall. 
Står på predikstolen. Gåva av författaren J A 
Göth (se ovan). - 5. Ett par av mässingsplåt 
Attkantig fot, spiralvridet skaft. Höjd 14 cm. Mo-
derna, gjorda efter gammal modell. - 6. Ett par 
tvåarmade av mässing, gjutna. Höjd 25 cm. Mo-
derna. 

Textilier 

Kyrkans nuvarande textiber är alla utom den ena 
mässhaken {nr l) moderna och anskaffade under 
de sista decennierna. 

Antependier: - l. Av grått linne. 1940. - 2. 

A v naturfärgad linnedamast. Broderat kors och 
blomkrans i guld och olikfärgat silke. 1958. 
Skänkt av prostinnan Elin Melin, Braås. - 3. Av 
grönt tyg i ylle och silke med små strödda kors 
broderade med guldtråd. Södra Sveriges kyrkliga 
textil 1948. Skänkt av Braås kyrkliga syförening. 
- 4-7. Av respektive violett, blågrön, röd och 
naturfärgad bomullsdrälL Södra Kalmar läns 
hemslöjd. Skänkta av Braås kyrkliga syförening. 

Altarbrun av naturfärgat mönstrat linne med 
broderade figurer i olikfärgat silke och guldtråd. 
Södra Sveriges kyrkliga textil. Skänkt av Braås 
kyrkliga syförening. 

Mässhakar: - l. Av svart sammet kantad med 
silvergaloner. På ryggsidan brett kors av silver-
galoner. Anskaffad i september 1783. Tyg och 
galoner inköpta hos handelsmannen Nils Lyck-
berg i Växjö, förfärdigad av skräddaren Sachris 
Ekewall (räk 1783-84). - 2. Av violett ylle. På 
ryggsidan kors med törnekrans i applikation och 
broderi, på framsidan IHS under krona. Signerad: 
»Pro Ecclesia 1961». Skänkt av Braås kyrkliga sy-
förening. - 3. Av vinröd mönstrad sidendamast. 
På ryggsidan brett guldkors, på framsidan Kristi 
monogram. Signerad: »Sjösås gamla kyrka 1964 
- Licium 1964.» - 4. Av grönt ylle. På ryggsi-
dan applicerat kors av vävt band i rött och guld 
samt broderad krona och AQ. På framsidan Kristi 
monogram. Signerad: >>Pro Ecclesia 1961». Skänkt 
av Braås kyrkliga syförening. - 5. Av vitt, möns-
trat ylle. På ryggsidan brett kors med IHS, 
på framsidan Gudsöga. Signerad: »Libraria Komp 
A. L. O. E. 1955». Skänkt av Braås kyrkliga sy-
förening. 

Kalkdukar: - l. A v gulvit, mönstrad siden-
damast med broderat strålknippe och kors i guld, 
blått och rött. 1964. - 2. Av violett ylle (jfr 
mässhake nr 2) med broderat vitt kors. - 3. 
Av grönt ylle (jfr mässhake nr 4) med broderat 
rött kors. 

Kollekthåvar, 2 st av svart moccaskinn, ring 
och holk av mässing. Tillverkade av skomakar-
mästare M N Schultz och fabrikör Våge Johans-
son. Skänkta av kyrkavärden Carl Eklöf, Braås. 

Kormatta i röllakan, randig i rött och svart. 
Vävd av Kronobergs läns hemslöjd. Skänkt av 
Braås kyrkliga syförening 1962. 
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I kyrkans inventarieförteckning från år l 773 
förekommer en utförlig förteckning över de tex-
tilier, som då fanns i kyrkans ägo. Dessa är nu 
samtliga försvunna utom en kollekthåv, vilken 
förvaras i nya kyrkan. »l st. Mässehake af röd t 
sammet med broderad Kors [enligt inv 1639-61 
förärad den 2 september 1660 av 'Herrefolcken 
i Lidboholm'], l st Mässhake gammal med rödt 
och swart blamerad och Kors af Silwer [upptagen 
i inv 1639-61], l st. dito grön af damast med 
Silfwersnöre till kors gammal [enligt inv 1639-61 
skänkt av 'Hemmingio Theodori~8 29 julij åhr 
1639 när visitatim skedh' J, 2ne gamla Mässe-
skortor, l st. slinget band, l st. altarekläde af 
rödt dammast med silfwersnören på, l st. dito 
af silwerduk med rosen på utslitit, l st. altare 
kläde af hwittrödt Tyg, l st ny altare duk af fint 
lerft med breda spetsar omkring skänkt af Fru 
Anna Plantina Cederschiöld3 0 på Lidboholm, 
l st. Altare duk mäst utgammal gifwen af Sal. 
Mademoiselle Nora Regner, l st. altareduk af 
Skierduk utsliten, gifwen af Cederstiemas Fru 
Friherrinnan Grönhagen,40 l st. Handkläde af 
linne utgammalt, l st. Kalkkläde af Nettleduk 
med påsydt silke mäst förslitet, l st. Bordtäcke 
af rödt Kläde på Bordet i Sacristian, l st. rödt 
Kläde på Altaredisken, l st. rödt Kläde på Brude-
stolen, l st. dito på Kyrkiogångspallen, l st gam-
malt swart tyg at kläde Predikstolskarmen wid 
sorg, l st. Blå råck för Kyrkiowäcktaren, l st 
Collect Håf ny af swart sammet med silfwersnöre 
och försilfwrat messingsbeslag, skänkt af Kyrkio-
herden Chr. Terneros » samt »l st. di to håf 
obruklig». - Den 11 oktober 1784 såldes på 
auktion i Sjösås sockenstuga alla de tre ovan-
nämnda mässhakarna, två gamla mässkjortor 
samt en gammal »Handduk m. m. » (tillägg till 
inv 1773). De gamla mässhakarna hade dessför-
innan ersatts av en ny av svart sammet med sil-
vergaloner, vilken ännu används (se ovan nr 1). 
Förutom material till denna mässhake inköptes 
samtidigt hos handelmannen Nils Lyckberg i 
Växjö tyg till en mässkjorta, en altarduk och ett 
handkläde (räk 1783-84). Ej bevarade. - 1791 
skänkte prostinnan Wiekelgren ett nytt kalkkläde 
av bl ått siden, vilket 1865 överfördes till nya kyr-
kan (se nedan). 

INREDNING OCH INVENTARIER 

Fig. 56. Huvudbaner över Carl Gustaf örnecrantz, död 
1677. Foto 1965. 

Funerary coat-of-arms , of Carl C ustaf Örnecrantz, 
t 1677. 

Gravminnen 

Under sakristians golv finns ett gravvalv tillhörigt 
den adliga ätten Cederschiöld. När detta grav-
valv inreddes är okänt.H Det omnämns första 
gången i ett sockenstämmoprotokoll år 1729, då 
man beslöt att »Sacristi Tildet skall hopfogas och 
lemb neder till grafwen giöres, att icke damb el-
ler stank af liken Upegår och det af Respective 
Härskapet på Lidbobolm som grafwen äga eller 
wilja församlingens ledamöter siälfwa Tilda Sac-
ristigan och hafwa henne således orubbat». 1783 

45 



KYRKORNA l SJÖSÅS 

åtog sig »kvartermästaren Cederskjöld » 4 ~ att be-
kosta nytt golv i sakristian. 1795 tillkännagav 
densamme att han själv och brodern4 ~ låtit fylla 
igen familjegraven med sand eftersom den inte 
mera skulle användas och att de hädanefter ej 
ville anses skyldiga att underhålla golv i sakris-
tian (st prot) . 

Huvudbaner {fig 56) över Carl Gustaf örne-
crantz,43 skuret i trä, krederat och målat. Svaga 
färgspår av blått, rött och grönt. Inskriften ut-
plånad. Höjd 130 cm. Enligt Adeliga Grafvar 
(1757, ATA) var inskriften: »Den ädle och wäl-
borne salige herre herr Carl Gustaf örnecrantz, 
föddes til werlden ·efter Jesu Guds Sons börd, när 
man skref 1660 d. 26 Deoemb. och salig död 
d. 9 Feb. A0 1677». - Huvudbaneret renovera-
des 1958 av konservator Sven Wahlgren. 

Kyrkans inventarieförteckning år 1829 uppger, 
att »på Läcktaren öfver Sacristigedörren hänga 
2ne Värjor i kors med sorgeflor». En av dessa 
värjor har bevarats. Värjan är av den svenska 
typ som kallades kommendervärja och var i bruk 
under Karl XII:s tid. Modellen kunde föras av 
samtliga officerare vid armen och flottan. En 
mindre avvikelse i orneringen, nämligen en slät 
bård runt knappens överdel nedanför nitknappen, 
talar jämte klingans typ och etsade motiv för att 
värjan är av tysk tillverkning. 44 

Sex stycken enkla ovala begravningsplåtar av 
järnbleck med svartmålade inskriptioner förvaras 
i kyrkan: - l. »Här hwilar Prosten och Kyrko-
herden öfver Sjösås, Drefs och Hornaryds För-
samlinger Jonas Wetterling43 Född 24 lanua: 
1746 Död d. 18 April 1826. Si din salighet kom-
mer, si hans arbete och hans verk skall icke vara 
utan tack. Es 62 kap. » - Mått 32X23 cm. - 2. 
»Till minnet af ... ädla fru prostinnan Maria 
Chr. Swalander4G född Barck d. 13 Apr. 1758, 
Död d. 8 Aug. 1838. Min ... fröjdar allenast i 
stillhet ... Gud then .. . » - Mått 34 X25 cm. 
- 3. »Minne af prosten och kyrkoherden öfver 
Sjösås, Drefs och Hornaryds församlingar Pehr 
Swalander'1G Född den 30 October 1766, Död 
den 17 Januari 1849. Job. 3. Cap. 21. vers 5.» -
Mått 32X23 cm.- 4. »Såf i frid du fridens man. 
Farväl du trogne Jonathan! Gack i din Herras 
glädje in och lönen för din möda finn . - Om af-

tonen är pust och gråt. Då väner måste skiljas åt, 
men Gud en bättre morgon ger, Då ingen gråt 
skall wara mer. Psb. N" 495 v 5-6. » - Mått 
22 X15 cm. - 5. Av texten endast följande tyd-
bart: »Farväl du käre Jonathan! Gack i din ... » 
- 6. En liten mycket rostig plåt med nästan ut-
plånad text. - Plåtarna har sannolikt varit upp-
satta i kyrkan som minnestavlor. Detta bruk, vil-
ket under 1700-talet upptogs av prästerskapet och 
sedermera även av all mogen, får ses som en efter-
bildning av adelns sed att i kyrkan hänga upp be-
gravningsvapen eller epitafier över avlidna anhö-
riga.47 

Ett stort antal minneskransar, som varit upp-
hängda i kyrkorummet, är ännu bevarade. Största 
delen av dessa plockades ned i samband med res-
taureringen 1943, men några hänger ännu kvar 
under norra läktaren (se fig 48). Minneskransarna 
användes som prydnad framför allt på barnkis-
torna men lösgjordes före kistans nedsänkning i 
grav·en och hängdes sedan upp som minnestavlor 
inne i kyrkan. »Barnkransarna», som utgörs av 
vanliga kransar för pojkarna och kronor för flic-
korna, har en stomme av ståltråd kring vilken vi-
rats gröna blad och olikfärgade blommor av pap-
per och tyg och är fästade på ett pappersark där 
den dödes namn, ålder och någon minnesvers tex-
tats. I Drevs gamla kyrka, där kransarna ännu 
hänger kvar, finns ett flertal minnestavlor med så-
väl text som vidhängande kransar och kronor be-
varade. 

Seden att upphänga minneskransar över de döda 
barnen tycks ha kulminerat under början av 1800-
talet och värendskyrkorna skall enligt uppgift på 
1830-talet varit nästan täckta invändigt av dessa 
gröna » barnkran sar» .48 Bruket dog sannolikt ut i 
samband med de nya kyrkobyggnadernas tillkomst. 

Böcker 

1639 ägde kyrkan en bibel »Tryckt i Stockholm 
Anno 1618 » (inv), 1728 även »K: Carl xns bibel 
in fol.» I inventarieförteckningen 1739 anges den 
förstnämnda vara såld. Den sistnämnda används 
i nya kyrkan, där även kyrkans övriga boksamling 
förvaras (se nedan). 
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Möbler 

Inventarieförteckningen från 1851 upptar under 
»Meubler»: »Stora Kyrkakistan med 3 !åsar, En 
kista för kyrkovärdarne med 2 !åsar, l till Brand-
stolskassan, l för klockaren med lås, l för Kyrka-
väktarens råck och bårkHiden, l större, l mindre 
skrin med lås, l offerlåda och l litet penning-
skrin ». A v dessa kistor är tre stycken bevarade: 
- l. Rödmålad, rikt järnbeslagen, på locket år-
talet 1737. I nya kyrkan. - 2. Stor, gulmålad, 
järnbeslagen. Höjd 74 cm, längd 142 cm, bredd 
72 cm. I vapenhuset. Se fig 29. - 3. Rödmålad, 
järnbeslagen. Höjd 44,5 cm, bredd 52 cm, längd 
94 cm. I sakristian. - I vapenhuset är även upp-
ställd en liten blåmålad offerkista med rödmålade 
järnbeslag och ett lås. Höjd 31 cm, längd 57 cm, 
bredd 33 cm. 

En omålad, enkel pliktbänk av furu förvaras 
i sakristian. Se fig l O. I inventarieförteckningen 
för år 1783 upptas »2ne st Brudstolar, den ena 
beklädd med röd t kläde», 1813 »l st Brudstol 
Blåmålad ». Ej bevarad. En ny kyrkotagningspall 
anskaffades 1784 (inv). Ej bevarad. 

Fattigbössa 

En fattigbössa (fig 57-58) skuren i furu och järn-
beslagen är placerad i vapenhuset. Blåmålad med 
målad text i vitt - »Gif den fattiga» - samt en 
bild av en gammal tiggare. Höjd 106 cm. Fattig-
bössan är sannolikt dekorerad av J C Zschotz-
scher i sam band med de övriga målningsarbetena 
i kyrkan 1750 eller 1756 (jfr ovan). - En låd-
formad, järnbeslagen kollektbössa förvaras i nya 
kyrkan (fig 83). 

ståndur 

1740 inköptes »l timklåcka» av urmakaren J P 
Ernst i Växjö (räk). Detta ur överfördes 1865 till 
nya kyrkan och försågs med nytt fodral (se ne-
dan) . 

Oblatjärn 

Ett oblatjärn inköptes 1692 för 2 Dr Smt (räk) . 
Förvaras i nya kyrkan (se nedan). 

Fig. 57. Järnbeslagen 
fattigbössa av furu. 
1700-talet. Foto 1965. 

Poor-box with iron
work; pine, 18th cen
tury. 

Fig. 58. Detalj av 
fattigbössan fig 57. 
Dekoreringen sannolikt 
utförd av Joh an Chris-
tian Zschotzscher 1750 
eller 1756. Foto 1965. 

Detail of poor-box, fig 
57. Decoration prob
ab/y by Johan Christian 
Zschotzscher, 1750 or 
1756. 
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Klockor 

Kyrkan ägde två klockor, vilka hängde i den i det 
sydöstra hörnet av kyrkogården belägna klocksta-
peln. Båda klockorna överfördes 1865 till den nya 
kyrkan, där storklockan ännu är i bruk (se ne-
dan). Lillklockan nedsmältes 1904 i samband med 
gjutningen av en ny klocka. Lillklockan anskaffa-
des 1633 med hjälp av bidrag från baron Per 
Sparre på Lidbobolm (not 23), vilken skänkte 
50 Dlr kopparmynt (räk 1639). Klockan bar en-
ligt Vistrand (anteckningar 1881, ATA) inskrif-
ten: »Anno 16.X.X.X.III: DEN: 15 : Febrvari : 
P : B : P : S IHS. » - I inventarieförteckningen 
år 1690 upptas 2 stycken små klockor av malm 
sannolikt primklockor, vilka förvarades i kyrkan: 
Den ena av dessa betecknas 1739 »såsom wid 
församlingen onödig» och försåldes (inv). Den 
återstående klockan som 1773 uppges vara fästad 
»uppå Kyrkiopanelet» såldes 1793 på auktion (inv.) 

De nuvarande klockorna, anskaffade 1931 res-

pektive 1959, hänger i den 1931 uppförda klock-
stapeln i kyrkogårdens sydvästra hörn. Lillkloc-
kan har följande inskription, författad av J A 
Göth (not 37): »När mina toner över bygden rul-
lar l utöver örkens våg och Sjösås kullar 1 kom 
då till fädrens gamla helgedom l för länge har 
den varit bortglömd, tom l Kom lyssna där vid 
fädrens grifter l till fridens ord ur gamla helga 
skrifter l Kom, när till slut din ande lämnat värl-
den ». På den andra sidan: »Med frivilliga gåvor 
bekostad till Sjösås ödekyrka l Gjuten av 
K. G. M. Bergholtz i Stockholm år 1931». På 
storklockan står följande: »År 1959 göts denna 
klocka för Sjösås gamla kyrka av Gösta Bera-

. b 

holtz, Sigtuna. - Gören Eder intet bekymmer, 
utan låten i allting edra önskningar bliva kun.niga 
inför Gud, genom åkallan och bön, med tack-
sägelse. Då skall Guds frid , som övergår allt för-
stånd, bevara edra hjärtan och edra tankar i 
Kristus Je sus. Fil. 4: 6-7». ' 
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Kyrkogården 

Sjösås nya kyrka och kyrkogård är belägen ca 
4 km norr om den gamla kyrkan väster om lands-
vägen mellan Braås och Nottebäck. Kyrkogården, 
vilkens form framgår av situationsplanen fig 61, 
anlades i samband med kyrkans uppförande 
1861-65. Den är omgiven av en gråstensmur med 
ingång i öster. Ingången stängs av fyra järngrin-
dar, tillverkade 1865 av smeden Sjögren i Horna-
ryd och skänkta av bruksägaren Isak Sjöbring49 

på Thorsjö (Wideen) . På kyrkogårdens norra del 
finns en minnesvård över Måns Wideen med in-
skriften: »Här hwilar l Måns Wideen l ''' 1806, 
t 1881 l pastoratets förste skolmästare l under 
38 år l Stort var ditt arbete l ringa din lön l 
pastoratet reste vården». GO 

På andra sidan om vägen uppfördes samtidigt 
med kyrkan sockenstuga samt magasin och stal-
lar. 

Kyrkobyggnaden 

Kyrkobyggnaden är orienterad i väster-öster och 
består av ett rektangulärt långhus med utbyggd 
lägre, halvrund sakristia i väster och torn i öster 
(fig 62). ·Byggnaden är uppförd av gråsten samt 
utvändigt rappad och vitkalkad med slätputsade 
hömband, fönster- och portalomfattningar. Taket 
är täckt med skiffer. 

Tornet uppbär en lanternin av trä, krönt av 
en spira med klotkors (fig 59) . Såväl tornets tak 
som huv och spira är klädda med kopparplåt. 
Tornuret är förfärdigat 1865 av Peter Håkansson 
i Eke (Wideen). 

Samtliga fönster är stora och r undbågiga. Lång-

4- G7 J 5 ~ 2 Sveriges kyrkor 

huset har åtta fönster samt ett halvfönster över 
vardera ingången i norr och söder. Tornets ne-
dervåning, vilken används som vapenhus, upply-
ses av två fönster av samma form och storlek 
som långhusets fönster. 

Långhuset är försett med ingångar i norr, sö-
der och öster. Huvudingången är belägen å tor-
nets östra sida. Över ingången är uppsatt en in-
skriftstavla med texten: »Byggd 1865 under Carl 
XV regering». 

Kyrkans innerväggar är putsade och avfärgade 
i vitt samt avslutas upptill med en profilerad tak-
list av trä målad i grönt, rött och gult. Innertaket 
utgörs av ett segmentvalv av trä, målat i vitt. Al-
tarmålningen omramas av en arkitektonisk upp-
stäHning utförd vid restaureringen 1951 (se ne·· 
dan) . På vardera sidan om altaret leder en dörr 
in till den bakomliggande sakristian. Ovanför dör-
rarna har på murytan utarbetats dörröverstycken 
med i stuck utförda reliefornament i form av en 
lyra omgiven av bladornament 

Byggnadshistoria 

Sjösås nya kyrka stod färdig 1865. Förslaget att 
uppföra en ny kyrkobyggnad väcktes dock redan 
1831 av d åvarande biskopen i Växjö Esaias Teg-
ner,'31 vi lken vid sin visitation i Sjösås pastorat 
tillkännagav att han ansåg »att Sjösås kyrka war 
wäl trång för folkmängden och behöfde utvidgas ». 
Men, »då en sådan utwidgning ej kunde ske an-
norlunda än att de 3ne wäggarne nedrefvos och 
den 4de skulle inpassas i det nya Templet, hvilket 
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Fig. 59 (t v). Sjösås nya kyrka från norr. Fig. 60. Kyrkan från nordost. Foto 1965. 
Foto 1965. N ew church of Sjösås from N . Th e Church from NE. 

erfarenheten visat alldrig med full framgång lå-
ter sig göra och nästan ingen besparing i kostnad 
härigenom vinnes, då beslutades att då i en fram-
tid kyrkan måste ombyggas den nu warande 
skulle helt och hållet nedrifvas och en ny upp-

Fig. 61. situationsplan, l :2 000. Uppm J Söderberg 1965. 
General plan. 

S ITUATI O N SP LAN. 
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föras » (vis prot). Vid samma tillfälle beslöts även 
att de båda övriga kyrkorna i pastoratet - Dr·evs 
och Hornaryds kyrkor - skulle ersättas med en 
gemensam kyrkobyggnad. 

Den 6 oktober 1839 infann sig åter biskopen i 
Sjösås kyrka och höll sockenstämma med hela 
pastoratets röstberättigade ledamöter för att 
denna gång förmå dem att uppföra en gemensam 
kyrkobyggnad för alla tre socknarna {st prot). Be-
slut om gemensam kyrka fastställdes också men 
upphävdes senare på församlingarnas enträgna 
begäran och man återgick till det 1831 fastställda 
beslutet. När det gällde att genomdriva förslaget 
om nybyggnad av kyrkorna i Sjösås pastorat var 
det alltså, som i de flesta fall under Tegners epi-
skopat, biskopen själv och inte församlingen som 
var initiativtagaren och drivkraften. Under Teg-
ners tid som biskop över Växjö stift slutfördes 
- många gånger under hårt motstånd från för-
samlingarna - 29 nybyggnader. Många andra 
projekterades, men kom i likhet med Sjösås och 
Drevs kyrkor att stå färdiga först under senare 
hälften av 1800-talet. Vid den stora nybyggnads-
periodens början under 1700-talets sista decen-
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Fig. 62 . Plan och tvärsektion mot väster, l :300. Uppm 
J Söderberg 1965. 

Plan and cross seetian Zooking W. 

nier var i det närmaste samtliga av Värends kyr-
kor av medeltida ursprung. Av dessa återstår en-
dast 9 stycken i någorlunda oförändrat skick; 7 
av dem, däribland Sjösås, Drevs och Dädesjö 
gamla kyrkor, har överlevt som ödekyrkor. Av 
bygdens gamla kyrkor var många uppförda i trä 
och av allt att döma i ganska bristfälligt skick vid 
1800-talets början. Den stora folkökningen mel-
lan 1750 och 1850, då folkmängden mer än för-
dubblades, gjorde också att de medeltida kyrko-
rummen med sina blygsamma proportioner inte 
räckte till för att rymma den talrika menigheten. 
Kyrkornas dåliga tillstånd och allt för små utrym-
men framhölls också med eftertryck av Tegner, 

Il 
SKAR NING A-A
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men dennes strävan att så långt möjligt befria 
stiftet från dess medeltida tempel dirigerades inte 
bara av praktiska önskemål utan även av ideolo-
gisk övertygelse. Tegner bekände sig själv till de 
antikt inspirerade ideströmningarna i tiden och 
var en ivrig motståndare till de samtida romanti-
kernas medeltidssvärmeri, i vilket han såg en ho-
tande fara för landets kultur och tankeliv. I me-
deltidskyrkornas dunkla och rikt smyckade rum 
befästes lätt gammal vidskepelse och övertro hos 
gudstjänstbesökarna. Empirekyrkan, som med sin 
stora, ljusa och lugna predikasal innebar en helt 
ny form av kyrklig arkitektur, motsvarade däre-
emot de nya idealen om ljus och klarhet. 52 
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Fig. 63 . Förslag till ny 
kyrkobyggnad i Sjösås av 
C G Blom Carlsson 1851. 
BSt. 

Proposed new church at 
Sjösås, by C G Blom 
Carlsson, 1851. 
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Ar 184 7 bestämdes att Sjösås nya kyrka skulle 
uppföras på den s k Kalvakullen i Viås, en plats 
ca 4 km norr om den gamla kyrkan och belägen 
i socknens mitt (st prot). Två år senare uppdrogs 
åt den utsedda byggnadsdirektionen att ordna för 
grundläggningen samt att uppgöra provisorisk rit-
ning och kostnadsförslag. 

Den slutgiltiga ritningen, som utarbetades på 
överintendentsämbetet i Stockholm, är signerad 
av C G Blom Carlsson" 13 1851 (fig 63-64) och 
fastställd av K. Majt. den 4 november samma 
år. Ritningen visar en kyrkobyggnad i traditionell 

- .. - ~~ 
: 

nyklassicistisk stil med ett långt, rektangulärt, 
tunnvälvt rum utan kormarkering och med en ut-
byggd sakristia bakom altarpartiet Fasadens 
stora rundbågiga fönster är symmetriskt grup-
perade kring si n mittpunkt portalen. I tornbygg-
naden märks dock en för nyklassicismen främ-
mande höjdsträvan genom att tornets takavsats 
gjorts relativt brant och lanterninen förs·etts med 
en hög spira i stället för den vanliga låga huven 
krönt av ett kors. 

Genom att en långvarig tvist uppstod mellan 
församlingens ledamöter om huruvida kyrkan 
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skulle placeras öster om vägen med tornet i väster 
eller väster om vägen med tornet i öster kom 
kyrkobygget att uppskjutas i ytterligare tio år. 
Slutligen enades man om att placera kyrkan väs-
ter om vägen, där markförhållandena var lämp-
ligare (st prat 1858) och sommaren 1860 kunde 
grundgrävningen påbörjas. Vid uppförandet av 
kyrkan följde man den av Blom Carlsson upp-
gjorda ritningen med endast avvikelser i fråga om 
smärre detaljer (jfr fig 63-64 och 59-62 samt 
65) . Byggmästare var Sven Nilsson från Torsås, 
för själva murningen svarade P Olsson från Dråsa 
(Wideen). 

Sjösås nya kyrkobyggnad stod färdig sommaren 
1865. Den första gudstjänsten firades uppger Wi-
deen den 13 augusti, »som var 9 Söndagen efter 
Trinitatis, då Doktor Sjöbring"4 från Kalmar 
predikade, och höll först en Tacksägelse och bön 
i anledning af Psalm 127: l. Till predikan var 
Ingångsspråket Michas 1: 2. Ar 1865 den 10 sep-
tember som var 13 Söndagen efter Trinitatis in-
vigdes den nya kyrkan af Hans Höghet Herr 
Biskopen och Kommendören af Nordstjerneorden 
Theol. Doktorn Henrik Gustaf Hultman, med ett 
Tal i anledning af Esa~e 35: 12». Tretton präs-
ter assisterade och »till högtidlighetens förhö-

jande voro 9 Musikanter af Kronobergs Rege-
mentes musikkorps. anförde af Direktör Fogel-
berg, hvilka uppförde musik i kyrkan». 

Kyrkan kostade församlingen »i kontanta ut-
gifter, utom byggnadsmaterialier och dagsverken 
samt körslor mera än 22 000 Rd » (Wideen). 

Ar 1870 målades den nya kyrkan och blev »till-
lika försedd med förgyllningar på Predikstol och 
Altarprydnad m. m. af trenne mästare från Wexjö, 
nemligen förgyllaren Hjertqvist och målaremäs-
tarne Friman och Rosenberg, mot ett arvode af 
l l 00 Rd, d era f hälften till förgyllningen och den 
andra hälften för målningen» (Wideen).55 

Under 1951 genomgick Sjösås nya kyrka en 
omfattande renovering efter förslag av länsarki-
tekten Hans Linden, Växjö. Vid denna restaure-
ring tillkom särskild ingång till sakristian, orgel-
läktaren utvidgades och läktartrapporna flyttades 
från vapenhuset in i kyrkan, den befintliga altar-
omfattningen ersattes med en ny (se nedan) , bän-
karna ombyggdes till större bekvämlighet och 
vindfång inrättades vid sidoingångarna. Vidare 
omputsades kyrkan såväl ut- som invändigt, in-
redning ommålades och elektrisk uppvärmning 
och armatur instaUerades. 

Fig. 64. Tvärsektion. Förs lag 
till ny kyrkobyggnad i Sjösås 
av C G Blom Carlsson 1851. 
BSt. 

Cross sectiOil. Proposed new 
church at Sjösås, by C G 
Blom Carlsson, 1851. 

54 

http:Wideen).55


INREDNING OCH INVENTARIER 

Fig. 65. Interiör mot väster före 1951 års restaurering. Foto S Brandel 1921. 
ATA. 

Interior Iaoking W bej01·e the 1951 res/oration. 

Inredning och inventarier 

Altaranordning 

Altare och altaruppsats är placerade vid den 
västra kortväggen. De inramas av en arkitektonisk 
uppställning i nyklassicistisk stil med två kolonner 
uppbärande entablement och trekantigt gavel-
stycke. Uppställningen tillkom i samband med 
restaureringen 1951 och är utförd efter ritning 
av länsarkitekten Hans Linden. Gråmålad med 
förgyllning å baser och kapitäl. 

Den ursprungliga altaromfattningen (fig 65) an-
slöt sig i princip till Blom Carlssons förslag (fig 
64) och bestod av fyra pilastrar av trä - två på 
vardera sidan om altartavlan -, vilka uppbar ett 
entablement på vilket två i trä utsågade änglafi-
gurer var placerade. Den vänstra ängeln bar ett 
kors, Trons attribut, den högra Hoppets ankare. 
Pilasteruppställningen var målad i kolmårdsmar-
morimitation, änglafigurerna i grått och vitt. 

Altaret är av trä, gråmålat och saknar dekora-
tion. 

Altarprydnaden består av en oljemålning på 
duk framställande Kristi nedtagande från korset. 
Målningen, som är en kopia av Kalmar domkyr-
kas altarmålning, är utförd av f d fanjunkaren, 
sedermera läraren vid Kalmar läroverk, Lindblom 
och skänkt av dåvarande lektorn vid Kalmar läro-
verk P Sjöbring54 (Wideen). Altarmålningen i Kal-
mar går i sin tur tillbaka på Rubens framställning 
av samma motiv i katedralen i Antwerpen. 

På altaret är placerat ett litet krucifix av trä 
med Kristusfigur av gips. Höjd 89 cm. Skänkt 
1951 av disponent Sven Varde, Lidbofors. 

Altarringen är rund med svarvade balusterdoc-
kor målade i vitt. 

Medeltida triumfkrucifix 

Ett triumfkrucifix från gamla kyrkan är nu pla-
cerat på den norra långväggen över dopaltaret 
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Fig. 66. Jnter iö r mot väster efte r 195 1 å rs restaurerin g. Foto 1965. 

/ 11terio r look i11g W offer 1/1e 7951 restoratirJ11. 

(fig 68) . Kristusbilden (höjd 8 1 cm) är utförd i 
Jövtr ä samt krederad och målad. Kroppen är 
ski ld rad med mjuk realism , bå len är p åfa ll and e 
lå ng, lemma rna långa och smäckra, huvudet litet. 
D et korta, åtstramade ländklädet ä r knutet på 
mitten. D en nuvara nde hå rda må lningen, som 
fra mfö r a llt vanstä lle r fi gurens ansikte, är utförd 
1733 (st prot). Karna tionen ä r gråbrun , hår och 
skägg svart, tö rnekransen grön. Korset (höjd 143 
cm) m ålades vid samma tillfälle blått, den översta 
ändpl attan förs ågs med tex ten »l NRl », den vä ns-
tra med texten »Sij Guds Lamb» medan den 
högra pryddes med en målning av lammet med 
ko rsfanan . Den nedersta ändp lattan är komplet-
terad J 95 1. And plattorna bör ursprungligen ha 
varit prydda med evangeli stsymbolern a. 
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Kri stusbilden, som är av påtagli gt god konst-
nä rlig kva lite t, stå r typologiskt och stili st iskt nära 
de no rd tyska krucifi x fr ån se na re de len av J 400-
ta let, vilka bl. a . represe nteras av den korsfäste 
Kri stus i a lta rskå pet frå n Öste rå ker (SvK , Sthl m 
l , s 393 f) . österåkerskåpet (nu i SHM) ä r ut fört 
i Llibeck J 468 för Stockholms Storkyrkas räk ning. 
Även Sjösås kruc ifixet kan va ra ett från detta kon st-
o mråde importerat a rbete.~'" D ater ingen av kruci-
fixet kan knappast fi xeras nä rmare än till s lutet av 
1400-ta let. 

Predikstol 

Prediksto l av trä med rund ko rg, genom pil as trar 
indelad i tre fält , runt ljudtak. Typen ä r sengusta-
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F ig. 67. Jnteriör mot öster efter 1951 års restaure ri ng. Foto 1965. 

illreri01· !ooki11g E afrer rli e 1951 restoratio11 . 

viansk, men predikstolen har tillkommit samtidigt 
med kyrkans inredning i övrigt. Nu målad i ljus-
grönt med detalje r i rött och guld (fig 66). M ål-
ningen härrör från restaureringen 1951. Placerad 
i kyrkans sydvästra del. 

De embl em - kalk med palmkvist, lagens tav-
lor med ett kors samt ett genomborrat hjärta -
som ursprungligen prydde korgens fält borttogs 
i samband med den ovan nämnda restaureringen 
(se fig 65). Predikstolen var tidigare målad i vitt 
och guld . 

Bänkinredning 

Bä nkinredningen (se fig 67), som ombyggdes 
1951 , ä r sluten mot mittgången, öppen mot sido-

gånga rna. Fyllningsdörra rna är enkla, rektangu-
lära. Målad i ljusgrönt, fyllninga rnas kantlister 
gula och bruna. B änkinredningen var tidigare helt 
sluten och m ålad i vitt. 

Orgelläktare 

Orgelläktaren är placerad vid den östra kortsidan. 
I samband med restaureringen 1951 fra mflyttades 
läktaren något för att öka utrymmet runt orgeln 
(jfr ovan). Läktarbarriären är bruten och har släta 
fy llningar med enkelt li stverk. P å mittfältet finn s 
ett embl em bestående av en lyra och palmkvistar. 
Barri ären är målad i ljusgrönt med li stverk i rött 
och guld. T idigare målad i vitt och guld . 
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Fig. 68. Triumfkrucifix från gamla kyrkan. Slutet av . 
1400-talet. Den grova övermålningen utförd 1733. Foto 
1965. 

R oad from the old church. End of 15th century. The 
coarse painting executed in 1733. 

Fig. 69. Ritning till orgelfasad 1881. BSt. 

Drawing of organ front, 1881. 

Orgel 

Orgelfasaden är utförd efter en osignerad ritning 
i BSt stadfäst den 22 januari 1881 (fig 69). Orgel-
verket, som har 20 stämmor, 2 manualer och 
pedal, är byggt 1882 av orgelbyggaren Carl Elf-
ström,'j7 Ljungby, men om- och tillbyggdes 1943 
av Mårtenssons orgelbyggeri i Lund. 

Nummertavlor 

Två rektangulära nummertavlor med snidade och 
förgyllda ramar (se fig 66). Tavlornas överstycken 
upprepar ornamenten på sakristiedörrarnas stuck-
överstycken. Placerade på västra kortväggen. 
Samtidiga med kyrkan. 

Medeltida dopfunt 

Dopfunt av sandsten (fig 70- 72) med skulpterad 
ornering. Ursprungligen i gamla kyrkan. Dopfun-
ten består av en cylindrisk cuppa med centralt 
uttömningshål uppburen av en pyramidformigt 
uppbyggd fot. Foten har nederst en fyrkantig 
plint, som uppåt avsmalnar och övergår i en 
cirkelrund repstav ur vilken fyra odjurshuvuden 
framväxer. Ovanför repstaven övergår foten i ett 
konformat parti, liksom plinten upptill avslutat 
av en repstav från vilken här fyra människahuvu-
den skjuter ut. Ytorna mellan dessa huvuden ut-
fylls av ett palmettliknande mönster. Cuppan, 
vars dekoration nu är mycket fragmentarisk, har 
genom rundbågsarkader varit indelad i åtta fält 
prydda med fabeldjur. Av dessa kan nu endast 
fyra figurer urskiljas (fig 71 ). Funtens höjd 79,5 
cm, cuppans diameter 68,5 cm. 

Dopfunten, som av skadorna att döma tydligen 
en längre tid stått utomhus, iordningställdes och 
placerades på biskop H G Hultmans anmodan 
i den nya kyrkans kor 1872 (vis prot). Vid 
iordningställarrdet av funten överdrogs cuppans 
liv med ett 0,5 cm tjockt gipslager med en hinna 
av sand, i vilket figurerna intrycktes. Vid restau-
reringen 1951 avlägsnades detta lager, som börjat 
spricka och falla bort, tydligen tillsammans med 
ytterligare partier av den vittrade sandstensytan. 
I fig 70 återges en uppmätningsritning från 1922 
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Fig. 70. Dopfuntscuppans fabeldjursfris före borttagandet 
1951 av det lager av gips och sand med vilket cuppan 
lagades 1872. Uppm N E Ericksson 1922. Skala 1:15. 

Frieze of fabu lous animals on bowl of fa nt, before a 
layer of plaster-of-paris and sand, with which the bowl 
was repaired in .1872, was removed. 

Fig. 7 1. Dopfunt av sandsten. Tillhör den i Småland 
vanliga fabe ldjursgruppen. Omkring 1200. Foto 1965. 

Fant of sandstone. Belongs to a group oj fants with fabu
/ous a11ima/s; a type comm on in Småland. Ca . 1200. 

Fig. 72. Detalj av dopfuntens fot prydd med uthuggna 
odjurs- och männi skohu vuden. Foto 1965. 

D etail oj joot oj fant, decorated with earved m onster 
and human heads. 

av de på cuppan återgivna figurerna före gipsens 
avlägsnande. 

Funten tillhör den i Småland vanliga s k fabel-
djursgruppen (jfr bl a funtarna i grannkyrkorna 
Drev och Dädesjö) och kan dateras till omkring 
1200. ~' 8 

Dopredskap 

Dopskålar: - l. Av hamrad och driven mässing. 
I funten. Runt innerkanten inskriften: »Gån ut 
och gören all a folk till lärjungar döpande dem i 
Faderns och Sonens och den Helige Andes 
namn.» Skänkt 1959 av Sjösås JUF. Signerad 
H A. Utförd av H Anderssons konstsmide, Vis-
landa. Diameter 57 cm, djup 25 cm. - 2. Av 
tenn (fig 73) . Bukig skål på fot , försedd med två 
hornliknande handtag avslutade med en rund 
knopp. Höjd 12,5 cm, diameter 21 cm. Tillverkad 
i Växjö 1783, mästarstämpel DF.5u Inköpt samma 
år för 28 Skill. Specie (räk). Ursprungligen i 
gamla kyrkan . 

Till dopskålen hör en hög, profilerad, svarvad 
träfot, målad i grönt (fig 74). Höjd 20 cm, fotens 
diameter 24 cm. Inköpt 1792 (räk) . 
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Fig. 73. Dopskå l av tenn . Tillverk ad 1783 i Växjö av de F lon. Foto 1965. 
Pe wter baptismal bowl. M ade in Viixjij, J 783, by de Flon . 

F ig. 74. Sva rva d träfot, a nvä nd ti ll dopskå len fig 73. Ink öpt 1792. Foto 1965 . 
T11m ed wooden foot, 11sed fo r bapris111 a / bo 1v/ in f ig 73 . P11rc!wsed 1792 . 

F ig. 75 . N a tt va rdskärl av de lvis förgyl lt sil ve r. Ti ll verkade 1865 av Möllenborg, Stockholm. 
Foto 1965. 
Parce / gi ft sili •er com11111nio 11 1•esse ls, made by M ö llenborg, Stockho/111, in 1865. 



N attvardskärl 

Kalk av silver, invändigt och delvis utvändigt för-
gy lld (fig 75). Inskrift: »Sjösås den 20 / 8 1865. » 
E nli gt stämplarna tillverkad 1865 av Möllen-
borg,Go Stockholm. Höjd 30,5 cm. 

Paten av förgyl lt silver prydd med ett graverat 
kors med törnekrans och palmkvistar. Samma in-
skrift och stämplar som på kalken . Diameter 
18 cm. 

Oblatask av delvis förgyllt silver (fig 75). Loc-
ket kröns av ett liggande lamm med korsfana . 
Sa mma inskrift och stämplar som på kalken. Höjd 
l 3 cm, bredd ] 2 cm, längd 16 cm. 

Vinkann a av si lver, delvis förgy lld (fig 75). 
Locket krönt av ett liggande lamm. Inskrift: 
»Sjösås skänkt af . P. S. Ringstorp den 20.8. 
1865. » Samma stämplar som på ka lken. Höjd 
38 cm. 

Samtliga dessa nattvardskärl skänktes till den 
nya kyrkan i samband med dess invigning av tal-
mannen Ni ls Pehrsson i Ringstorp ,Gt Sjösås. 

Oblatask av tenn (fig 77). Enkel rund ask utan 
dekorering. Locket krönt av en knopp. Invändigt 
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Fig. 76. Oblataskar och karaffproppar av glas. Sanno likt 
frå n Kosta glasbruk. Omkring 1800. Foto 1965. 

Wafer bo.res and f lask stopper af glass, probably from 
Kosta Glass Wurks . Ca. 1800. 

Fig. 77 . Oblatask av tenn. 1600-ta le t. Foto 1965. 

Pewter 1rnfer bux; 17th ce11111ry. 
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Fig. 78. Sockenbudskalk av silver med sva rvat träfodraL 
Början av 1600-ta let. Foto 1965. 

Silver viaticum chalice with turned wooden case. Be
ginning of 17th century. 

stämplad med tre svårtydda sköldformade stämp-
lar. På de två mästarstämplarna en fågel under tre 
otydliga initialer. 1600-talet. Upptagen i 1690 års 
inventarieförteckning. Höjd 6,5 cm, diameter 12,5 
cm. Från gamla kyrkan. 

Oblataskar av glas, ett par (fig 76) . Bukiga, 
avsmalnande upptill, rund fot, ringformade på-
klippta öron. Locket kröns av en kronformad 
knopp med påklippta krusade glastrådar. Glas-
massan är svagt rökfärgad och blåsig. Ena oblat-
asken saknar ett öra. Höjd 14 cm. Från gamla 
kyrkan. Till oblataskarna har hört två vinkaraf-
fer, av vilka nu endast propparna är bevarade 
(fig 76). Propparna har samma kronliknande ut-
formning som lockknopparna. Glaspj äserna är av 
sen 1700-talstyp och har sannolikt tillverkats på 
Kosta. Upptagna i det supplement, som 1828 ut-
arbetades till 1813 års inventarieförteckning. 

Sockenbudstyg bestående av kalk och paten i 

svarvat träfodral med grepe (fig 78). Från gamla 
kyrkan. - Kalken av silver, halvklotformig 
cuppa, rund profilerad fot, rund nod. Saknar 
stämplar. Början av 1600-talet. Höjd 11,5 cm. 
Paten till ovanstående av silver med inskriften: 
»Till Sjösås kyrka 1853 ». Enligt stämplarna 
tillverkad 1853 av A W Ahnström , Växjö (mäs-
tare 1836-53). Diameter 8 cm. - Kalken med 
ursprunglig paten är upptagen i kyrkans äldsta 
inventarieförteckning från år 1639-61. Kalken 
uppges redan då vara »lithen gammal. » Enligt an-
teckning i samma inventarieförteckning fö rkom 
patenen år 1662. Denna ersattes senare med en 
paten av tenn (inv 1773), vilken användes till 
år 1853. 

Brudkronor 

- l. Av förgyllt silver (fig 79-80). Bred ring 
dekorerad med pånitade ornament samt fyrkan-
tiga prydnadsstenar av glas; fr ån ringens övre 
kant utgår sju stycken höga och mellan dem lika 
många låga spetsar i genom brutet arbete. De höga 
spetsarna sammanhålls av en ring. På ringen sju 
stycken änglahuvuden med nedhängande kläppar. 
Höjd 12,5 cm, diameter 22 cm. Från gamla kyr-
kan. - Kronan inköptes 1650 för 77 rd (räk) . 
Ar 1691 reparerades brudkronan av » Mester 
Gudmund Falck62 i Ekesiö hwilken tilförene 
wägde sinttio twå Lodh och et halft, sedermehra 
mindre giord, och i arbetzlöhn honom gifwit 
81 / 2 lodh af Cronones förminskande item pen-
ningar till påökni,n.gh » (räk). - Till kronan hör 
en kronbytta av driven och punsad koppar. Loc-
ket märkt med årtalet 1638. Höjd 24 cm, största 
diameter 32 cm. - 2. Av förgyllt silver med in-
fattade syntetiska rubiner och spineller. Inskrift: 
»Till Sjösås kyrkor 1956 fr ån de kyrkliga syför-
eningarna». Tillverkad av G F Hallengren AB, 
Malmö. Höjd 8,5 cm. 

Ljusredskap 

Ljuskronor av massmg: - 1. För 16 ljus i två 
kransar. Inskrift: »Sjösås kyrka 1948. Gåva av 
professorskan Emma Sofia Rydberg f. Palm. 
Född den 25 okt 1879 i Pil ås Sjösås död den 
31 aug 1946 i Stockholm. » Höjd 115 cm. Till-
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Fig. 79. Brudkrona av förgyllt silver med tillhörande 
kronbytta av koppar. Kronan inköpt 1650, förminskad 
och reparerad 1691 av Gudmund Falck, Eksjö. Foto 
1965. 

Silver-gift bridal crown with capper case. The crown 
was bought in 1650, and reduced in size and repaired 
in 1691 by Gudmund Falck, Eksjö. 

Fig. 80. Detalj av brudkronan. Foto 1965. 

Detail of bridal crown. 
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verkad av A W Borgs kyrkokonsttillverkning, 
Jönköping. Hänger närmast altaret. - 2. Samma 
modell och tillverkning som nr l. Inskrift: »Sjösås 
kyrka 1948. Gåva av Gertrud Emilia Ericsson 
f. Palm. Född den l jan 1892 i Pilås, Sjösås.» 
- 3. Samma modell och tillverkning som nr l. 
Saknar inskrift. Skänkt av Frans Nilsson, Sand-
reda och Frida Isaksson, Hagreda 1950. Hänger 
närmast läktaren. 

Kandelabrar av mässing: - l. Trearmad, av 
driven och punsad mässingsplåt (fig 82). Rund 
fot, skålformade droppskålar. Framtill är fästad 
en sköld med den adliga ätten Drakes af Torp 
och Hamra vapen samt initialerna I. C. D. (lo-

Fig. 81. Vä·ggplåt av driven och punsad mässingsplåt In-
köpt 1755. Foto 1965. 

Sconce of chased and punched brass sheet, purchased 
1755. 

han Christersson Drake). Höjd 52 cm. Sannolikt 
skänkt av översten I C Drake eller dennes hustru 
under senare delen av 1600-talet.63 Upptagen i 
1690 års inventarieförteckning. Står på dopalta-
rd. Ursprungligen placerad på altaret i gamla kyr-
kan. - 2. För tre ljus. Hög profilerad mittstam 
med två svängda som bladrankar utformade armar. 
Höjd 41 cm. Ljusstake av samma modell finns i 
Drevs kyrka. Inköpt 1755 för att stå på predik-
stolen i den gamla kyrkan av »gyllemakaren Wet-
terhall» (st prot). Placerad på läktarbarriären. 

Ljusstakar: - l. Ett par av driven mässings-
plåt. Rund profilerad fot, rund mellanbricka, vri-
det skaft. På fot och brickor punsade rankor. 
1700-talsmodell. Höjd 18 cm. Ej upptagna i 
gamla kyrkans inventarieförteckningar. - 2. Ett 
par av mässing. Vridet skaft, profilerad odeko-
rerad fot. Höjd 26 cm. En äldre, en ny. - 3. 
Ett par små av mässing. Rund fot driven över 
massiv träfot På foten ett litet handtag. Höjd 
10 cm. 1800-tal. - 4. Ett par små av mässing. 
Rund fot och ljushållare. Höjd 9,5 cm. 

Väggplåtar: - l. Två par av driven och pun-
sad mässingsplåt med en ljusarm (fig 81). Nu 
monterade för elektriskt ljus. Höjd 76 cm. In-
köpta 1755 (inv 1783). Från gamla kyrkan. - 2. 
En stycken av pressad och förtent plåt. Ljusar-
men saknas. Samma modell finns i Drevs kyrka. 
Inköpt 1755. Ursprungligen två par (inv 1783). 
Från gamla kyrkan. - 3. Ett par av mässing, 
ovala. Höjd 27 cm. Tillverkade och skänkta av 
fö rre lokföraren Algot Johansson, Böksholm, 1951. 

Textilier 

Antependier: - l. A v rött kläde med broderier 
i gult silke och guldtråd. På mitten IHS inom 
strålkrans, vid kortsidorna bård a v törnrosor. 
Skänkt av församlingens ungdom till den nya kyr-
kan 1865. - 2. Av grönt linne. Upptill appli-
cerad kantbård av guldgalon, på mitten IHS i 
applikation. Signerat: »M.A. Licium 1951.» 
Skänkt av Sjösås norra kyrkliga syförening. - 3. 
Av violett mönstrat linne. Applicerat och broderat 
kors med brinnande hjärta. Signerat: »Licium 
1957.» Gåva som nr 2.- 4. Av naturfärgat mön-
strat linne. Upptill applicerad bård av smala guld-
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Fig. 82. Kandelaber av driven 
och punsad mässingsplåt med 
översten Johan Christersson 
Drakes av Torp och Hamra 
vapen. Skänkt mellan 1661 
och 1690. Foto 1965. 

Chandelier of chased and 
punch ed brass sheet, with the 
arms of Colonel ChristerssO/l 
Drake of T orp and Hamra . 
Presented between 1661 and 
1690. 

galoner. Broderat kors och timglas. Signerat: »Li-
cium 1957. » Gåva som nr 2. 

Mässhakar: - l. A v svart sammet kantad med 
bred mönstrad silvergalon. På ryggsidan applice-
rat kors av silvergalon med törnekrans och strål-
krans i reliefbroderi i silver. På framsidan strå-
lande Gudsöga. Inköpt 1865. - 2. Av vitt möns-
trat siden. På ryggsidan applicerat rött kors med 
broderat hjärta och strålkrans i olikfärgat silke 
och guldtråd. På framsidan en strålande sol. Sig-
nerad: »Libraria 1946.» Gåva av kyrkavärden 
Edvard Johansson i Viås. 

Kalkdukar: - l. Av ljusblått siden med silke-
frans. I mitten broderat lamm med korsfana, i 
hörnen blombuketter i silvertråd och paljetter. 
Från gamla kyrkan. Gåva av prostinnan Fre-
derica Susanna Wickelgr·en, 64 1791 (inv). - 2. 
A v röd sammet med silverfrans och rika broderier 
i silver. På mitten kors med palmkvist och strål-
krans, i hörnen druvklasar. Gåva 1865 av fröken 
Sophie Rålamb65 på Braås (Wideen). - 3. Av 

gulvit sidendamast. Broderad druvklase samt 
strödda kors. Signerad: »AAVS Växiö 1963.» 
Gåva av Sjösås norra kyrkliga syförening. 

Håvar: - l. A v svart sammet med silverga-
loner, spetsar och tofs av silvertråd. Foder av 
läder. Ring och holk av försilvrad mässing rikt 
ornerad med gjutna ornament i form av fåglar 
och blommor. Svarvat träskaft. Pinglan saknas. 
På holken inskriften: »Given af Kyrkigo Herden 
Hrr Christian Ternero och af des kiera Fru 
Christina Wising Anno 1756» (not 27). Ringens 
diameter 15 cm. Pungen nyrenoverad. - 2. Av 
svart sammet med silvergaloner. Ring och holk 
av mässing. På holken inskriften »Sjösås 1940. » 
Gjord efter gammal modell. 

Kormatta i röllakan med bård- och rutmönster 
i grönt, gult och grått. Vävd 1953 av Dangels, 
Malmö. Gåva av Sjösås norra kyrkliga syförening. 
- Ryamatta, liten, framför funten. Mönster i 
blått och grått. Gåva 1962 av Sjösås norra kyrk-
liga syförening. 
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övriga inventarier 

Kyrkans boksamling förvaras i sakristian. Bland 
böckerna märks Den svenska kyrkoordningen 
MDLXXI, tryckt 1571, 1686 års kyrkolag, tryckt 
1687 samt Carl XII:s bibel. 

Ett nytt oblatjärn inköptes 1692 (räk). Järnet 
är avsett för 12 oblater. Ornamenten utgörs på 
den ena sidan av krucifix (4), blomma (2), strål-
sol (3), fågel (3), kalk? (1) , på den andra av 
Kristi monogram (10) samt ett otydbart mono-
gram (2). Plattornas mått 14X10 cm. Stämplar 
saknas. 

Ståndur. Urtavlan signerad: »P. Ernst Wexiö 
N:o 112.» Jfr ovan. Inköpt 1740 för 40 dir silver-
mynt (inv 1783). Det nuvarande svängda klock-
fodralet, målat i vitt och guld, tillkom i samband 
med den nya kyrkans inredning 1865. Uret re-
parerades vid detta tillfälle av Peter Håkansson 

Eke, vilken tillverkat kyrkans 	 tornur (Wideen). 
Kollektbössa av trä (fig 83). Lådformad och 

Fig. 83. Kollektbössa av trä. Omkring 1800. Foto 1965. 

Collection box, wood, ca. 1800. 

Fig. 84. Järnbeslagen fattigbössa, placerad vid kyrko-
gårdsgrinden. Foto 1965. 

Tron-bound poor-box, placed by the gate of the church
yard. 

försedd med järnbeslag och hänglås. Nu grönmå-
lad. Höjd 13,5 cm, bredd 15,5 cm. Ursprungligen 
två. Upptagna i 1813 års 1nven.tarieförteckning. 
Från gamla kyrkan. 

Fattigbössa av furu (fig 84). Järnbeslagen och 
förs·edd med hänglås. Placerad vid kyrkogårds-
grinden. 

Kyrkkista, rödmålad och rikt järnbeslagen samt 
försedd med tre lås. På locket årtalet 173 7, på 
framsidan initialerna I. W. Längd 102 cm, höjd 
52 cm. Placerad i vapenhuset. Från gamla kyr-
kan. 

Rund svarvad träask med lock. Brunmålad. 
Diameter 22,5 cm. Sannolikt identisk med »en 
Swarfwad Ask, för 2 sk, uti hwilken Kyrkans 
Silfwerpenningar inläggas, och i Stora Kistan in-
sättas», som i;nköptes 1785 (tillägg till inv 1783). 
Från gamla kyrkan. 

Vintratt av koppar, invändigt förtent Runt 
kanten inskriften: »J ag tilhörer Siösås Kiörkia 
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från år 1797.» Diameter 14,5 cm. Från gamla 
kyrkan. 

Klockor 

Kyrkan äger två klockor, av vilka den ena, stor-
klockan, härrör från gamla kyrkan. Klockan är 
av senmedeltida typ och saknar inskription. Runt 
halsen ett av dubbla rundstavar begränsat tomt 
skriftband .G6 Höjd 103 cm, diameter 95 cm. 

Noter 

l. 	Petter Wiberg, f 1747 i Bohl, t 1831 i Åqwarn. 
Begravd på Nottebäcks kyrkogård. W ledde även 
ombyggnadsarbetena i kyrkan 1773-75. 

2. 	Elmebodas (Älmeboda, Sm) klockstapel är ej be-
varad men finns avbildad i Löfgren, Teckningar af 
kyrkor, K.B. F.m. 55. Den i st prot lämnade 
beskrivningen av Sjösås tilltänkta stapel tycks helt 
stämma med Almeboda klockstapels utseende. 

3. 	Ett flertal dörrar av samma typ har bevarats i Små-
land, bl a i Ljungarum, Nöttja, Norra Ljunga, 
Norra Sandsjö, Norra Solberga, Säby, Vireda och 
ödestugu. Jfr även G Svahnström, Medeltidskyr-
korna och deras inredning, i: Boken om Njudung. 
Meddelanden från norra Smålands fornminnes- och 
Jönköpings läns hembygdsförbund 1947, s 129. 

4. 	 Om denna undersökning se J E Anderbjörk, Sjösås 
gamla kyrka, i: Sjösåsboken II, samt rapport och 
fotografier i ATA. 

5. 	 Jfr A Tuulse , Träkyrkor med stensakristia, i: Forn-
vännen 1951 , s 173 t 

6. 	 Jfr l Anderson, Kyrkorna i Stenåsa och Halltorp, 
i: Antikvariskt arkiv 14, Sthlm 1960, fig 31. 

7. 	 Om Södra Råda se E Bohm, Södra Råda gamla 
kyrka, i: En bok om Södra Råda gamla kyrka, 
utgiven av Värmlands Museum, 1963. 

8. Jfr A Tuulse, a a. 
9. 	 Jfr A Tuulse, a a. 

10. Vid 	 grävningsundersökningen påträffades även en 
mängd lösfynd: nålar, knappar, glasögon, psalmboks-
beslag, lerpipfragment samt omkring 400 mynt, över-
vägande svenska men även danska och tyska. De 
två äldsta svenska mynten är från konung Erik 
Erikssons och Birger jarls tid (1222-50, respektive 
1250-66). Det äldsta danska myntet är från Erik 
Plogpennings tid (1241-50). Sammanlagt tillvaratogs 

NOTER 

Den nuvarande lillklockan, som är gjuten 1904, 
bär inskriften: »Denna klocka blev gjuten och 
uppsatt af K. G. Bergholtz & CoG7 år 1904 då 
C. F. F. Norlen var pastor och J. Johannes-
son, Ringstorp och J. P. Petersson, Pilås voro 
kyrkavärdar i Sjösås församling.» - Höjd 72 
cm, diameter 80 cm. Den äldre lillklockan, som 
överförts från den gamla kyrkan, nedsmältes 
samband med den nya klockans gjutande (jfr 
ovan). 

ett 70-tal medeltida mynt. Se J E Anderbjörk, a a, 
s 115 f samt rapport i ATA. 

11. 	Jfr SvK, Bl V, Konsthistorisk översikt, s 129 f. 
12. 	 Jfr R Norberg, Vasatidens kyrkamåleri i Sörmland, 

i: Sörmländska kyrkor 6, Eskilstuna 1946, s 27. 
12. 	 Om det profana fasadmåleriet se E O Johansson , 

Svenskt fasadmåleri under renässans och barock, i: 
Tidskrift för konstvetenskap, 1930. - Under de se-
nare decenniernas restaureringar har liknande de-
koreringar framtagits på kyrkorna i Alvesta 
(Aringsås), Bergunda, Blädinge, Dädesjö, Bjärtlanda 
(runt långhusets sydportal), Lannaskede, Norra 
Ljunga, Norra Sandsjö, Vederslöv. Samtliga dessa 
fasaddekorationer har en helt individuell utformning 
med varierande akantusslingor under takfoten (Sjö-
sås, Bergunda) eller list med nedhängande småbågar 
och klöverblad (Dädesjö). Ibland förekommer även 
en kombination av akantusslinga och båglist (Al-
vesta, Vederslöv) eller sicksackband och båglist 
(Lannaskede, Norra Ljunga). Fasaddekoreringen 
tycks dock ha övergivits ganska snart, vilket främst 
berodde på svårigheten att bevara målningarna vid 
de ganska täta omkalkningarna av murarna. I Sjösås 
har man innan den slutliga överkalkningen 1773 kal-
kat om kyrkan upp till slingans nederkant (restaure-
ringsrapport, ATA). 

13. Uppgifter 	om dessa båda målare saknas. Några yt-
terligare arbeten är ej heller ännu kända. 

14. 	Johan Christian Zschotzscher, f 1711 i Jönköping, 
t 1766 i Växjö, målare. Son till korpralen Johan 
Sotie och hans hustru Christina Sturck. Z inskrevs 
1729 som lärgosse i Göteborgs målarämbete, mäs-
tare 1737, burskap i Växjö samma år. Z utförde 
fram till 1759 en mängd kyrkadekorationer i Växjö 
stift och blev den siste mästaren i Växjö som repre-
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senterade det rent dekorativa kyrkomåleriet. Arbe-
ten av Z är kända i 23 kyrkor, i 12 av dessa är 
målningarna bevarade, däribland fem takmålningar 
- Lidhult, Näsby, Furuby (nu i Smålands Museum), 
Jät, Granhult Till Z:s elever hörde Pehr Hörberg 
och Sven Nilsson Morin. Om Z se G Wilstadius, 
Johan Christian Zschotzscher, H ans liv och verk-
samhet som kyrkornålare i Växjö stift, i: HCA 1956. 

15. 	Täckplattorna var oftast av någon finare stenart, 
t ex kalksten, marmor eller av importerat material. 
En liknande stenplatta av polerad rödbrun kalksten 
med gröna fläckar och av samma storlek är be-
varad i Granhults kyrka. Det s k resealtaret ut-
görs i sin enklaste form av en liten invigd sten-
platta med infattning av trä eller metall. Ett sådant 
altare, infattat i träram, finns bevarat i Bjärtlanda 
kyrka (Sm). Se även utställningskatalogen Reliker 
och relikvarier från svenska kyrkor, SHM 195J, s 34. 

16. Beskrivningen 	 av nedanstående skulpturer utförd i 
samarbete med fil lic R Norberg. Se även Den
samme, De medeltida skulpturerna i Sjösås gamla 
kyrka, i: HCA 1941. 

17. Besläktade 	verk är bl a en biskopsbild i Edestad, 
Bl (SvK, Bl l , s 297 f, fig 340) samt ett krucifix 
i lgnaberga (Sk). 

J8. 	R Norberg, a a, s 108 f; A Andersson, Medieval 
Wooden sculpture in Sweden, Uppsala 1966, Il, s 73. 

19. 	Det nya korset har ritats av antikvarie Iwar Ander-
son, Riksantikvarieämbetet, samt skurits av bildhug-
garen Herbert Thorsjö, Rottne, 1952. Korset behand-
lades av konservator Sven Wahlgren med kalkvat-
ten. Vidare antyddes den ursprungliga korsstammens 
färger på det nya korset (konserveringsrapport, 
ATA). 

20. I 	 A Andersson, a a, s 73-75 dateras gruppen till 
omkring 1275 och härleds ur sydskandinavisk skulp-
tur. 

21. 	R Norberg, a a, s 177 f; A Andersson, a a, s 73. 
22. 	R Norberg, a a, s 119 f; A Andersson, a a, s 73; 

F B Wallem og B lrgens Larsen, Iconographia Sancti 
Olavi, del I, Trondheim 1947, s 213 f. 

23. 	Per (Peder) Eriksson Sparre, f 1592 på Rydboholm, 
östra Ryds socken, t 1647 på Kronoberg, Växjö, 
begravd i Angsö kyrka. Riksråd, Jagman i Kalmar 
läns och Ölands lagsaga 1643, på Gotland 1645, pre-
sident i Göta hovrätt 1646. Upphöjdes kort före sin 
död 1647 i friherrligt stånd med Kronobergs kungs-
gård med underlydande 94 hemman som friherrskap. 
Herre till bl a Lidbobolm i Sjösås socken. 

24. 	Alexander Johan Schmiedeberg, f 1731 på Skogs-
näs, t ogift 1778 på Lidbobolm i Sjösås socken. 
begravd i Nottebäcks kyrka. Ryttmästare. 

25. Johan Fredrik Cederschiöld till Lidboholm, f 1711, 
t 1795 på Lidboholm, löjtnant. Fader till N H och 
S C Cederschiöld (not 42). 

26. 	Hans Sigismund Brachwagen, f 1671 i Holstein, 

t 1751 i Växjö, målare, burskap i Växjö 1703. Har 
utfört målningar i ett flertal småländska kyrkor. Se 
G Wilstadius, a a, s 77 f. 

27. 	Christian Ternerus, f 1711, ·;· J767, kyrkoherde i 
Sjösås 1744-67. Gift 1744 med Maria Christina Wi
sing, f 1724, t 1789, dotter till företrädaren kyrko-
herde Wising och omgift med efterträdaren Nils An-
dersson Bruhn (not 28). 

28. 	Nils Andersson Bruhn, f 1730, t J782, kyrkoherde 
i Sjösås 1772, prost 1780. 

29. 	Lidhu/t, nuvarande Lidboholm, är känt sedan se-
nare delen av 1300-talet, då den torde varit sätes-
gård för häradshövdingen i Uppvidinge, Arvid 
Bengtsson (Lejonansikte), och ägdes senare av den-
nes dotter Iliana, gift med riddaren Magnus Sture. 
Om Lidbobolm under medeltiden se L O Larsson, 
Det medeltida V ä rend, Lund 1964, s 481 ; under 
nyare tid se P G Vejde, Kronobergs läns herr-
gårdar, Historisk översikt jämte ägarlängder, HCA 
1928-29, s 213 f. 

30. 	Wiwen Nilsson, f 1897, silversmed och juvelerare, 
verksam i Lund. Har vunnit internationellt rykte ge-
nom sina stramt geometriska av kubismen in-
spirerade silverföremål. 

31. 	Ejraim Nathanael Lindstam, f J 876, t 1945, kom-
minister i Drev-Hornaryd 1908, kyrkoherde i Sjösås 
1915, tillträdde J916. Gift med Emma Caro/ina Nils
son. Sonen Sven Johan Folke Lindstam, f J 904, 
t 1955, kyrkoherde i Almundsryd. - Om E Lind-
stam se G Stenvall, Kykoherde Efraim Lindstam, i 
Sjösåsboken. 

32. 	Johan (Petri) Spakius, f 1621, t 1686, kyrkoherde 
i As hed a J 663, häradsprost 1685. 

33. 	Nicolaus (Nils) 6rnecrantz, t ogift 1695, kyrko-
herde i Nottebäck. Son till Johan Forsman örne-
crantz och E lisabet Nilsdotter (not 41). 

34. 	 Gerhard Ernest, adlad Ehrenschantz, f 1663, t 1703 
i Warschau, kapten, generalkvartermästarelöjtnant i 
Reval 1699. Gift 1691 med Maria Catharina Ceder
schiöld, f 1673, t 1737, dotter till Petrus Elire 
Cederschiöld och Elisabet Nilsdotter (not 41). 

35. 	Nathanael Elias Cederschiöld till Lidboholm, f 1671, 
t 1745 på Lidboholm, löjtnant. Fader till J F Ce-
derschiöld (not 25). 

36. 	Eva 6lander, f 1684, t 1778, gift 1717 med Israel 
Wising, f 1694, t 1743, kyrkoherde i Sjösås J735. 

37. 	J A Göth, f J 869 på Noratorp, t 1952 i Braås, 
hembygdsvårdare, folklivsskildrare. Se E E/gqvist, 
Till minnet av J A Göth, i: Sjösåsboken Il. 

38. 	Hemmingius Theodori, t 1660, biträde åt kyrko-
herde Petrus Benedicti Sjösås 1636, kyrkoherde i 
Sjösås 1653. 

39. 	Anna Plantina Laurell, f 1746, t 1812, 2 gift 1772 
med kvartermästaren S C Cederschiöld (not 42) på 
Lidboholm. 

40. Eva Sofia Grönhagen, f 1709, levde ännu 1772, fri-
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NOTER 

herrinna, gift 1733 med Carl Cederstierna, f 1694, 
t 1756, löjtnant. Bosatt i Sjösås. 

41. 	Lidbaholm övergick genom Elisabet Nilsdotters, 
änka efter Johan Forsman adlad Örnecrantz (t 
1665), giftermål 1670 med assessorn Petrus Elire 
Gavelius adlad Cederschiöld (f 1625, t 1697) i den 
Cederschiöldska släktens ägo. Möjligen inreddes 
gravvalvet i samband med Elisabet Nilsdotters död 
1685. 

42. 	Staffan Casper Cederschiöld, f 1748 på Lidboholm, 
t 1808 på Västerhaga, kvartermästare vid adels-
fanan. Gift med Anna Plantina Laurell (not 39). 
- Yngre broder till Nathanael Haqvinus Ceder
schiöld, f 1745, t ogift 1809 på Lidboholm, kap-
ten. 

43. 	 Carl Gustaf Örnecrantz, f 1660, t 1677, student i 
Lund 1671, stupad under kriget i Skåne. Son till 
Johan Forsman örnecrantz och El isabet Nilsdotter 
(not 41). 

44. Beskrivningen 	 och dateringen av värjan utförd av 
Armemuseum, Sthlm. 

45. 	 Jonas Wetterling, kyrkoherde i Nottebäck 1794, 
prost 1804, kyrkoherde i Sjösås 1812. 

46. 	Pehr Svalander, kyrkoherde i Sjösås 1826, tillträdde 
1828, prost 1831. Gift 1793 med Maria Christina 
Barck. 

47 . 	Se SvK, Bo 1: 2, s 212 f samt L Hagberg, När 
döden gästar, Sthlm 1937, s 328. 

48. Se L Hagberg, a. a. s 320 f. 
49. 	 /sak Sjöbring, son till talmannen Nils Pehrsson i 

Ringstorp (not 61). 
50. 	M Wideen var även en ivrig hembygdsforskare och 

efterlämnade manuskript med utförliga upplysningar 
om hemsocknen och dess historia. I Sjösås kyrko-
arkiv förvaras en illustrerad handskrift med titeln 
Anteckningar om kyrkorna i Sjösås pastorat, vilken 
utarbetades 1838-1873. En kort biografi över W 
finns i dennes uppsats Anteckningar om Sjösås, pub-
licerad i Sjösåsboken II, s. 105-110. 

51. 	Esaias Tegm!r, f 1782, t 1846, skald, professor i 
grekiska vid Lunds universitet, biskop över Växjö 
stift 1824-46. 

52. 	 Om T e gner s förhållande till kyrkorna i Värend och 
den samtida arkitekturen se R Josephson, Tegner och 
konsten. Dikt och konst. Tidskrift för konstvetenskap 
1948. Sthlm 1948; E Gustafsson, Tegner, Brunius 
och Värends kyrkor, i: HCA 1954, samt C E Gö
rallSson, Biskop Tegner i traditionen och i verklig-
heten, Sthlm 1959. 

53. 	 Carl Gustaf Blom Carlsson, f 1799, t 1868, arki-
tekt, intendent vid överintendentsämbetet Har ut-
fört många offentliga byggnader, bl a landshövdinge-
residenset i Växjö, samt byggt och inrett talrika 
kyrkor. 

54. 	 Pehr Sjöbring, f 1819, t 1900, fil och teol dr, 
lektor sedermera rektor vid Kalmar läroverk, 1867 

domprost i Linköping, 1876 biskop i Kalmar. Son 
till talmannen Nils Pehrsson i Ringstorp (not 61). 

55. 	 Om kyrkans tillkomst se även A Fagner, Sjösås 
kyrka 100 år, Aseda 1965. 

56. 	Jfr R Norberg, a a, s 125. 
57. 	Carl Elfström, f 1830, orgelbyggare. Elev 1849 hos 

Jon Vengström, kom 1852 till Söderlings i Göteborg. 
1863 egen mästare i Berga, Sm, 1872 bosatt i 
Ljungby. Har utfört orgelverket i Linköpings dom-
kyrka samt ett flertal orglar i Växjö stift. Se C F 
Hennerberg och N P Norlind, Handbok om orgeln, 
Sthlm 1912, s 155 samt G Amer, Något om orglar 
och orgelbyggare i Växjö stift, i: Växjö stift i ord 
och bild, Sthlm 1950, s 493. 

58. 	Jfr R Blomqvist, Studier i Smålands romanska sten-
konst, Lund 1929, s 23 f. 

59. Enligt kyrkans räkenskaper för år 1783 inköptes dop-
skålen av Carl Dej/on. Denne var mästare i Växjö 
1791-1811 men av den ovannämnda uppgiften att 
döma verksam redan på 1780-talet, sannolikt hos 
fadern (?) J P de Flon, vilken var verksam i Växjö 
omkring 1780. Skålens mästarstämpel bör i så fall 
tillhöra J P de Flon. Se även B Santesson, Gammalt 
tenn, Uppsala 1962, s 103. 

60. 	 Gustaf Möllenborg, f 1796, t 1851, guldsmed i 
Sthlm. Firman, som under M:s namn övertogs av 
L C Feron 1850 och fortlevde till 1927, var med 
sin hantverksmässigt gedigna produktion den ledande 
i Sthlm på 1800-talet. Den stora skruvpressen samt 
verkstadens övriga inventarier nu på Skansen. När-
mare se B Bengtsson, Den Möllenborgska verkstaden 
på Skansen, i: Fataburen 1941, s 173 f. 

61. 	Nils Pehrsson i Ringstorp, f 1798, ·j- 1871, lant-
brukare, ledamot av bondeståndet, talman 1850-51, 
1859-60. Gift 1818 med Lisa Jonsdotter. (P var till 
sin åskådning konservativ och ville bl a inskränka 
folkskaleundervisningen till att gälla blott kristen-
dom och kyrkosång. Han bekämpade även frihan-
delsideerna och motsatte sig förslaget om ökade rät-
tigheter för mosaiska trosbekännare.) P var ordfö-
rande i den av sockenstämman i Sjösås 1849 utsedda 
byggnadsdirektionen för det nya kyrkobygget och som 
sådan huvudansvarig för byggets fortskridande . P, 
»under hvars berömvärda och noggranna upsigt allt-
sammans blifvit verkställd! till församlingens fullkom-
liga båtnad och tillfredsställelse» fick vid kyrkans 
invigning som tack mottaga en >>af församlingens röst-
egande ledamöter bekostad prydlig silfverkanna» 
(Wideen). 

62. 	 Gudmund Falck, mästare i Eksjö 1675- 94 (1697). 
63. 	Johan Christersson Drake till Torp och Hamra 

samt Libbhult i Nottebäcks socken och Bol i Sjösås 
socken, överste, t 1677 i slaget vid Landskrona. 
Gift 1658 med Margareta Klingspor, t 1718 på 
Libbhult och begravd samma år i Nottebäcks kyrka. 
Släkten sannolikt utdöd 1709. 
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64. 	 Fredrica Susanna Wiekelgren f Lallerman, f 1742, 
t 1807, gift 1784 med Peter Jonas Wickelgren, 
kyrkoherde i Sjösås 1783, prost 1789- 1811. 

65. 	 Sofia Charlotta Fredrika Rålamb, f 1848, t I 925. 
Dotter till ryttmästaren friherre Carl Fredrik Rå-
Jamb och grevinnan Charlotta Fredrika Hamilton 
på Braås gård i Drevs socken. 

Källor och litteratur 

HANDSKRIVNA KÄLLOR OCH 

AVBILDNINGSSAMLINGAR 

RA: ED:s konseljakter 1854 14/ 11 och 1881 22 / 1. 
- BSt: (Gamla kyrkan) Uppmätning av S Erandel 1920; 
förslag till klockstapel 1931 ; elektrisk värmeanläggning 
1941; förslag till nytt bårhus av P Boberg 1943; förslag 
till kyrkogårdsutvidgning av H Linden 1949 samt rit-
ning till kyrkogårdsgrind. (Nya kyrkan) Projektritningar 
till ny kyrka av C G Blom Carlsson 1851; ritning till 
orgelfasad 1881; uppmätningar av H Linden 1947; restau-
reringsförslag av H Linden 1948; förslag till ny sakristi-
ingång av H Linden 1951; förslag till ny altaromfattning 
av H Linden 1951. - ATA: Adeliga gravar 1757; inv 
1829; avskrift ur anteckningar om Sjösås pastorat av 
M Wideen 1838-73; uppgifter om kyrkans brudkrona och 
nattvardskalkar lämnade av E Bergh 1870; brev 21 / 3 
1870 med utdrag ur st prot 1869 angående eventuell in-
lösning av brudkronan; L F Palmgrens reseberättelse 
1879; anteckningar av P G Vistrand 1881; E Ihrfon, 
Smolandia Sacra, pars III, s 52, 262; kort beskrivning 
över Sjösås kyrka av S Erandel 1920; manuskript till 
kortfattad beskrivning för SvK av Sjösås gamla och nya 
kyrka av S Brandel; diverse handlingar angående nöd-
torftigt iståndsättande av gamla kyrkan; förslag till ut-
vändig reparation samt underhållsarbeten å gamla kyrkan 
av P Boberg 1938; förslag till vissa invändiga restaure-
ringsåtgärder för gamla kyrkan av E Lundberg 1941; rap-
port över företagna undersökningar av gamla kyrkan av J 
E Anderbjörk med uppmätningar och fotografier av J E 
Anderbjörk och I Anderson; förteckning över i samband 
med grävningsundersökningen funna mynt i gamla kyrkan 
upprättad av K Myntkabinettet 1945; rapport över fram-
tagning och restaurering av kalkmålningar jämte repara-
tion av putsen å gamla kyrkans exteriör av S Wahlgren 
1944 med fotografier; konserveringsrapport av S Wahl
gren 1955 med fotografier; PM beträffande förslag till 
orgel och orgelskåp av T Virke 1956; förslag till klocka 
av Bergholtz klackgjuteri 1959; fotografier av exteriör, 
interiör och inventarier. - Kyrkans arkivalier i YLA: 
St prot 1706-1758 (Kla:l), 1754-1802 Kla :2), 1803-1830 

66. 	Jfr M Amark, Sveriges medeltida kyrkklockor, 
Uppsala 1960, s 147 och pl 120 l. 

67 . 	K G Bergholtz, f 1839, t 1918, verksam som 
klackgjutare 1874-1918. Bergholtz' klackgjuteri 
grundades 1853 av Frans Mauritz Bergholtz i Stock-
holm, numera beläget i Sigtuna. Innehavare Gösta 
Bergholtz, sonson till K G B. 

(Kia:3); räk 1706- 1715 (Llb:1), 1788-1880 (Lla:l) spe-
cial räk 1639- 1706 (Drev Llb:1); vis prot 1639- 1712 
samt 1648- 1758 (Drev Llb:1), 1705- 1751 samt 1726-
1773 (Llb:1), 1752-1787 samt 1758- 1765 (Lia:1); inv 
1639-1661 , 1690 (Drev Llb:1), 1728, 1739 (Llb:l), 1753-
1756 (Lla:l), 1773 (Lib:1), 1783-1803, 1813, 1828, 1851 , 
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Ha Halland Me Medelpad 
Hr Härjedalen N b Norrbotten 
H s Hälsingland Nä Närke 
J ä Jämtland Sk Skåne 
La Lappland Sm Småland 

Summary 

SJÖSÅS OLD CHU RCH 

The old church of Sjösås was abandoned in 1865, when 
the new chu rch at Viås was finished. lt was not demol-
ished, as many other churches in the province were, but 
was allowed to remain standing. In the early years of the 
20th century, the parish began to consicler the preserva-
tion of the old church. An extensive restoration was fi-
nal,ly made in 1943-44. Since the greater pa rt of the po-
pulation of the district is now concentrated to Braås, the 
church is regaining its old function as parish church. 

HISTORY 

l. The oldest church at Sjösås, probably built during the 
12th century, was a stave church. In conjunction with 
the restoration in 1943-44, excavations were made under 
the floor of the church . Under a thick Jayer of earth, a 
relatively well-preserved, older wooden floor was found 
(figs 12, 13). When the planks were examirred they were 
found to be of oak, and, as far as could be judged, they 
seem to have been vertical timbers in a stave building 
(fig 17). The semi-circular side had lain in the earth and 
had rotted in consequence. Some fragments of planks 
with earved decoration may have belonged to this stave 
church. 

Il. The stave church was later replaced by a wooden 
church built of harizontal timber. Some of the above-
mentioned floor planks lay with their short ends fitted 
into thick oaken beams. These beams (fig 12), which had 
originally lain round the whole nave, and which were 
resting on a foundation of rather large stones, formed 
the frame of a building built of honzontal timber. The 
beams were closely fitted tagether in the SW corner 
(figs 14, 15). Parts of the timber church were still stand-
ing when the present stone church was being built. Clear 
impressions of harizontal timber can be seen in the N wall 
of the nave and in the W wall of the vestry (figs 16, 18). 
The plan of the limber church is shown in figs 19 and 
85 A. Of the church building, some of the timber, a few 
fragments of barge-boards and roof shingles, and a sawn-
off pinewood post, which formed the centre post of the 
rood arch (fig 20) remain. lt seems probable that the 

Sö Södermanland Vs Västmanland 
Up Uppland Ån Ångermanland 
V b Västerbotten Öl Öland 
V g Västergötland Ö g Östergötland 
V r Värml and 

timber church replaced the original stave church during 
the 13th century. The erection of the new wooden church 
may probably be related to the acquisition of the !arge, 
splendid calvary group, dating from the late 13th cen-
tury, which is still preserved . A beam from the E wall 
of the chancel with remains of figure paintings shows 
that the chancel was decorated with paintings internally 
(fi g 22). 

III. The present stone vestry was late r added to the 
wooden church (fig 85 B). The combination wooden 
church stone vestry indicates at Sjösås, as in most other 
such cases, an intermediate phase in the history of the 
church. The intention was probably to repl ace the whole 

A o ... ". 
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Fig. 85. Kyrkans plan utveckling, l: l 000. 

Development of plan of church. 
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building as soon as possible by the more durable mate-
rial , stone. For the time being, however, a stone vestry 
was a safer place for the church treasures and a stronger 
place of refuge for the people. 

IV. When the erection of the present stone church (the 
plan of which has not been altered) was begun, the 
wooden church was still standing. The N wall of the new 
nave was built close to the N wall of the wooden church, 
in the W the church was widened somewhat, while, in 
respect of the chancel, the plan of the church was a ltered 
and the church was given the plan of a hall church, with-
out any externa! sign of a chancel (fig 85 C). The main 
entrance, which was at the N, is now closed. The n arrow, 
round-arehed chancel doorway is unchanged, howevcr. 
The late Gothic hall-church type suggests that the stone 
church was erected during the latter part of the 15th 
century. 

V. A wooden porch was mentioned first in the archives 
in 1653 (fig 85 D). The church was repaired both in-
ternally and externally in 1639-40. A new window was 
made in the S wall, and the new pews and a gallery 
we re installed . In J690, a new window was added in the 
E wall of the chancel. 

VI. In 1773-75, the extensive restoration and rebuild-
ing which gave the church its present appearance were 
executed . The driving force behind this work was the 
vicar, Nils Bruhn, whose port ra it was then painled on 
the front of the new W gallery (fig 53). The windows 
were enlarged to their present size, the N entrance was 
closed and a new entrance made in the W (fig 85 E), the 
roof was raised, the pews, etc., repaired and the church 
painted . 

VII. In 1865 the church was abandoned. 
VIII. In 1943-44 the church was restored according 

to plans by E Lundberg. J E Anderbjörk was responsible 
for the invest igat ions of the history of the church . 

MURALS 

When the o ld plaster was removed during the restora-
tion of the church, remains of red, painted decoration 
were found under the eaves, round the windows and the 
north porta l and the corners of the building. The decora-
tion under the eaves is a wide, bushy acanthus runner, 
windows and portal a re framed in trailing flowers and 
leaves (figs 8, 24- 25). On the gable of the vestry are also 
fragments of figure decoration, possibly a crucifix (fig 
23). No ear lier example of externa! figure decoration in 
such a position is known. The ornamental decorations 
were probably executed in 1685. Judging by the number 
of monuments preserved, this form of externa! decora-
tion seems to have been very common in Småland; the 
prototypes were probably found on the great eastles of 
Kalmar and Kronoberg. 

The wooden barre! vault of the church was decor·ated 

SUMMAR Y 

in 177 4 by J o han Stendahl and Petter Österberg (figs 26, 
27). The decorations in the porch were executed in 1756 
by a very produclive Växjö master, Johan Christian 
Zschotzscher, who had painted the N gallery six years 
earlier (figs 29, 30). 

FURNISHINGS 

I. Of the medieval furnishings, a cover from the a ltar 
reliquary, the font (figs 70-72), censer (fig 45) and an 
excellent collection of wooden sculptmes (figs 31-44, 68), 
are still in existence. 

The font belongs to the fabled-beast type common in 
Småland and dates from ca. 1200. 

The relief of Christ as Judge of the World (fig 31) was 
probably originally part of a wooden antemensale, proh-
ably executed in Skåne around the middle of the 13th 
century. 

The calvary group (figs 32-41), consisting of a cruci-
fix and figures of the Virgin and John, and an angel 
(originally two), was first iostalled in the Romanesque 
timber church. The size of the group- the cross is almost 
ten feet high-shows that it was not placed in the chancel 
opening, but was erected either on the rood-arch wall or 
in front of the a rch. The curious technical execution of 
the group, which is made up of separate parts, suggests 
that the sculptor was trained as a painter in the first 
place. It seems probable that the group was made in the 
workshop responsible for the above-mentioned paintings 
in the limber church. The figures date from the .last quar-
ter of the 13th century. 

Only part of the head of the Madonna figure, which 
was probably pl aced originally on the north by-altar, re-
mains (fig 42). The figure was probably made in Skåne 
around the middle of the 13th century. 

Of the Olov figure and shrine which had its place on 
the south by-altar, five pieces of the splendid reliefs 
that decorated the doors remain (fig 43-44). This work, 
too, is probably closely related to- south Scandinavian 
sculpture, executed towards the end of the 13th century. 

Another road has been preserved (fig 68), dating from 
the end of the 15th century; probably North German 
work. 

II. The present pews in the church were insta lled ori-
ginally in 1639, but were repaired and repainled in 1774 
(fig 48). The lower W gallery was altered and repainled 
in 1774 (figs 49- 50), and the upper gallery built (fig 53). 
The N gallery, the "women's gallery" was erected in 
1736 and decorated by Johan Christian Zschotzscher 
(figs 51- 52). The ga llery above the vestry was iostalled 
in 1784, for the Lidbobolm estate. The pulpit (figs 46-
47) was purchased in 1651, but the present painting was 
executed during the great restoration of 1774. 

Among the 17th and 18th century furnishings, most of 
which were transferred to the new church in 1865, are 
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a silver VJatJcum chalice, early 17th century (fig 78), a 
17th century pewter wafer case (fig 77), a brictal crown 
of silver-gilt with capper case, purchased in 1650 but re-
duced in size and repaired in 1691 by Gudmund Falck 
of Eksjö (figs 79- 80), brass candlesticks, end of 17th 
century (fig 82), pewter baptismal bowl, made in 1783 in 
Växjö by de Flon (figs 73- 74), two wafer cases and fl ask 
stoppers of glass, probably made at Kosta ca. 1800 (fig 
76), a earved and painted wooden hymnboard , purchased 
1756 (fig 54) and a funerary coat-of-arms of Carl Gustaf 
Örnecrantz, died 1677 (fig 56) . 

In conjunction with the restoration of the church, a 
number of modern m·ticles were acquired, e.g. an organ , 
font , silver communion vessels (fig 55) and textiles . 

SJÖSÅS NEW CHURCH 

The proposal to build a new church for th e parish of 
Sjösås was made as early as 1831 , when Esaias Tegner, 
Bishop of Växjö, visited the parish. It was not until 1860, 

however, that building could be started , and in the sum-
mer of 1865, the church was complete. The drawings of 
the church signed C G Blom Carlsson, 1851 (figs 63- 64), 
show a church in traditional neo-Classical style, with a 
long, rectangular, barrel-vaulted room, without a marked 
chancel, and vestry behind the altar. The new church 
was painted in 1870. In 1951 the church was greatly re-
stored by H Linden. Among other things, a separate 
entrance into the vestry was made, the organ loft was 
extended and the stairs up to the gallery were moved 
from the porch into the church, new altar rails were in-
stalled, the pews were rebuilt and the church and fur-
nishings were repainted. 

The altar decorations consist of a painting of the De-
position, a copy of Rubens' farnous altarpiece in Antwerp 
Cathedra!. The organ was built in 1882 by Carl Elfström, 
and rebuilt and enlarged in 1943 by A Mårtensson of 
Lund. The silver communion vessels were made in 1865 
by Möllerberg, Stockholm (fig 7 5), a chasuble in black 
velvet with silver braid and embroidery was bought in 
1865. A red velvet chalice veil embroidered in silver was 
donaled in 1865. 
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KYRKOR, KONSTHISTORISKT INVENTARIUM: 
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Kyrkorna i Sjösås, Sm band II:J , volym 114.  

Under utgivning:  
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Granhult och Nottebäck, Sm band II: 3 (1969).  
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