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DÄDESJÖ OCH EKE KYRKOR 

Småland, Kronobergs län, Uppvidinge härad 
Växjö stift, Uppvidinge kontrakt, annex till Sjösås 

Dädesjö socken är belägen ett par mil nordost om 
Växjö. I dess nordvästra del ligger Eke by, tidigare 
socken med egen kyrka, vilken dock genom beslut 
av K Majt 1793 slutgiltigt inkorporerades med mo-
derkyrkan i Dädesjö (se nedan). Socknen gränsar i 
norr till Drev och Sjösås, i väster till Gårdby, i sö-
der till Furuby och Herråkra och i öster till Len-
hovda och Granhult. Terrängen är höglänt med 
stora skogs- och mossområden. Dädesjö är ovan-
ligt rik på fornlämningar, rikast bland Uppvidinge-
socknarna, och utgör en direkt fortsättning på det 
fornlämningsrika området norr och söder om 
Växjö. 1 Endast omkring 500- 600 m väster om kyr-
kan vidtar ett stort fornlämningsområde av flera 
tätt liggande järnåldersgravfält. Såväl stensättningar 
som domarringar och bautastenar förekommer. 
Kyrkoherden Sven Lauren2 ger i sin bevarade be-
rättelse om Dädesjö pastorat 1758 följande beskriv-
ning av kyrkans omgivningar: »Denna kyrkia är 
belägen på en wacker plan omgiordad med en biör-
kelund och dessutom med dälder; i wäster en liten 
däld, hwarigenom en bäck kommer ifrån söder, går 
igenom landswägen vid marknadsbodarne och rin-
ner igenom neder i siön Däldingen. I söder mossar 
och en liten bro på wägen åt Ramnåsa. I Öster sö-
der en stor mosse och en Siö, Gunnars siö kallad, 
ur hwilken en bäck rinner i Norr öfwer landswägen, 
neder i Däldingen. I Öster är <lena kyrkia omgifwen 
med mossar och kiärr. I Norr med Siön Däldingen. 
I anseende till denna siö Däldingen och de dälder 
hwarmed denna kyrkia är omgifwen synes hon bättre 
kunna kallas Däldsiö än Dädesiö, och torde, kan-
hända, i forna dagar så warit nämnd .... Wäster 

ifrån kyrkian ligger en marknadsplats, som nämnes 
Dädesiö marknadsplats, hwarest Wexiö Borgerskap 
årligen håller marknad trenne gånger.» De fast-
ställda marknadsdagarna var den 26 juni, 21 augusti 
samt 23 oktober (Rogberg, s. 282). På marknads-
platsen, som ligger i anslutning till det stora forn-
lämningsområdet, står ännu några av de gamla 
marknadsbodarna kvar. 

Dädesjö är känt redan vid mitten av 1100-talet, 
då det omnämns i samband med jarlen Guttorm 
(se nedan). Kaniken Erland i Linköping säljer 1328 
sin gård Dädesjö (Daedesi0) med nybygget Botil-
deboda till Håkan Carlsson och kvitterar köpe-
skillingen (se nedan; DS 2665). 1386, då gården 
Drättinge i Dädesjö överlämnas till Vadstena kloster 
(not 4), skrivs det Daedhesiö. Beträffande kyrk-
byns och socknens namn har man dels, liksom re-
dan Lauren, satt det i samband med den nu urtap-
pade sjön Dällingen, vilkens ursprungliga namn 
skulle ha varit Dädesjö, av obekant härledning, 
dels antagit att Daedha är ett personnamn och att 
Dädesjö ursprungligen endast hetat Däda, dvs Dä-
des gård med det senare tillägget sjö efter läget vid 
sjön. 3 

Av gårdarna i socknen omnämner Lauren: »Drät-
tinge säterie43 hela gårdar, .. . 1/4 mihl nästan Norr 
ifrån kyrkian, Stora Wret4 1 helt hemman ... be-
lägit 3/4 mihl ifrån kyrkian» samt »Ramnåsa Sä-
terie4 2 hela gårdar, ... belägit 1/4 mihl söder från 
kyrkian». 

Om Eke ger Lauren endast uppgiften att: »Eke 
Sockns längd är i Norr och Söder knapt 1/2 mihl. 
Ifrån Öster till Wester något litet drygare än en half 

Fig l 66. S Knut (Canutus), detalj av triumfbågens utsmyckning i Dädesjö gamla kyrka (jfr fig 200). 
Slutet av 1200-talet. Foto 1968. 

St Canute (Canutus), detail of the paintings of the road arch in the o/d church of Dädesjö (cffig 200). 
End of l Jth century. 
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DÄDESJÖ OCH EKE KYRKOR 

mihl. Målajords Säterie,5 2 hela gårdar, är belägit 
1/4 mihl Wäster om kyrkian.» Eke omnämns redan 
på 1300-talet och ägdes då av Ingeborg Laurens-
dotter, gift 1325 med riddaren Nils Dannes Tures-
son (Bielke). Ingeborg åtföljde den heliga Birgitta 
på hennes år 1349 företagna Romfärd men dog 
under nedresan (arvskiftesbrev 1352, DS 4833). 

Ekes sannolikt medeltida träkyrka nedrevs 1795, 
då den nya kyrkan i Dädesjö stod färdig. De upp-
gifter vi har om kyrkan är ytterst knappa och en-
dast ett fåtal inventarier har bevarats. Av Dädesjö 
gamla kyrka återstår däremot själva långhuset, vil-
ket kom till användning som sockenmagasin. Flera 
värdefulla inredningsföremål och inventarier har 
även bevarats. Den lilla romanska stenkyrkan har 
troligen ursprungligen uppförts som gårdskyrka, 

kanske som ersättare för en äldre träbyggnad. Jar-
len Guttorm, som levde vid mitten av 1100-talet, 
skänkte enligt donatorslängden för Vreta kloster 
»ther till Dädesiö, och medh sin dotter 2 bols land 
i Sexiö».6 Troligen är det samma gård som senare 
är i kaniken Erlands6 ägo (jfr ovan). Om Vreta 
kloster varit ägare till gården Dädesjö under hela 
mellantiden eller redan tidigt bytt bort den vet vi 
inte. Kyrkans förnämliga målningsutsmyckning från 
slutet av 1200-talet bör också ha utförts på upp-
drag av någon förmögen beskyddare men tyvärr 
känner vi inte namnet på någon storman med an-
knytning till Dädesjö under denna del av medeltiden. 

I det följande lämnas skilda beskrivningar över 
Dädesjö gamla kyrka, Eke kyrka och Dädesjö nya 
kyrka. 
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F ig 167. Dädesjö gamla kyrka från söder. Foto 1968. O/cl church of Dädesjö fi'om S. 
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Kyrkogården 
Kyrkan omges av en stor rektangulär kyrkogård 
(fig I 68), vilken utvidgats under såväl 1700- som 
1800-talen. Inhägnaden utgörs av en kallmur av 
gråsten. Innanför muren har planterats häckar. 
Den nuvarande ingången är placerad i söder. Port-
stolparna är murade av sten samt putsade och vit-
kalkade. Grindarna utgörs av enkla trägrindar. 

Kyrkogårdens tidigare utsträckning framgår av 
den i fig 169 återgivna kartan från år 1696 över Däde-
sjö socken. År 1795, då den nya kyrkan tagits i bruk 
och den gamla kyrkan delvis raserats och omvand-
lats till magasin, beslutade man på sockenstämma 
att »stenmuren kringom Församlingens begraf-
ningsplats skal nästkommande år, så snart tjälen 
är ur jorden wäl och ordentel. omläggas, planen 
jämnas, stenar borttagas och utvidgas framåt inpå 
kyrkan på församlingens urgamla kyrkowall ända 
till yttersta hörneknuten åt nya kyrkan af den ännu 
qwarstående kornboden, samt ingång med murade 
stenpelare göres mitt emot nya kyrkodörren». Som-
maren 1846 utvidgades kyrkogården på nytt, denna 
gång åt väster och norr (st prot). 

med »fyra Spiror eller flögor af Jern på hwart hörn 
af Klockehusen», påbörjades 1641 (räk). Två år se-
nare spåntäcktes stapeln. Inför en reparation be-
slutade man på sockenstämma 1750 att låta göra 
en liten låda »till Strängarna, att ingen resande får 
i otijd ringa och skada klockorne». 1764 uppges 
dock, att »Som Församlingen med missnöje för-
märkt den svårighet som hwarje gång wid Ring-
ningarne af det giorde Skranket förorsakas, sällan 
Morgon och Afton Ringningar skee och Klåckans 
liud betages; ty beslutades enhälligt, at Skranket 
af skäres ofwantil så långt som tienligt fins, at Rägn 

Fig 168. Situationsplan för D ädesjö kyrkor, l :2 000. Uppm 

DADt;SJO KYRKC 

J Söderberg 1965. 

General plan. 
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tio ner och ombyggnader omtalas vid ett flertal till-
fällen i stämmoprotokoll och räkenskaper. Samti- 1-vÄxJ6 
digt med att luckorna kläddes med panel lät man 
även lägga stenbroar vid dessa »til Församlingens 
nöje, i stället för de nedrutne Trä Broar, som aldrig 
hölle» (st prot). 

Klockstapel 
En klockstapel med två klockor var tidigare be-
lägen söder om kyrkan. En ny stapel, vilken försågs 

Stigluckor 	 1 GAA\LA KYk.k"AN 
2 NYA _,,_

De två stigluckor som tidigare fanns i kyrkogårds- r 
muren, en i norr och en i söder, nedrevs och för-

i 
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såldes tillsammans med övriga träbyggnader 1796 t _ .,,,7=±;';;;'=ei;;;IJ 

(st prot). Stigluckorna var uppförda av timmer. ~ Q1=_~-Qn~ 
1764 bestämdes att bägge luckorna »komma at I _J r~oC<~;;f - - - ____J \ 
Panelas, som nu se nog flata ut» (st prot). Repara- I L;} ""5! (:) \ 

)~_)~,- ~~,1 -S"'i r"3'i \\.___ 
' - __, L.:..J ""-?~'=--./ '-~u:.NHovo,1l CQ c - ~ I"~-O-:il 'G""- - -~O-

. . 0 . :,""·""' .:..""'v -- .-""'· =;;;;o=.=.r"'1 


....--.I--~ 
. ~=,=,~= 
... ~ 

i.........,.,,,,,,,,,.......: 

~ 
~=.o=·=·mo 

:~-=

L~~~~~~~-~ 
166 



ei kommer at skada Hierte träden, men trapporne 
up til Klåcko rne bibehå llas i ställe för stege, tå 
allenast några stora Spikar kiöpas, at fästa med, 
om här wid ka n wara nödigt. ... Tå ringt ä r hänges 
Strängarne in uti Klåckehuset på en dertill tienlig 
giord Nagel och dörren låses altid , at resande ei 
får misbruka Klåckorna til Kyrkans skada» (st 
prot). Klockstapeln nedrevs då den nya kyrkans 
torn var färdigt och k lockorna överflyttades dit (se 
nedan). 

Kornhus 

Ett kornhus var uppfört söder om kyrkogårdsmu
ren. 1757 enades man om att ersätta det gamla 
kornhuset med en ny byggnad »med twänne rum, 
ena för Kyrkans redskap och andra til Bijsättnings
rum» (st prot). Även denna träbyggnad nedrevs 
1796. Samtidigt inreddes som ovan nä mnts den 
gamla kyrkans kvarstående lå nghus till materia l
bod och senare t ill sockenmagasin (se nedan kapit
let Byggnadshistoria). 

Kyrkstall, sockenstuga, bårhus 

Väster om kyrkan stå r ä nnu ett av kyrkstalla rna 
kvar (fig 168). Stallet uppfördes på 1920-talet och 
har plats för trettiosex hästar. Sockenstugan, vi lken 
byggdes 1886, är belägen söder om sta llä ngan 
(fig 168). Själva kyrkvallen framför sockenstugan är 
nu jämnad och planterad med gräsmattor och löv
träd. Ett bårhus av sten uppfördes på dess östra del 
1953 efter ritningar av länsarkitekt H Linden. 

Gravminnen 

Endast ett fåta l äldre gravminnen ha r bevarats. 
Nordväst om kyrkan intill kyrkogå rdsmuren står 
en rest, enkelt tillhuggen gravsten med »THS» samt 
inskriften »Lars Pärson Skale 1648» (fig 170). En 
gravsten av ljusbrun kalksten över prosten Jon 

Fig l 69. Ovan. Kyrkogårdens utsträckning l 696. Detalj av 
karta över Dädesjö prästgård, upprättad av A G Rohman. 
LMS (F 15 91). 

Extent of churchyard in 1696. Detail of a map of Dädesjö 
vicarage lands. 

Fig 170. Gravsten över »Lars Pärson Skale 1648». Foto 1965. 

Gravestone in memory of " Lars Pärson Siade 1648". 

KYRKOGÅRDEN 

... ~ ~ .. . 
· .... . 
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DÄDESJÖ G A M LA KYRKA 

Fig 17J. Gravhäll över kyrkoherden Per Schatelovius, död 
1676 och hans hustru. Ursprungligen placerad i korgolvet. 
Uppm E D ahl 1922. 

Grave stab in memory of Vicar Per Schatelovius, t 1676, and 
his wife. Originally in the floar of the chance/. 

Kyrkobyggnaden 
Av Dädesjö gamla kyrka återstår som nämnts en-
dast själva långhuset (l l x 7,5 m), vilket genom den 
trånga triumfbågen förbundits med ett lägre och 
smalare kor med absid (se nedan). Bågöppningen 
har mycket enkelt utformade vederlag i form av 
på bågens insida utskjutande smala lister. En re-
konstruktion av korets plan och den till koret i 
norr anslutande sakristian lämnas nedan (fig 183). 
Framför kyrkans huvudingång i söder fanns tidigare 
ett vapenhus av trä. 

1°68 

Aspelin 7 och hans hustru är bevarad nordost om 
kyrkan . På ena sidan står: »TH Doctorn / Jon 
Aspelin / Född D 30 Octob. 1744 / Pastor i Dädesjö 
46 år / Död D. 30 Maji 1827 / Sv. Ps B 488 v 3.» samt 
på den andra: »Doctorinnan / FREDR M ASPE-
LIN / Född D 12 Juni 1753 / Död D 15 Marti 1829 / 
Sv Ps B 491 v 2.» Vidare märks ett stort antal resta 
gjutjärnskors från 1800-talet (fig 172). I kyrkogår-
dens sydvästra hörn finns gravplats för medlemmar 
av ätten Rappe, vilken sedan 1748 varit ägare till 
Drättinge. 

Utanför kyrkans nuvarande östra gavel ligger en 
gravhäll av kalksten över kyrkoherden Per Schate-
lovius, död 1676, och hans maka. Stenen, som ur-
sprungligen låg i själva korgolvet, är skadad och på 
flera ställen lagad med cement (fig 171). Texten är 
endast fragmentariskt bevarad. Av emblemen i 
hörnrundlarna återstår de båda nedre, till vänster 
ett timglas, till höger en dödskalle. Förteckningen 
över »Adeliga grafwar» (1757, ATA) beskriver ste-
nen sålunda : »på gången för altaret ligger en huggen 
sten, hwar på fins följande: Her under ligger begraf-
ven wördige och wellerde man S Her Per Andersson 
Clatelovius, som afsomnade anno 1676 med sin kära 
hustru den dygdesamma Matrona Helen Mårtens-
dotter hwilken af somnade anno 16-». 8 Stenens 
längd 183 cm, bredd 118 cm. 

I koret fanns även under golvet en murad grav 
för ägarna till Drättinge säteri , vilken dock ej var 
utmärkt med någon sten (fig 183). 

De 1- 1,25 m tjocka murarna är uppförda av vald 
och kluven marksten. Egentlig sockel saknas, men 
bottenskiktet, som utgörs av delvis bearbetad mark-
sten, skjuter ut ca 5- 12 cm utanför murlivet (fig 167). 
Triumfbågen stängs numera mot öster av en bräd-
vägg. Murarna är putsade och vitkalkade. Under 
takfoten samt runt fönsteröppningarna och i föns-
tersmygarna finns i rött målad dekor från 1651 (se 
nedan). 



F ig J 72. Kyrkan frå n 
sydväst. Foto J 965. 

Dädesjö Church from S W . 

Fig 173. Kyrkan från 
nordväst. Foto 1968. 

The c/111rch from N W. 

2 - 681585 D ädes iö och Eke k vr kor 
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DÄDESJÖ GAMLA KYRKA 

c-c A-A 

I/ / ) B 
A 

~ c tJ. 
B 

Fig 174. Plan, längdsektioner 
samt tvärsektioner, I: 300. Uppm 
J Söderberg 1965. 

Plan, longitudinal sections and 1001.\ 0 1 i 3 Lj 5 
cross-sections. ..i.~w1'. =:J I 

Medeltida takstol 
Takvinkeln är ursprunglig. Yttertaket utgörs av ett 
spetsigt, spåntäckt sadeltak med spåntäckta vind-
skidor. Den medeltida takstolen är även till största 
delen bevarad (fig 174, 176). Den är i sin nedre del 
snedstöttad, i den övre krysstöttad. Samtliga delar 
är infällda i varandra. Långbjälken, som samman-
binder takbjälkarna, är på undersidan dekorativt 
konturerad genom konkavsnitt, vilka i bjälkens 
västligaste del försetts med en rund förkroppning i 
mitten (fig 176). Samma dekorering möter vi bl a 
även på långbjälkarna i Drevs gamla kyrka (jfr ovan 
Drevs gamla kyrka, fig 93- 94). Takstolen har san-
nolikt innan det nuvarande, rikt dekorerade inner-
taket inlades i slutet av 1200-talet varit öppen. 

Ornerade hammarband och takfotsbräder 
De på långhusmurarna vilande hammarbanden 
av ek är även, liksom i Drevs gamla kyrka, utvän-
digt prydda med var sin i relief skuren drakfigur (jfr 

D-D 

Jr -r-

IS - S . 

10 ~5 AV. 
l==-=-----:c------:i: 

ovan Drevs gamla kyrka, fig 95-96). Drakkroppen 
är på det södra hammarbandet placerad i öster, på 
det norra i väster, medan den långa svansen i form 
av en repstav följer hammarbandets övre del för 
att i bortre änden avslutas med en stor svanstofs 
(fig 175). Skulpturerna är nu delvis borthuggna. 
Den i profil återgivna draken är försedd med vingar, 
ett par kraftiga ben samt en kronliknande kam. 

Takfotsbräderna mellan hammarbanden och tak-
foten är även rikt utsirade. Av dessa, vilka utgörs 
av två bräder i längd på vardera sidan, är de norra 
ännu helt i behåll medan de södra bräderna numera 
är skarvade med en ny planka i mittpartiet. Orna-
mentiken är skuren i karvsnitt och bör ursprung-
ligen ha varit förstärkt med färg (jfr ovan Drevs 
gamla kyrka, s 90). Bräderna är nu övermålade med 
rödfärg. De södra takfotsbrädernas ornering utgörs 
av en med hammarbandens drakar besläktad be-
vingad drakfigur, vilkens bakkropp emellertid över-
går i en elegant och sinnrikt flätad bladranka med 
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Fig 175. Detalj av de ornerade hammarbanden . Efter 
Wrangel & Rydbeck. 

Detail of ornamented breast timbers. 

stora, flikiga bladrosetter (fig 177). De norra tak-
fotsbräderna har försetts med en dekoration av ett 
helt annat slag. Längs med hela takfoten löper en 
rundbågsfris av romansk typ med fyrtio bågfält med 
figurer och fabeldjur (fig 177). Frisen inleds i ös-
ter med en ryttare med höjt svärd (I), därefter 
följer inom själva arkaden: - 2. Stående kvinna 
med lockpokal i högra handen. Kjolen är uppslit-
sad, händerna mycket stora. Föreställer möjligen 
en jättekvinna. - 3. Björn som står på bakbenen. 
- 4. Gumse. - 5. Krigare med sköld och påk. 
- 6. Krigare med sköld. - 7. Krigare med sköld 
och svärd. - 8. Fyrfotadjur med människoansikte. 
- 9. Bockliknande djur som biter i bågen. - 10-
11. Fyrfotadjur med bakåtvända huvuden. Biter 
i bågarna. -12. Hopkrupen drake. - 13- 15. Fyrfo-
tadjur med människoansikten. - 16-18. Kämpande 
drakar. - 19. Lejon . - 20. Drake som biter i bå-
gen. - 21. Fyrfotadjur som biter i bågen. - 22. 
Drake. - 23. Fyrfotadjur som står på bakbenen. 
- 24. Drake. - 25. Fyrfotadjur med männi-
skoansikte. - 26. Fyrfotadjur med tjurhorn och 
svanstofs i form av en rosett. - 27- 29. Hjortar med 
svanstofsar i form av rosetter. - 30. Bågskytt. -
31. Bevingad drake. - 32. Sittande krigare. - 33. 
Kentaur. - 34. Drake med kvinnoframkropp. -
35- 36. Fyrfotadjur med människoansikten . Griper 
med framtassarna i bågarna. - 37- 38. Fyrfotadjur 
med människoansikten. - 39. Lejon som biter i 

Fig 176. Detalj av den medeltida takstolen med dekorerad 
långbjälke. Foto I Anderson 1943. ATA. 

Detail of medieval roof truss with decorated long beam. 

svansen. - 40. Lejon med hängande tunga. - Alla 
figurerna är olika, liksom även djuren med några få 
undantag. I frisen s västra del (fig 177 nederst) fram-
träder tydligt den eleganta ornamentiken på kolon-
nerna och djurens kroppar. Troligen återger fri sen 
en psykomachiaframställning, dvs kampen mellan 
det goda och det onda.9 

Den södra takfotsbrädans drakslinga överens-
stämmer till stora delar med ornamentiken på de 
takfotsbräder som bevarats från Bringetofta kyrka, 
belägen ett tiotal mil norr om Dädesjö.10 Drak-
slingor och drakfigurer tycks i olika varianter ha 
varit den vanligaste formen för utsmyckning av det 
i de äldre stenkyrkorna ingående trävirket, en de-
korationsform, som utan tvivel är en reminiscens 
av de nordiska stavkyrkornas rika utsmyckning, 
där vikingatidens stiliserade djurornamentik blan-
das med den ut ifrån inträngande romanska växtor-
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Fig. 177. Deta lje r av 
de ornerade takfots
bräderna. Överst den 
södra takfotsbrädan, 
därunder den no rra 
(scen 1- 4, 5- 8, 30- 34, 
37- 40). Foto 1968. 

Detail.~ oj' the oma

mented eaves boards. 

Above the south one, 
be/0 111 the north (scenes 

1- 4, 5- 8, 30- 34, 
37- 40). 



KYRKOOYGG NAD EN 

Fig 178. Kyrkan frå n sydost. Foto 1965. The church ji-0111 SE. 

namentiken.11 Den norra takfotsbrädans bågfris är 

däremot närmast besläktad med de romanska dop
funtarnas figur- och djurfriser, så som vi exempelvis 
möter dem på de i denna del av Småland så a k
tuella fabeldjursfuntarna (jfr fig 256), och med de 
relieffriser som pryder flera av de gotländska kyr

korna, tex Vänge kyrka.12 Ornamentiken är i Däde

sjö av allmänt senromansk karaktär och ger liksom 
även kyrkobyggnaden i övrigt inga närmare håll
punkter för en mera exakt datering (jfr neda n). 

Fönster och ingångar 

Långhuset är försett med fyra rundbågiga fönster
öppningar av varierande storlek. Därtill kommer 
en rektangulär ljusöppning i den brädvägg som nu 

stänger triumfbågen samt en smal ljusglugg i det 
västra gavelröstet. Nordmurens mycket lilla och 

högt belägna fönster är oförändrat sedan kyrkans 
byggnadstid. I den inre muröppningen, vilken en
dast mäter 83 x 21 cm, är i en fals i murverket in-

fogad en omkring 4 cm tjock ekplanka, i vilken 
själva dageröppningen är utsk uren (fig 18 l ). Det 

motsvarande fönstret i den södra muren är däremot 
senare förstorat, sannolikt under slutet av 1500-talet 
eller början av 1600-talet. Det längre mot öster 
belägna »predikstolsfönstret» bör ha upphuggits 

omkring 1634. Västmurens lilla, rundbågiga fönster 

är placerat i en igenmurad större öppning. Det 
överensstämmer till storleken med nordmurens 
fönster och är troligen medeltida (se nedan). 

De smala och rakslutna portalerna (fig 172, 173) 

är belägna mitt för varandra i lå nghusets västra del 
(bredd 90 cm, höjd 230 cm). Den norra igensattes 
redan under medeltiden (se nedan) men frilades ut

vändigt vid restaureringen 1938-41 (fig 173). Den 
södra dörrsmygen , som vidgar sig kraftigt inåt, 
har horisontal överliggare av trä samt bomhål med 
kantskoning av trä. Portalen stängs av en tjärad 

ekdörr med gångjärnsbeslag, dörrhandtag och nyc
kelskylt av smidesjärn (fig 182). Dörren är hopfogad 
av två breda ekplankor. Gångjärnsbeslagen ä r ut-
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formade som bandbeslag och dekorerade med 
en sicksackbård samt avslutade med ett liljeliknande 
ornament med inåtböjda flikar. Låset är ett s k 
stocklås. Dörren är medeltida och har ursprung-
ligen varit rikare beslagen. Möjligen har en del av de 
beslag som finns på den i fig 269 avbildade yngre 
dörren , som kan ha varit placerad i korportalen , 
tillhört sydportalens dörr. Den stora nyckelskylten 
är sekundär. I kyrkan förvaras även en rikt beslagen 
större dörr (fig 223), som troligen begagnats i vapen-
huset (se nedan). 

Interiör 
Kyrkan saknar numera helt inredning. Murarna är 
putsade och vitkalkade samt rikt dekorerade med 
medeltida kalkmålningar, vilka framtogs vid re-
staureringen 1938- 41. Innertaket utgörs av ett platt, 
rikt målningsdekorerat trätak. Såväl väggarnas som 
takets målningar, av vilka de sistnämnda aldrig va-
rit övermålade, härrör från slutet av 1200-talet. 

Byggnadshistoria 
Kyrkan under medeltiden 
Dädesjö gamla kyrkas nedrivna korparti kan re-
konstrueras med hjälp av den grävningsundersök-
ning som företogs av Otto Rydbeck och Ewert 
W rangel sommaren 191 l samt genom det i fig 237 
återgivna förslaget till tillbyggnad av kyrkan och 
de av kyrkoherden Sven Lauren 1758 lämnade mått-
uppgifterna över kyrkobyggnaden. Wrangel och 
Rydbeck anger det korta och tvärrektangulära 
korets mått till 3,6 m x 4,5 m.13 Absidens grundvalar 
visade sig dock vara förstörd a till största delen och 
de löst liggande stenblocken gav därför endast 
antydningar om absidens ungefärliga form. Lauren 
anger korets längd till » I I alnar l qwarter; Bredden 
8 1/2 aln», dvs 6,68 m x 5 m. Längdmåttet avser här 
tydligen korets totala längd, alltså med såväl absiden 
som triumfbågen inräknade. Av den nämnda rit-
ningen (fig 237) framgår att absiden var relativt vid 
och gru nd. Den i norr belägna stensakristian, vilkens 
östra mur anges på samma ritning, mätte enligt 
Lauren 9 alnar i längd och 8 alnar i bredd (5,34 m 
x 4,75 m). Om sakristian tillhört den ursprungliga 

anläggningen eller senare fogats till koret kan nu 

Vid långväggarna är troligen ursprungliga, mu-
rade stenbänkar bevarade (fig 180). Bänkarna, som 
sträcker sig från sidoaltarna och till portalerna, på-
träffades då golvet sänktes vid den ovan nämnda 
restaureringen. Rester av gammalt bruk och puts 
visar att de har varit ordentligt fogade och putsade 
nedtill (rapport av P Bo berg, ATA). De båda mu-
rade sidoaltarna, vilka återuppfördes i samband 
med restaureringen, hade nedrivits då kyrkan in-
reddes till magasin. Att altarna ursprungligen upp-
förts samtidigt med kyrkobyggnaden visar de rester 
av de bortbrutna altarskivorna, som bevarats i själva 
tri umfbågsmuren. 

Golvet, som ligger på ursprunglig nivå, är numera 
belagt med stenflis, vilket tycks ha varit fallet även 
under den äldsta tiden. Vid grävningsundersök-
ningen påträffades nämligen rester av en stenläggning 
på flera ställen i långhusets östra del (jfr nedan). 

inte avgöras, då Rydbeck och Wrangel ej redovisar 
några påträffade grundmurar till denna. 

Långhusets plan är helt oförändrad liksom även 
takresningen. Från kyrkans byggnadstid härrör 
även de ovan beskrivna ornerade hammarbanden 
och takfotsbräderna. De ursprungliga fönsteröpp-
ningarna utgjordes av den lilla rundbågiga öpp-
ningen i nordmuren samt en motsvarande öppning i 
sydmuren på det nuvarande stora fönstrets plats. 
Båda var alltså högt belägna och placerade strax 
öster om långhusets mittlinje. Även det lilla rund-
bågiga västfönstret i den igenmurade bågöppningen 
tycks vara medeltida. Öppningen kan ha varit av-
sedd som empor för en herremansläktare i ett pla-
nerat torn. Om korets fönster saknas helt uppgifter. 
Som vanligt bör dock koret ha haft ett litet fönster 
i absiden. Vid restaureringen l 938-4 l påträffades 
fragment av medeltida glasmålningar, vilket visar 
att till kyrkans rika målningsutsmyckning även hört 

Fig 179. Interiör mot öster. Foto J965. 

Jnterior looking E. 
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Fig 180. Interiör mot väster. Foto 1965. f nlerior /ooking W. 

målade fönster (se neda n). I sakristian omtalas 1 

senare räkenskaper ett fönster. Av ingångarna åter
stå r såväl lå nghusets södra som norra ingå ngar. 
Den sena re igenmurades dock, som de på denna 
plats bevarade målningsfragmenten från en senme
deltida dekoration visar (jfr nedan), redan under 
medeltiden. Att även koret har haft en särskild 
ingång i söder får anses troligt. Endast sydportalens 
medeltida dörr är dock nu bevarad (fig 182). De 
övriga dörrarna ha r förmodligen liksom denna varit 
rikt järnbeslagna. 

Murarna stod troligen ursprungligen oputsade 
utvändigt. Innerväggarna erhöll som tidigare 
nämnts sina förnämliga kalkmålningar under slutet 
av 1200-talet. Samtidigt tillkom även det platta, rikt 
dekorerade trätaket, vilket döljer den tidigare syn-

1.76 

liga takstolen. Även korets tak och väggar bör ha 
dekorerats samtidigt. 

Från kyrkans byggnadstid härstammar sannolikt 
även de murade stenbänkarna vid de norra och 
södra långh usmurarna. På de båda sidoaltarna, som 
ursprungligen uppfördes samtidigt med kyrkobygg
naden , hade i norr den bevarade madonnabilden 
(fig 218- 219) sin plats ända fram till 1794, i söder 
Olovbilden (fig 220- 221). Om korets altarprydnad 
före 1600-talet saknas dock uppgifter. Av det medel
tida triumfkrucifixet å terstå r nu endast själva 
Kristusbildens fötter och underben (se nedan). 

Kyrkobyggnaden var, som planrekonstruktionen 
i fig 183 visar, uppförd efter det för de romanska 
absidkyrkorna vanliga schemat och påminner 
genom sitt korta, tvärrektangulära kor och grunda 



Fig 18 1. Nordmurens 

ursprungliga, romanska 
fönsteröppning. Foto 
1965. 

Original, romanesque 

wi11do1v in N wal/. 

absid samt lå nghusportalernas placering om grann
kyrkan i Drev (se ovan Drevs gamla kyrka, fig 93). 
Dädesjö kyrka saknar dock all arkitektonisk detalj
utsmyckning. De ännu bevarade ornerade hamma r
banden, takstolen samt takfotsbräderna är som ovan 
nämnts av allmänt senromansk karaktär och ger få 
hå llpunkter för en närmare datering av kyrkobygg
naden, vilken dock bör ha uppförts senast vid mitten 
av 1200-talet, sannolikt som gårdskyrka (jfr s. 164). 

Senare förändringar och tillbyggnader 

Kyrkans räkenskaper, som är bevarade från och 
med år 1634, dock med luckor för å ren 1681 - 1725, 

BYGGNA DSH I STOR I A 

visar att mycket få mera omfattande förändringar 
ägt rum av själva kyrkobyggnaden. Det framför 
sydportalen belägna vapenhuset av trä tycks ha upp
förts före 1634. Fönsteröppningarna i den södra 
muren bör ha fått sin nuvarande storlek under slutet 
av J 500-talet eller början av J 600-talet. Beträffande 
»predikstolsfönstret» verkar det troligt att detta upp
höggs i samband med att den nya predikstolen upp
sattes 1635. Den utvändiga dekoreringen runt fönst
ren och i fönstersmygarna utfördes 1651 (räk, se ne
dan). I övrigt omnämns under hela 1600- och J 700-
talen , fram till kyrkans delvisa rasering 1794, endast 
reparationsarbeten såsom kalkslagning och spån-
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täckning. Vid biskopsvisitationen 1735 uppges, att 
»D ädesjö Kyrk ia är något mörk fra m i Choret, hwar
före ett el. a nnat fenster bör utwidgas, wäggarne 
kalkstrykas, samt anmurandet af någon förfaren 
M urmästare beses och lagas. J öfrigt betarfwa hwar

ken Dädesjö el. Eke el. Häråckra kyrkior någon 
a nsenlig reparation , utan befinnes i godt stånd» 
(vis prot.) Någon utvidgning av korfönstren företogs 

dock aldrig. 

Fig J 82. Sydportalens mede ltida dö rr. Ursprungligen rikare 
järnbeslagen. Foto 1968. 

Medieval door of S portal. Orig i11ally with riclrer iromvork. 

178 

Kyrkan utdöms 

Vid sockenstämma i juli 1774 påtalas, att »Kyrkan 
har Reparationer nödige till Fenstrens uphuggande, 
nytt Pa nels giörande, nya Bänkar och Tildes in
läggande». Tydligen var vid denna tid framförallt 

bänkinredningen, vilken efter 1634 endast delvis 
reparerats, i mycket då ligt sk ick. 1774 fattades ett 
enhälligt beslut att »utan widare tids utdrägt nu re
parera Golf, Bänkar o Panel, samt uphugga Fenst

ren , att de få li tet lius och giöra stora Kyrkodörren 
på wästra gaflen» (st prot). Reparationerna upp

sköts dock på en extra sockenstämma den I ma rs 
1778 under hänvisning till att en o rdentlig tillbygg
nad av kyrkan var nödvändig. Dädesjö kyrka, »som 

bo rde kunna inrymma 720 personer, Dädesiö Sockns 
egne Invå nare», hade nämligen »i lå ngliga tider wa

rit alt för trå ng, utom för den tilökning som alltid 

sker af Ekes och Häråkra Sockens Tnbyggare som 
a lterera med hvarandra o m Gudstiensten hwarige
no m de små Stolerummen äro fullproppade med 

sittjande och stående så at Kyrkans utwidgande 
både på längd och bredd är så mycket mer o und
gägngelig, som intet rum mer finnes, till Läckta rnes 

mera utdragande» (st prot). Eke och Herråkra sock
nar hade även hos K M ajt anhå llit om att en av 

dessa kyrkor skulle indragas, varför Dädesjö för-

Fig 183. Rekonstruk tian av kyrkans plan före byggnadens 
delvisa rasering 1794 (jfr fig 237). M Ullen 1968. 

Reco11structio11 of plan of ch11rc/1 before tlre building was par/ly 

de mo/is/red in i 794 (cf jig 237). 
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samling ansåg det önskvärt att senare »igenom Eke 
Sockns incorporerande med denna, i anseende til 
naturliga och på mer än dubbelt närmare afstå nd, 
än H ä råkra (hwars Kyrka nyl igen blifwit tilökt, 
må lad och i fullkomlig stå nd satt) så mycket läg
liga re få hielp til kostnaden wid Dädesiö Kyrkas 

utvidgande, som theras, Ekes, egen gamla Trä Kyrka 
också fordrar o mbyggning eller den betydeligaste 
reparation , hwil ken för så fattiga Jnvånare blefwe 
lå ngt känba rare för egen räkning at wärkställa, tå 

de flesta Hemmans åboar ei hafwa mer hit til Moder 
Kyrka n än en ha lf Mihl och the få aflägsnare Tre 

flerde dels M ihl , dels La nds- dels Härads wäg, som 
faciterar transporten med M aterialier och mera». 

T ill s vidare beslutades dock enhä lligt att a ll förbätt

ring på Dädesjö kyrka sk ulle upphöra. Den 4 juni 
samma å r bestämdes av K Majt att Eke församling 

skulle »för ewärdeliga tider incorpo reras med sin 
Moder Kyrka Dädesiö». Ma n bestämde därför a tt 
ritning till o mbyggnad av Dädesjö kyrka sk ulle an

skaffas med det snaraste och att socknarnas invå
nare redan nästa vi nter skulle köra fram tjänlig 
mursten (st prot). Beslutet o m sammanslagning 

F ig 185. Kyrka ns ut
seende å r 1922. Foto 
S Brandel, A TA. 

The clwrch in. 1922. 

BYGGNA DSH ISTOR I A 

Fig 184. K yrkan från söder. Teck ning av E Ihrfors 1889 i 
Smolandia Sacra . Framför sydportalen ha r det rivna vapen
huset markerats. ATA. 

The church fi"om S. Drawing by E 1111/ors, 1889, in S mo/andia 
Sacra. The de1110/ished S porch is indicated. 

överklagades dock av somliga ino m försam lingarna 

varför kyrkobygget gång på gång uppsköts, delvis 
även av ekono miska skäl (se nedan Nya kyrkan). 

1792 enades man o m att en helt ny kyrkobyggnad 
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Fig J 86. Interiör mot öster före restaureringen. Foto P Bo berg 
1939, ATA. 

lnteriOJ' fooking E before tlie resloration. 

skulle uppföras på andra sidan landsvägen. Den 
gamla kyrkan skulle därvid raseras och stenen an

vändas för nybyggnaden. På sockenstämma den 11 
maj 1794 begärde emellertid »en del af församlingen 

at den delen af gamla kyrkan skulle få stå, som ännu 
är orifwen för at få användas til ett så kallat korn
hus». D å byggmästaren försäkrade att stenen från 

den gamla kyrkan ej var nödvändig för det nya 
bygget godtog man förslaget och lät »den ännu 
orörda delen af gambla kyrkan så länge och tils 
widare stå orörd, at icke dagswerken onödigtwis på 
des nedrifwande användas». 

Den del av kyrkan som på så sätt räddades ut
gjordes a lltså av själva långhuset medan såväl koret 
som sakristian redan hunnit raseras. I maj 1796 be
slutades att kyrkans öppningar skulle igenmuras 
samt att det bevarade trävirket skulle användas till 
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golv medan allt som inte lä ngre behövdes, såsom 
vapenhus, kistor, stigluckor och kornhus sku lle för

säljas (st prot). Vid invigningen av den nya kyrkan 
den 18 september antecknades i protoko llet att den 
gam la kyrkan var bibehå llen och inrättad till mate
ri a lbod. I samband med denna förä ndring till för

varingslokal hade byggnadens sydportal samt »pre
dikstolsfönstret» igenmurats och en ny ingång in

rättats i den likaså igenmurade triumfbågen (fig 
185). För den nya ingå ngen använde man sig av 

både den gam la kyrkdörren och sydportalens trös
kelsten. Kyrkan användes därefter huvudsakligen 

som redskapsbod och man förvarade där gravred
skap, likbå rar, bärtäcken mm. 1828 beslutades att 
kyrkan sk ulle inrättas till sädesmagasin och kunna 

rymma minst 100 tunnor säd (st prot). För att ef

fektivt kunna utnyttja utrymmet inlades senare ett 
nytt loft så att rummet blev indelat i två vå ningar. 
För sädens skull underhöll s yttertaket omsorgsfullt 

och därigenom skyddade innertakets värdefulla 
må lningar att förstöras av fukt. 

Dädesjö gamla kyrka besöktes på sommaren 1905 

av professorn Ewert Wrangel från Lund, som ge
nast underrättade K Vitterhets Historie och Antik
vitets Akademien i Stockholm om det märkligt nog 

helt bevarade medeltida trätaket och dess eleganta 
må lningsdekor. Även kyrkobyggnaden i övrigt an

sågs vara av ett så stort intresse att staten borde 
träda in för att rädda den från förfall. 1906 beslu
tade församlingen att överlå ta »sin gamla kyrka till 
staten för vård och underhå ll, mot det a tt försam
lingen bekommer så stort belopp, som erfordras för 

inköp af byggnadsmaterial ier, tomt och uppförande 
därå af lämplig magasinsbyggnad samt dessutom 

erhåller al lt virke, som församlingen anskaffat till 
inredningen af det i den gamla kyrkan befintliga ma

gasinet». Till uppförande av en ändamålsenlig maga
sinsbyggnad ansågs 3 500 kr vara nödvändiga . Föl
jande å r inlöstes Dädesjö ödekyrka av staten ge

nom medel beviljade i riksdagen. Magasinsin red
ningen utrensades och nytt yttertak på lades. I öv
rigt lämnades byggnaden tills vidare orörd. 

Senare reparationer samt restaureringen 1938-41 

År 1922 utfördes smärre reparationer och under
hållsarbeten såväl utvändigt som invändigt. I sam
band härmed uppfördes även två sidoaltaren av trä 



på de ursprungliga altarnas plats och de båda be-
varade medeltidsskulpturerna av Maria med bar-
net samt S Olov uppsattes på nytt. 

1938-41 genomfördes en omfattande restaure-
ring av kyrkobyggnaden efter förslag av arkitekt 
Paul Boberg, Växjö. Grundförstärkningar företogs, 
den igenmurade södra portalen upptogs liksom även 
»predikstolsfönstret» samt den norra portalens yttre 
smyg. Triumfbågen öppnades och täcktes mot öster 
med en brädvägg och den gamla kyrkdörren samt 
tröskelstenen återfördes till den södra ingången. 
Vidare framtogs de utvändiga dekorationerna och 
putsen lagades. Invändigt sänktes golvet till ur-
sprunglig nivå och belades med sten. Likaså upp-
murades de båda sidoaltarna. Takmålningarna kon-
serverades och väggmålningarna framtogs och kon-
serverades av konservator Sven Dalen (se nedan). 

I samband med restaureringen företogs en gräv-
ningsundersökning under kyrkans golv av fil lie 
Rune Norberg. Därvid påträffades de ovan nämnda 
murade stenbänkarna och den troligen ursprungliga 

Målningar 
Fasadmålningar 
De vid restaureringen frilagda fasadmålningarna 
(fig 187) består av i rött målade ornamentala de-
korationer runt fönsteröppningarna, i fönstersmy-
garna samt under takfoten (jfr ovan Sjösås gamla 
kyrka , s 22 f) . På den södra sidan syns under ham-
marbandet en målad bård med nedhängande klö-
verblad av samma typ som förekommer i de å r 1624 
utförda kormålningarna i Drevs gamla kyrka (jfr 
ovan Drevs gamla kyrka, fig 106). Den motsvarande 
bården på norra sidan var däremot nästan helt ut-
plånad. Det stora sydfönstret inramas av en renäs-
sansgavel med trekantigt gavelstycke krönt av fialer. 
Fönstersmygens dekoration utgörs av en yvig akan-
tusranka. »Predikstolsfönstrets» omramning, vilken 
tycks ha varit likartad, är i det närmaste helt ut-
plånad . J smygen återstår dock en målad kvaderor-
nering. Kvadermönstring har även använts runt det 
lilla nordfönstret och västfönstret, vilkas smygar är 
dekorerade med ett slingmönster. 

Målningarna utfördes enligt de bevarade räken-
skaperna 1651 av »Linnars målare», som då erhöll 
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golvnivån kunde fastställas genom de rester av en 
stenläggning som påträffades i den östra delen av 
rummet under triumfbågen och mellan sidoaltarna 
samt väster om det södra sidoaltaret och längs den 
södra långhusväggen. Övriga delar var helt förstörda 
genom de talrika begravningarna inne i kyrkan. 
Enstaka skelettdelar samt fragment av kistor från 
1600- och 1700-talen anträffades över hela denna 
yta. Skelettdelarna hopsamlades och nedgrävdes 
framför den igenmurade nordportalen . Bland lös-
fynden märks fragment av medeltida glasmålningar 
(se nedan), radbandspärlor, ett spänne av brons 
(SHM inv nr 23258:1-8) samt ett stort antal mynt. 
Av dessa, vilka sammanlagt uppgår till 163 stycken, 
är huvuddelen svenska mynt, de flesta från 1700-
talet. Det äldsta myntet utgörs av en penning från 
Birger Magnussons regering, 1290- 1319 (rapport 
samt förteckning upprättad av K Myntkabinettet, 
ATA). Mynten har tillförts Smålands Museum i 
Växjö. 

betalning för att han »målade kring körkjowäggen 
och fenstrem>. Utsmyckningens renässanskaraktär 
tyder emellertid på att den kan ha utförts tidigare 
och att man 165 l endast kompletterade och fyllde i 
dekorationen . Som tidigare påpekats i samband med 
Sjösås gamla kyrka, tycks denna form av utvändig 
utsmyckning, vilken inspirerats av de profana bygg-
nadernas, framför allt slottsbyggenas fasaddekora-
tioner, varit mycket allmän i Småland. Även dom-
kyrkan i Växjö erhöll 1607 utvändigt ett målat 
»löffwerk wppe wnder tacket» (räk). 

Glasmålningar 
Av de glasskärvor som påträffades vid grävnings-
undersök ningen (se ovan) har tre stycken en tyd ligt 
bevarad, målad dekor (fig 188). På den ena av dessa 
(längd 4,4- 2,9 cm, bredd 2,5 cm, tjocklek 0,2 cm) 
avtecknar sig mot ett målat rött band en i det gul-
bruna glaset utsparad bladranka av unggotisk ka-
raktär, närmast påminnande om triumfbågens må-
lade böljerankor (fig 200). Rankan är lätt och gra-
ciöst tecknad och skiljer sig i flera avseenden från 
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Fig 187. D etalj av kyrkans utvänd iga i rött må lade dekorationer under takfoten och runt fönster
öppningarna . Utförda å r 1651 av » Linnars må la re». Foto P Boberg 1942, ATA. 

Detai/ af externa/ painting in red under the eaves and raund the windaws. Executed in 1651 by "Linnars 
the Painter" . 

den kraftigt stili serade och regelbundna ranko rna
mentik som utmärker de gotländska glasmå lningar
na vid denna tid. De båda andra fragmenten (lä ngd 

respektive 3, 1- 3,3 cm och 3 cm, bredd respektive 3, l 
och 1- 2 cm, tjocklek 0,2 cm) är av grönto nat glas 
med i rött tecknade vin löv och sgraffering. Även 

denna ornamentik ä r av unggotisk karaktär, jfr 

glasmå lningarna frå n Träkumla kyrka,14 och troli
gen ä r glasmålninga rna i Dädesjö samtidiga med 

kyrkans tak- och väggmålningar, d vs frå n slutet av 
1200-talet eller o mkring 1300. Tillhör SH M (inv 
nr 23 258 : 1- 3). 

Tak- och väggmålningar 

Få svenska medeltidsmålningar har rönt en såda n 

uppmärksamhet som den stora målningssviten i Dä
desjö gamla kyrka. Framför a llt ha r det praktfullt 

Fig 188. Fragment av glasmå lningar, slutet av 1200-talet. 
SHM. Foto N Lagergren 1968. 

Fragments af stained glass, end af i 3th century. 
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Fig 189. K alkmålningar på norra långhusmurens västra del, slutet av J 200-talet. Figurmå lningen 
på den igenmurade nordportalens plats, nederst till vänster, är dock senmedeltida. Foto 1966. 

Murats 011 W part of N wall of nave, end of 1 Jth century. The figures on the walled-up N doonvay 
(bot tom left) are late medieval. 

utsmyckade trätaket väckt konsthistorikernas in
tresse medan däremot de senare framtagna och 
ganska blekta och fragmentari skt bevarade vägg
målningarna beha ndlats mera summariskt.15 Tak
målningarna uppmärksammades såsom nä mnts först 

1905 av professor Ewert Wra ngel frå n Lund, som då 
besökte den ä nnu som sockenmagasin a nvända 
ödekyrka n. Dessa har ej va ri t övermålade och fram
står alltså, frånsett de förändringar i färgska la n som 
fukt och ålder medfört, i ursprungligt sk ick. Väg-
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Fig 190. Kalkmå lningar på norra långhusmurens östra del. Slutet av 1200-talet. Foto 1966. 

Murats an E par! af N wa// af nave. End af i 31'1 ce111ury . 

garnas m å lningar befriades däremot först vid res

taureri ngen 1938- 41 si utgiltigt frå n det täckande vita 

ka lkfärgslagret av ko nservator S Da len (rapport, 

ATA). 

Långhusets väggmålningar fö ljer det romanska 

schemat med två horison tala figurfri ser å tsk ilda och 

inramade av breda o rnamentbårder. Dekorationen 
avslutas nedtill av ett må lat draperi. De nu mycket 
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blekta färgerna utgörs av rött, ockra , blå tt, svart och 

vitt. Som bakgrundsfärg har blått använts. 

Den övre norra fr isen visar genomgående motiv 

hämtade ur pass ionsh istorien . Scenerna åtsk ilj s ofta 

av krenelerade, torn li knande byggnader (fig 189-
192). Frå n väster räknat har framställts: - I. J udas

kyssen och Jesu fängslande i Getsemane. Av den

na skildring ser man nu endast Petrus höjda svärds-
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Fig 19 1. D etalj av kalkmå lningarna i fig 189 med scener ur passionshisto rien. Längst till vänster ett 
parti av Jesu fängsla nde i G etsema ne, därefter Kristi gisslande samt Korsbärandet. Foto 1966. 

Detail ofpaintings in jig 189, wilh scenes from the Passion. Far lefl, part of Chris! being laken prisoner 
in Celhsemane, followed by the F/agellalion and Bearing !lie Cross. 

klinga som skär av örat på översteprästens tjänare 
Malkus.16 - 2. Kristi gisslande. Scenen är relativt 

välbevarad. Den vid en påle bundne Jesus omges av 
fyra män. Av de två vänstra fi gurerna med kraftigt 
karikerade profiler håller den ene ett spöknippe me

da n den andre i toppig judehatt närmast Jesus pe

kar upp mot denne och tydligen talar till honom. 
På den högra sidan stå r en man med spöknippet höjt 

till slag och bakom honom ytterligare en fi gur med 
skuldrat svärd, sannolikt hövitsmannen. - 3. Kors
bärandet. Scenen har placerats a lldeles intill nord
väggens smala fönsteröppning. Jesus bär själv sitt 
kors å tföljd av en man i judehatt. Själva fönster-

öppningen inramas upptill av små torn och krene
lering, fönstersmygen pryds av en elegant akantus
ranka. - 4. Jesu korsfästelse. D en till höger om 
fönsteröppningen placerade må ngfiguriga Golgata

scenen är mera komplicerad till sin utformning än 
de tidigare scenerna. Kristusfiguren på det i mitten 

av scenen resta korset ä r kraftigt hopsjun ken med 
ma rkerad gotisk s-form. Ländklädets vidd är hop
samlad till en yvig, dekorativ d rapering vid höger 
sida. Tätt intill Kristus står Ma ria och Johannes i 
sörjarpose med huvudena lutade in mot den kors

fäste. På de mot korsarmarna resta stegarna står 
två delvis utplå nade figurer, vilka tydligen varit sys-

18.'.> 
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F ig 192. D etalj av ka lkmålningarna i fig 190. Till vänster syns Jesu korsfästelse, till höger Kvinno rna 
vid graven. Foto 1966. 

Detail of murats in jig 190. Lefi , the Crucifixio11, right, part of Wome11 al the Tomb. 

selsatta med att spika fast Jesus. Ovanför korsar
men skymta r två ä nglaa nsikten med långa, spetsiga 

. vingar.17 Vid fote n av stegarna å terges i li tet format 

de båda korsfästa rövarna, vi lka hä nger spikraka 
med bakbundna armar. Den högra rövarens uppåt
vända a nsik te omges av en gloria, den osalige vänstra 
rövaren avbildas däremot med bortvänt a nsikte. 

Scenen avslutas mot höger li ksom den tidigare fram
stäl lningen av Kristi gisslande med en stor, stående 
figur med svärd, sannolikt hövitsmannen. - 5. 
Kvinnorna vid graven. De tre kvinnorna är place-
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rade i en grupp vid sidan av sarkofagen. Det bort

tagna locket står I utat mot sa rkofagkanten och den 
sitta nde ängeln pekar med sin vänstra ha nd ner i 
den tomma graven. De båda kvinnorna längst till 

vänster (fig 192) ä r relativt väl bevarade och deras 
veckrika huvuddok och fin t tecknade a nsikten fram

träder tydligt liksom ängelns smala och graciöst 
svängda vinga r. - 6. Kristus i dödsriket. Scenen 

ä r mycket sammanpressad och nu dessuto m myc
ket fragmentarisk. Själva Kristusfiguren med kors
stav i den högra ha nden kan dock tyd ligt urski ljas. 

http:vingar.17


Fig 193. Kalkmålningar på triumfbågsmurens norra del. Slutet av 1200-ta let. D en övre frisen upp
tager en framställning av Yttersta domen, i den nedre fri sen syns närmast bågöppningen S Laurentius 
med sitt halster. Foto l 966. 

Mura Is on N part of road arch, end of 1 Jth century. The upper frieze contains a representation of the 
Last Judgement, and in the lower one can be seen, near the arch, St Lawrence with his grid-iron. 
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F ig 195. Kalkmålningar på södra långhusmurens östra del. Överst till vänster en skildring av he l
vetet, därefter en apostlaprocession . Foto 1966. 

Murats on E part of S wall o/ nave. Top lejt , a representation of hell, right, procession of apostles. 

F ig 194 (t v). Kalkmålningar på triumfbågsmurens södra del (jfr fig 193). Ti ll höger om den trona nde 
Kristus har framställts Johannes döparen som förbedjare, Själavägningen samt Vilddjursgapet 
(helvetet). Dekorationen runt helgonskåpet ä r utförd senare under medeltiden. Foto 1966. 

Lefi. Murats on S part of road arc/1 (cf Jig 193). To the right of Chris! enthroned is John the Baptist 
as interceder, Weighing Souls, and the Wilc! Beast's Mouth (hell). The decoralion around the shrine 
was executed later in the Middle Ages. 
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Fig l 96. Kalkmå lningar på södra långhusmurens västra del. Foto 1966. 

Murats 011 W part of S 1vall of nave. 

Triumfbågsväggens övre fris har upptagits av en 
nu i det närmaste helt utplå nad Yttersta domsfram
ställning (fig 193- 194). Mitt över båghjässan tronar 
Kristus inom en fyrpassformad mandorla sittande 
på en tronstol med höga gavlar avslutade med en 
dekorativ knopp. I den norra delen av fri sen skym
tar sju heliga personer med händerna lyfta i orant
gest på väg mot världsdomaren . Skaran anförs av 
Maria. Av frisens södra del kan ma n urskilja en stå
ende figur strax till höger om mandorlan, Johannes 
döparen som förbedjare, samt längre bort rester av 
en Själavägningsscen samt Vilddjursgapet, dvs Hel-
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vetet (fig 194). En till sin komposition likartad fram
ställning av Yttersta domen möter vi bl a i den 
relativt närbelägna kyrkan i Bringetofta, vilkens 
målningar i många avseenden är besläktade med 
Dädesjömålningarna.18 

Målningarna i den övre frisen på den södra lå ng
husväggen utgörs frå n öster av: - 1. Helvetet, en 
scen som bildar en direkt fortsättning på triumf
bågsväggens framställning. Målningen är svårt ska
dad men man kan dock tydligt urski lja detaljer som 
visar att scenen ursprungligen avbildat helvetets 
kval med utförlighet och intensitet (fig 195, 197). 

http:D�desj�m�lningarna.18
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F ig 197. D eta lj av ka lkmå lningarna i fig 195. Grinande djävul. Fo to 1966. 

Detail of murats in jig 195. Grimacing devil. 

Längst till vä nster syns en ställ ning i vilken en stor 
gryta ä r upphängd . Höga fl ammor slå r nedifrå n upp 
mot grytan för att hå ll a det beck koka nde i vilket 
de förta ppade kastas ner. De omgiva nde fi gurerna 
är nu i det nä rmaste helt utplå nade, men det ä r tyd
ligt a tt en stege va ri t rest ti ll höger om grytan och 
att en djävul dä rifrån varit sysselsatt med att kasta 
ner de osaligas kroppa r i grytan. T ill höger om 
stä llningen stå r en stor, elakt grinande djävul med 
odj urshuvud och stora böjda bockhorn . - 2. Apost
Ja procession samt Kristi intåg i Jerusalem (fig 195-
196, I 98- 199). D en eleganta a postlaprocessionen, 

som mä rkligt nog samma nko pplats med intåget i 
Jerusalem, avskä rmas frå n den t idigare helvetes
scenen av en tombyggnad. Hela den söd ra väggens 
må lningar är i mittpa rtiet svå rt skadade genom se
na re fönsteröppningar. D en vä nstra delen av a post
la processionen tillhör dock de bäst bevarade de
la rna av väggmålningarna överhuvud taget. F igu
rerna skrider på nakna fötter fram i sidled bärande 
p å böcker, språkband eller a nd ra attribut. D et lå nga 
tåget har bestått av fjorton eller femton personer. 
D en fj ä rde fi guren frå n vänster bä r på sitt språ k
ba nd inskriften »Simon», nummer sex har varit 
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Bartholomeus. Närmast Jesus följer Petrus med 
språ kband och en sto r nyckel i vänstra handen samt 
tydligen Paulus med ett svärd vila nde mot axeln . 

Av den r idande Jesus är endast den övre delen av 
kroppen och a nsiktet bevarade (tig 199). Över ås

nans krumma hals syns en strå lande stjärna och 
längst till höger a nar man Sackeus bland fikonträ
dets löv. 

Den nedre, a rkad indelade fri sen fra mstå r nu i 

ett mycket fragmentariskt sk ick och de där före
kommande figurerna ä r mycket svåra, ibland omöj
liga att identifiera. De kraftiga, randiga kolonnerna, 
som uppbä r trepassformade bågar, har bladprydda 

192 

Fig i S8. Deta lj av apostbprocessionen i fig 195 . Fo to 1966. 

Detail o( procession of apostles in jig 195. 

kapitäl och mittvul st, sv icklarna mellan bågarna ut
fylls av bladornament. Kapitälen har tydligen haft 

samma utformning som kolonn kapitälen i de väl
bevarade må lningarna i triumfbågen. [ den norra 
murens arkadfris (tig 189- 190) återstå r på några 

ställen rester av en yngre dekoration , vilket försvå
rar tydningen av de underliggande figur målningarna. 
Bl a döljs ansiktet och en del av bröstet av ett blad

orna ment på den frå n porta len räkna t tredje fi guren 

(tig 189).19 På den igenmurade nordportalens mur
yta har bevarats rester av en senmedeltida figurmål

ning mot en rosettmönstrad bakgrund. Figuren har 
korsmärkt gloria och bör a lltså förestä lla Kristus 
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Fig J99. Detalj av kalkrnålningarna i fig J96. Kristi intåg i Jerusalem. Foto J966. 

Detail of murals in fig 196. Christ entering Jerusalem. 

(fig I 89). Av den ursprungliga frisen kan dock 
följande urskiljas: - I. Till vänster om den igen-
murade portalen står en biskop iförd pallium. En-
dast den mellersta delen av figuren framträder, i 
övrigt är målningen på denna del av väggytan helt 
utplånad. - 2. Portalens inramning, vilken upp-
till bestått av krenelering samt tydligen två små stå-
ende figurer av vilka nederdelen av den vänstra är 
synlig. - 3. Två stående manliga figurer, den 
vänstra något kortare. - 4. Interiör med en troligen 
knäböjande man. Av mannen har endast bevarats 
själva ansiktet och händerna. - 5. Stående präst 
eller biskop, vilken håller fram en stor rektangulär 

tavla. Ansiktet och bröstet döljs som nämnts av en 
senare, ornarnentliknande struktur. - 6. Helt utplå-
nad scen. - 7. Präst som i sin högra hand håller en 
Pax-tavla med en tronande, helig person. - 8. 
Biskop i ornat och med vänstra handen höjd. - 9. 
Rustningsklädd krigare med svärd i sin högra, till 
hugg beredda hand. - 10. Figur med bindel för 
ögonen och bakbundna händer. Under figuren syns 
bokstäverna R och S, vilka ingått i en i övrigt ej 
bevarad inskription. - I I. Figur som håller något i 
sin vänstra, höjda hand. - I2. I det närmaste helt 
utplånad figur. - Det är tydligt att figurerna i ar-
kaderna står i relation till varandra och förmodli-
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gen skildrar de en bestämd helgonlegend, vilkens in

nebörd dock inte ä r lättillgänglig. Det ligger nära 
till hands att tänka sig att den åsyftade legenden hör 

samman med Knut den helige av Danmark, som 
avbildas i triumfbågens må lningar och som sanno
likt var ett av kyrkans skyddshelgon.20 

Triumfbågsväggens figurer i a rkadfrisen är till 

stora delar utplå nade och döljs dessuto m i sina 
nedre delar av de senare under medeltiden utförda 

dekorationerna runt sidoaltarnas helgonskåp (fig 
193- 194). Den norra figuren närmast triumfbågen, 
vilken är S Laurentius med sitt halster, framträder 

dock ganska tydligt. På den södra lå nghusväggen 

är fri sen svårt skadad genom de upptagna fönster
öppningarna (fig 195- 196). Mellan fönsteröppning
arna syns emellertid tydligt två arkadbågar och or
na mentet mellan dem (fig 195). Den högra stående 
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fi guren i veckri k dräkt tycks blåsa i en lå ng lur, en 

basun, och samma instrument har tydligen trakte
ra ts av den därpå följande figuren . Båda föreställer 

sannolikt musicerande änglar. l de tre arkaderna 
öster om syd portalen framträder tre stående man
liga fi gurer avbildade i halvprofil (fig 196). Den mel

lersta av dessa stöder sig på ett stort svärd. Alla tre 
bä r över den vänstra axeln en käpp med en stor 
påse. M ä nnen är uppenba rligen ute på vandring, 
kanske pilgrimsfärd. Porta len inrarnas upptill lik

som nordportalen av krenelering och därovanför 
skymtar en gestalt, möjligen en ängel i litet format 

samt något som tycks vara en bädd med tre sovande 

fi gurer i, vilket tyder på att scenen kan vara he
liga tre konungars dröm. Hur denna scen och sam

bandet med de tre pilgrirnrnerna ska tolkas är osä
kert. Den västligaste delen av dekorationen är lik-



Fig 202. Kämpande lejon 
:samt språkband med 
runinskrift. D eta lj av 
kalkmå lningar i triumf
bågens södra del. Den 

:skadade textens sista del 
ka n tolkas till »Sigmund 

:sk rev (må lade)». Foto 
1966. 

Lians fighting and scrol/ 
1vith runic i11scription, 
<letail of paintings in road 
arch. The last part of the 
<lamaged text can be 
interpreted "Sigmund 
wrote (painted)". 

Fig 200. S Knut. Kalk
må lning i triumfbågens 
södra de l (jfr tig 166). 

Foto 1966. 

St Canule. Painting in 
road arch (cf jig 166). 

F ig 20 1. Kvinnligt hel

gon. Ka lkmå lning i 

triumfbågens norra del. 
Foto 1966. 

Fe111a/e saint. Painting in 
road arch. 

som på motsatta sidan utplå nad genom den läktare, 
som varit placerad här. 

De bäst bevarade delarna av kalkmålningarna 
återfi nns i själva triumfbågen, där målningarna ald
rig varit övermålade (fig 200- 203). I båghjässan 
finns enligt det traditionella romanska schemat en 
medaljong med Agnus Dei. T söder står en parade
rande konung med ett lindat svärd, ett fredssvärd. 
I det norra fältet står likaså en krönt figur, möjligen 
en drottning. Båda figurerna omges av arkadbågar 
av liknande typ som i lå nghusets nedre fris. Konung-
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en bär en fotsid tunika, ärmlös surcot, vid ma ntel 
och svarta, framtill snörade skor, en vanlig mode
dräkt för männen vid 1200-talets mitt. Den andra 
figuren är hå rt restaurerad och det är svårt att av
göra den ursprungliga dräktens utseende. De stora 
kronorna har något varierande utformning. Båda fi
gurerna bär språkband med sina respektive namn 
skrivna med majuskler. Konungen föreställer enl igt 
inskriften Canutus, dvs den danske helgonkon ungen 
och nationalhelgonet Knut. Det andra språkbandets 
bokstäver är dock mera svårtydda. De första bok-
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Fig 203. Agnus D ei. Detalj av triumfbågens kalkmålningar. Foto 1966. 

The Lamb of God. Detail of pai11tings in rood arc/1. 

stäverna framstår nu tydligt som »CA», men det 
är osäkert om några av bokstäverna verkligen är 
ursprungliga. Nedanför det södra vederlaget syns 
inom ett rektangulärt fält två kämpande lejon samt 
den runinskrift som gett oss målarens namn, Sig
mund. Inskriften har tolkats till : »Här slogos vi 
vilt, Sigmund har avmålat oss».21 Verbet »scripsit» 
hade under medeltiden dock den tredubbla betydel-
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sen av skriva, rita och må la och ma n kan inte ute
sluta möjligheten att namnet Sigmund endast 
syftar på den som skrev runorna, vilken kan ha 
varit en annan än må lningarnas upphovsman.22 

Textens skador gör att man endast med säkerhet 
kan läsa den sista delen, dvs Sigmund skrev 
(målade). Scenens innebörd är oviss.23 

Det berömda taket (fig 204- 217) utgörs av 30- 40 



Fig 204. Schema över takets dekorationer från 
slutet av 1200-talet, I : I 00. J Söderberg 1968. 

Jde11tificatio11 of the cei/ing paintings from end of 
13th century. 

Fig 205 . Takets nordöstra sektion. Nederst t v 
evangelisten Markus ( 1), därefter Tronande ko
nung (2) samt överst Marie bebådelse (5) och 
Marias och Elisabets möte (6). Foto 1966. 

N E section of ceiling. Bot t om, left lo right, St Mark 
(1), King enthroned (2) and top, the A nnuncia
Jion (5) and Meeting of Mary and E lisabeth (6). 
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Fig 206. Takets sydöstra sekt ion. Nederst tv syns Abraham med de sal igas själar (3), därefter 
evangelisten L ukas (4) samt överst Josefs dröm (7) och Jesu födelse (8). Foto 1966. 

SE seclion of cei/ing. Bo/tom lefl, Abraham with lhe Souls oj lhe Blessed (3). SI Luke (4) , and top, 
Joseph's Dream (7) and !lie Birlh oj Chris! (8). 

m breda, tunna och mycket jämnt bi lade furu plan
kor, vi lka ä r fastspikade vid de tvärs över kyrka n 
gående takbjälkarna. H opfogningen av de å tta 

sektionerna, som sannolikt må lats nere på marken, 
döljs av i trä snidade repstavar. Liknande repstavar 
fyll er även ut springorna mellan trätaket och mu

rarna. De trettio medaljongernas bild innehåll utgörs 
huvudsakligen av scener kring Jesu födelse. Av 
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speciellt ikonografiskt intresse är de scener som 
hä mtat sina motiv ur Mari a legenden och Staffans
legenden. Takmålningarna har tidiga re ingående 

behandla ts av flera forskare, varför de hä r endast 
beskrivs i korthet. 24 

Bildsviten, som börjar i öster och fra mskrider 
horisontellt, har följande fra mställningar inom me
daljongerna frå n det nordöstra hörnet räknat: - 1. 
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F ig 207. Sektion 3 av takets målni ngar. Nederst t v Ängelns budskap till herda rna (9), därefter 
Staffan vattnar Herodes fålar ( 10) samt överst Herodes ger befallning om barnamorden i Betlehem 
( 13) och Ba rnamorden i Betlehem (14). Foto I 966. 

S eclion 3 of ceiling painlings. Bo/10111, le/ I lo riglll, Angels ' Tidings (9), SI S 1ephe11 Walering H erod's 
Horses (10), and top, Herod Ordering the M assacre oj the l1111ocents in Bethlehem (J 3) and the Massacre 
oj the lnnocents (14). 

Sitta nde ängel med språ kband med texten »MA
COS» (fi g 205). Det är alltså evangelisten Markus 
som här framställs i änglagestalt, en mycket ovanlig 
utformning.25 - 2. Tronande konung med bok i 
den vä nstra handen och omgiven av två uppvakta nde 
hovmän med pälsbrämade mantlar, av vilka den 
ene hå ller fram konungens svärd, ma ktens och rätt
visans symbol (fig 205). Konungen bör va ra en av 

gamla testamentets konungar och en av Jesu för
fäder, sannolikt D avid . Boken ä r då psaltaren.2n -

3. Abraham med de saligas själar i en upplyft duk 
(fig 206). - 4. Sittande ängel, en pendang ti ll det 
södra hörnets evangelist, med språkba nd med tex
ten »LUCAS». Längst upp till höger skymtar ett 
a nsikte, den gudomliga inspirationen (fi g 206). 
- De båda återstående evangelisterna ha r motsva-
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Fig 208. Sektion 4 av takets målningar. Nederst tv Undret med den stekta tuppen ( 11 ), därefter 
Staffan stenas ( 12) samt överst Flykten till Egypten ( 15) och Skördeundret ( 16). Foto 1966. 

Section 4 of ceiling paintings. Bo/10111, lejt to right, the Mirac/e oj the Broiled Cock (I/) , St Stephen 
Stonecl (12), and top, the Flight info Egypt (15) and the Mirac/e of the Harvest (16) . 

rande placering i väster. - 5. Marie bebådelse (fig 
205). Till vänster ärkeängeln Gabriel med språkband 
med texten »AVE MARlA». -6. Marias och Elisa
bets möte (fig 205). Maria bär sitt vita jungfrudok, 
E lisabet däremot en för 1200-talet tidstypisk barett
likna nde huvudbonad med breda band, som dels 
omsluter nacken, del s kinder och ha ka. - 7. Ärke
ängeln Gabriel med ett språkband med sitt na mn 
skrivet med runor27 samt Maria med krona på hu-
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vudet och bok i den vänstra handen. Längst till hö
ger står Josef. Scenen (fig 206, 212) framställer 
Josefs första dröm, dvs Marias u pprättelse.28 -

8. Jesu födelse (fig 206). Maria, som liksom i före
gående scen bär krona, avbildas halvliggande i en 
säng. Det lindade Jesusbarnet li gger i sin krubba, 
vilken placerats ovanpå en tornliknande byggnad 
av samma slag som i väggmålningarna. Byggnaden 
anger att scenen utspelas inomhus. Ovanför krub-
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Fig 209. Sektio n 5 av takets målninga r. Nederst Konungarnas tillbedjan ( 17- 18), överst Evangel ist 
(2 1) samt Kvinno r med skänker (22). Foto 1966. 

S eC1io11 5 af ceiling pai11ti11gs . .Bot/om , Adoration af the Magi (17, 18), top, an Evangelist (21) and 

Women with Gifis (22). 

ban syns som vanligt oxen och åsna n, vilka här 

vänder sina huvuden upp mot den strå lande Betle

hemsstjärnan . In i rummet kommer frå n höger en 
kvinna med en framsträcktbägare. 2Ea_ 9.Ängelns 

budskap ti ll herda rna (fig 207). Texten på det språ k

band som ängeln hå ller ä r nu utplå nad . - I 0 . Staf

fan vattnar Herodes få la r (fig 207, 213). Staffan är 

avbildad med händerna höjda i tillbedja n mot den 

nya stjärnan, som även speglar sig i det rinna nde 

4 - 68 1585 Dädesjö och Ekc k y rkor 

vattnet. - 11. Undret med den stekta tuppen (fig 

208, 2 14). Herodes sitter i mitten ba kom det dukade 

bordet o mgiven av fyra av sina män . Mitt på bordet 

syns en liten fågel, den stekta tupp som en ligt legen

den blev levande och ropade »Chri stus natu est» 

(Kristus är född). Framför bordet står Staffan, vil

ken på Herodes befallning grips av en av männen. 

- 12. Staffan stenas (fig 208, 2 15). Ur molnet 

sträcks en välsignande Gudsha nd ner mot den dö-
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F ig 207. Sektion 3 av takets målni ngar. Nederst t v Ängelns budskap till herda rna (9), därefter 
Staffan vattnar Herodes fålar ( 10) samt överst Herodes ger befallning om barnamorden i Betlehem 
( 13) och Ba rnamorden i Betlehem (14). Foto I 966. 

S eclion 3 of ceiling painlings. Bo/10111, le/ I lo riglll, Angels ' Tidings (9), SI S 1ephe11 Walering H erod's 
Horses (10), and top, Herod Ordering the M assacre oj the l1111ocents in Bethlehem (J 3) and the Massacre 
oj the lnnocents (14). 

Sitta nde ängel med språ kband med texten »MA
COS» (fi g 205). Det är alltså evangelisten Markus 
som här framställs i änglagestalt, en mycket ovanlig 
utformning.25 - 2. Tronande konung med bok i 
den vä nstra handen och omgiven av två uppvakta nde 
hovmän med pälsbrämade mantlar, av vilka den 
ene hå ller fram konungens svärd, ma ktens och rätt
visans symbol (fig 205). Konungen bör va ra en av 

gamla testamentets konungar och en av Jesu för
fäder, sannolikt D avid . Boken ä r då psaltaren.2n -

3. Abraham med de saligas själar i en upplyft duk 
(fig 206). - 4. Sittande ängel, en pendang ti ll det 
södra hörnets evangelist, med språkba nd med tex
ten »LUCAS». Längst upp till höger skymtar ett 
a nsikte, den gudomliga inspirationen (fi g 206). 
- De båda återstående evangelisterna ha r motsva-
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Fig 210. Sektion 6 av takets målningar. Nederst fo rtsättning på Konungarnas tillbedjan från sektion 5 
(19- 20), överst Maria överlämnar en palmkvist (23) och Evangelist (24). Foto 1966. 

Seclion 6 of ceiling painlings. Bo/lom, conlinualion of the Adoralion from seclion 5 (19, 20), and /op, 
Mary Presenling a Palm Lea/(23), and an E vange/isl (24). 

ende martyren. - Dädesjömålningarna utgör den 
äldsta kända fullständiga framställningen av legen
den om Staffan Stalledräng.29 - 13. Herodes ger 
befallning om barnamorden i Betlehem (fig 207). -
14. Barnamorden i Betlehem (fig 207). De drama
tiskt agerande figurerna utgörs av de två utsända 
soldaterna i den föregående scenen och två kvin
nor med sina barn. - 15. Flykten till Egypten (fig 
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208). Maria med Jesusbarnet i famnen rider på en 
åsna, ledd av Josef, då de möter en såningsman. -
16. Skördeundret (fig 208). Scenen bestå r av två be
ridna soldater samt såningsmannen och en kvinna, 
som med skäror skördar den mirakulöst uppväxta 
och mognade säden. - 17- 20. Konungarnas till
bedjan (fig 209- 210, 217). I de två första av de fyra 
medaljongerna framställs konungarna ridande mot 
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Fig 2 11. Sektion 7- 8 av ta kets må lningar. Änglar med språ kband (25- 30). Foto 1966. 

Sections 7 and 8 of cei/ing paimings. Angels 1vith scrolls (25- 30). 

Betlehem ledda av den strålande stjärnan. I de två 
följande medaljongerna har de stigit av sina hästar 
och uppvaktar den tronande Maria och Jesusbar
net. - 21 och 24. Som pendanger till evangelistbil

derna i öster har här avbi ldats två liknande ängla
figurer med språkband, vilkas text dock är utplånad. 
Figurerna, som sannolikt skall vara evangelisterna 

Johannes och Matteus, framställs tronande på regn-

bågen (fig 209, 210, 216). - 22. Kvinnor med skän

ker (fig 209). Av de tre kvinnorna bär den första 
ett lockförsett kärl, nummer två en duva och num
mer tre en ring med en stor sten. Den första 
kvinnan ä r sannolikt Maria.30 - 23. Maria över

lämnar en palmkvist ti ll en biskopsklädd man (fig 
2 10). Scenen utspelas i ett kyrkorum framför det 

för mässoffret iordningställda altaret. Till vänster 
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F ig 212. Josefs dröm (Marias upprättelse). Detalj av flg 206. Foto 1966. 

Joseplr's Dream ( Gabriel 11i11dicati11g the Virgin), detail of jig 206. 

o m Maria stå r ett rikt smyckat c iborium eller möj
ligen en dopfunt. Scenerna 23-24 har a nsetts höra 

samman med legenden om Marias dödsbebådelse 

och upptagelse. D enna tolkning är emellertid osäker 
och inga paralleller till dessa scener är ännu kända.31 

- 25-30. Takets dekoration avslutas i väster av sex 
mindre medaljonger med bilder av ä nglar med språk-
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band (fig 211 ), troligen ursprungligen försedda med 
ord ur Sanctus. 

Ta kets målningar, som troligen är utförda med 

kalkfärg, framstå r jämfört med vägga rnas mål
ninga r som ytterst välbehållna, framför al lt be

roende på a tt den mörka konturteckn ingen beva
rats. Färgen återstå r emellertid endast delvis, och 
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F ig 214. Undret med den stekta tuppen. Detalj av fig 208. Foto 1966. 

The Miracle of lhe Broile<I Cock, delai/ of jig 208. 

den färgton som nu dominerar är träets egen bruna 
färg med enstaka accenter av framför allt blått och 
zinnoberrött. Övriga färger utgörs liksom i väggmål
ningarna av ockra samt svart och vitt. Målningarnas 
nuvarande grafiska karaktär innebär att figurstilen 
och målarens sätt att teckna framträder mycket 
tydligt. 
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Ornamentiken är såväl i väggmålningarna som 
i takmålningarna mycket rik och omväxlande. 
Svicklarna mellan takets medaljonger utfylls av 
stora stjä rnformade rosetter med akantusspetsar 
och infattade palmetter mot pärlmönstring eller 
kryssgraffering. Längs rruttstaven löper två akantus
rankor mot kryssgrafferad bakgrund medan kant-



bårderna i norr och söder utgörs av en form av 
hjärtpalmetter sammanbundna av pärlprydda band. 
I väster består kantbården dels av en akantus
ranka och dels av en böljeranka med palmetter. 
Akantus- och palmettornamenten kännetecknas 
genomgående av sina utplattade och uppsvällda ud
diga blad med ganska slappa konturer. Väggmål-

MÅLNINGAR 

Fig 215. Staffan stenas. Detalj av fig 208. Foto J 966. 

St Stephen Stoned, detail af jig 208. 

ningarnas ornamentbårder, vilka likaså är samman
satta av akantus- och palmettmotiv, är delvis svåra 
att tyda. Långhusmurarnas krönbård utgörs dock 
av en ftätbård bestående av tre böljerankor med 
femflikiga bladornament (fig 199). Triumfbågsväg
gens krön bård , som nu framträder mycket otydligt, 
utgörs däremot av en böljeranka med palmetter (fig 
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193) av samma utseende som böljerankan i takmål
ningarnas sydvästra sektion (fig 211). Den breda 
mellanbården på lå nghusmurarna bestårav kopplade 
hjärtpalmetter med utstickande bladftikar. Det 
avsnitt av bården med delvis ifyllda konturer som 
syns ovanför de musicerande änglarna på den södra 
väggen (fig 195, 198), ger emellertid en felaktig bild 
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Fig 216. Evangelist. Detalj av fig 209. Foto J 966. 

Evangelist, detail af jig 209. 

av ornamentiken. Bården framträder däremot re
lativt tydligt på samma vägg längre mot väster (fig 
199). Den utgör en variant av hjärtpalmettorna
rnentiken under de stridande lejonen i triumfbågen 
(fig 202) och takets kantbård. 32 T riumfbågsväggens 
mellanbård består av hjulorna ment med de utstic
kande bladftika rna sammankopplade (fig 194).33 
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F ig 217. Två konungar med skänker (ur Konunga rnas ti llbedjan). Detalj av fig 2 10. Foto J 966. 

Two Magi with Gifts. (From the Adoration of the Magi.) Detail of fig 210. 

Sjä lva bågöppningen inramas av ett veckband med 
ett bladornament mot kryssgrafferad ba kgrund i 
svickla rna. Bladornamenten ä r till största delen ut

plå nade men syns tydligt i höjd med det norra veder
laget (fig l 93). Slutbå rden utgörs på alla tre väg

garna av cirklar med inskrivna rosetter. I allmän
het fra mträder endast de fyra röda bladen tydligt, 

på den södra delen av triumfbågsväggen kan man 
dock även urskilja flikiga, mörkkonturerade mellan

blad (fi g 194). 34 

Dädesjömålningarna har i den konsthistoriska 
diskussio nen fört s samman med såväl franska som 

engelska och tyska förebilder, när det gäller tak
m ålningarna främst olika illustrerade psalterier.35 
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I Småland fanns emellertid redan vid denna tid en 
lång tradition inom monumentalmåleriet att bygga 
vidare på och även om det är tydligt att olika för-
lagor använts kan målningarna i Dädesjö stilmäs-
sigt lätt fogas in i den dansk-tyska tradition som 
infördes med de högromanska målningarna i Vrig-
stadsgruppens kyrkor. 36 Dädesjömålningarna har 
också en tydlig provinsiell prägel där nya och 
gamla stildrag från olika håll har blandats med 
varandra. Att det bakom målningarna i Dädesjö 
finns en lång, lokal verkstadstradition, bekräftas 
av de många konservativa dragen bl a i or-
namentiken och manierismen i veckbehandlingen. 
Dädesjöfigurerna har också, trots den säkra kontur-
teckningen och de graciösa rörelserna, en påtaglig 
naivistisk prägel. Den målare, eller snarare den må-
larverkstad, på vilken vi applicerat runinskriftens 
namn Sigmund, saknade dock inte konstskick-
lighet. Utslagsgivande för dateringen blir de många 
rent gotiska stildragen, som visar sig i utformningen 
av ansikten och frisyrer, de stora kronornas fantasi-
fulla former, de eleganta långbenta hästarna och 
korsfästelsescenens kraftigt s-svängda och hop-

Inredning och inventarier 

Dädesjö gamla kyrka saknar nu , frånsett ett enkelt, 
provisoriskt altare med ett stort träkors (fig 179), 
all inredning. Av den gamla inredningen återstår 
endast altaruppsatsen, predikstolen samt delar av 
läktarbarriären, vilka ingår i den nya kyrkans in-
redning. Tack vare den ovan citerade berättelsen 
om Dädesjö pastorat från 1758 av kyrkoherden 
Sven Lauren samt de uppgifter som finns i förteck-
ningen över »Adeliga grafwar» från samma tid 
(A TA) kan vi dock skapa oss en ganska god bild 
av hur kyrkans interiör var utformad då byggnaden 
slutgiltigt utdömdes. 

Altaranordning 
Altarprydnaden utgjordes från år 1705 av den altar-
uppsats som numera är uppställd i nya kyrkan och 
som skänktes till minne av majoren Samuel von 
Fleissner (fig 249, se nedan). »På Norra sidan i sam-

sjunkna Kristusfigur, vilket gör att målningarna 
trots många sen romanska drag knappast kan ha ut-
förts förrän under något av 1200-talets sista decen-
nier. 37 

Det vita limfärgslager med rester av draperimål-
ningar som täckte de medeltida väggmålningarna 
och som avlägsnades vid restaureringen härrörde 
troligen från 1600-talet. Runt den i det sydöstra 
hörnet uppsatta predikstolen fanns ett målat dra-
peri i gult och rödbrunt. Enligt Lauren fanns det 
även »på Östra sidan om Predikostolen på muren 
. .. twänne änglar, utropande orden i ler. 22: 29. 
Om Södra sidan äfwen twänne änglar, förandes or-
den i les. l : 22.» Efter limfärgslagrets borttagning 
konserverades de medeltida väggmålningarna varvid 
lösa färgfragment fästes och skador i putsen laga-
des. Målningarna retuscherades och en del genom-
gående ornament förstärktes och kompletterades. 
Takmålningarnas färg, som satt mycket löst, fästes 
och retuschering utfördes på de ställen där det 
ansågs nödvändigt att förstärka teckningen. Det 
sistnämnda gällde framför allt figurernas ytterkon-
turer och ansikten (rapport av S Dalen, ATA). 

ma Chorn, skriver Lauren, »finnes en liten gammal 
Altaretalfa, som af Herr Hans Kyhle och dess Fru 
Elsa Catrina von der Liihe är förärad till Däsiö kyr-
kia år 1635. Denna Kyhle ligger på knä på samma 
Altaretalfa, klädd i en Pansarskiorta. Äfwen på 
samma sida öfwer Sacristie dörren en tafta förärad 
af Arwid Berghman och dess Fru Britta Christina 
Lindegren, hwar på Jesu blodiga arbetande med 
winprässens trampande är afmålat. - På Chorets 
södra sida fins en liten tafta, hwarest Adam ligger 
sofwande och Ewa af dess ref uppwäckes.» De båda 
äldre tavlor, som av Lauren uppges hänga på ko-
rets norra, respektive södra vägg, hade båda enligt 
uppgift i kyrkoräkenskaperna från år 1638 beställts i 
Riga 1635 av Hans Kyhle och uppsattes senare »vid 
altaret». Hur tavlorna var kombinerade och upp-
satta framgår dock inte. Den tavla på vilken dona-
torsparet Hans Kyhle och hans hustru var avbildade 
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ges en ingående beskrivning i »Adeliga grafwar»: 
»Mitt uti står Christi Crucifix med 2n• små bilder, 
et på hwardera sidan med denna öfwerskrift: Sehe, 
dass ist dass Lamb Gottes dass der welt siinde 
tregt (Se, det är Guds lamm som bär världens syn-
der). Underskrift : Denna Altar Tafla föreret til De-
siö kyrkja anno 1635. - Wid högra sidan på den-
na Tafla ligger Kyle på knä i en underbar drägt, 
jämte Sporrar och wärja, med denna öfwerskrift: 
Dass blut Jesu Christi Gottes Sohns machet uns 
rein von aller siinde (Jesu Christi Guds sons blod 
renar oss från alla synder). Mitt för ansichtet står et 
litet wapn med färg giordt, hwarunder står : Aeta-
ti s suae (i en ålder av) 33 anno 1635. - Til wänster 
står: Elsa Cattrina von der Liihe, äfwen med et li-
tet wapn, aetatis suae 18 anno 1635 med öfwer-
skrift: Christus är oss giord til rättfärdighet, wis-
dom, helgelse och återlösning. 1 Cor I. - Hwad 
på denna Tafla är skrifwit, är med förgylta bokstäf-
wern. Tavlorna, som troligen beställdes med an-
ledning av Hans Kyhles38 och Elsa Cattrina von 
der Liihes38 bröllop 1633, upptages ännu i inventarie-
förteckningen för år 1796. Den förstnämnda tavlan 
anges dock vara »förmulten o sönderfallen». 

Den över sakristiedörren upphängda målningen 
med Jesus trampande vinpressen är upptagen ännu 
i 1778 års inventarieförteckning men uppges senare 
vara »förmultnad». Enligt »Adeliga grafwar» bar 
den följ ande inskrift: »Jag trampar winprässen 
allena. - Stillat corde latex sudant sub pondere 
pugni . / Vulneribusq. pedum Lympha cruenta salit. 
/ Hoc uno patuit scelus omne liquore piari . / Ut 
foret una Christus torcular esset amorn ( = Blodet 
droppar från hjärtat, händerna svettas under bör-
dan, och det blodiga flödet springer upp ur fötternas 
sår. Det är uppenbart, att genom detta blod allena 
försonas all synd, så att Kristus till sammans med 
vinpressen betecknar kärleken [not 40]). Tavlans 
donatorer, Arvid Berghman39 och hans hustru Britta 
Christina Lindegren39 hade även skänkt ytterligare 
en målning till kyrkans prydande. Denna var 1758 
placerad i långhuset ovanför triumfbågen och be-
skrivs av La uren på följande sätt : »Främst i kyrkian 
öfwer gången står en tafla, hwarpå fölljande finnes: 
Guds heliga namn till äro är denna tafla, beställd 
och gifwen till Dädesiö kyrkia af Arfvid Berghman 
samt Britta Christina Lindegren Anno 1686. - Mitt 

INRED N I NG O C H INVE N TARIER 

på denna tafl a står Christi crusifix: Öfwer hufwudet 
på Chrusifixet utsträcker sig en hand hållande en 
nyckel med öfwerskrift: Clavis datio ( = Nyckelns 
överlämnande), Apok 3: 7. På högra sidan af detta 
Chrusifix finnes följande skriftenes språk. Math . 
11:28. Ioh . 10 :9. Math . Il :29. På samma sida af 
Chrusifixet står en Crona under hwilken står: Ec-
clesia ( = Kyrkan) . Därunder står: Math. 26 :27, 28 . 
Bredewid detta språk representeras en krönt män-
niskobild , med kalk i högra handen, ur hwilken blod 
rinner ur Christi sido. Härwid finnes ock desse ord: 
Pignus Haereditati s nostrae ( = Underpanten på 
vårt arv). Eph . 2, och det under armen af detta 
Chrusifix. Härunder står en person i röda kläder, 
hafwande bredewid sig ett grymt gapande Leyon 
med twenne flygande diur i blå lågor. Under desse 
representationer står följande Latinske ord: Morsus 
tuus ero insterne ( = enl svenska bibelöversättning-
en: Var har du din pest, du dödsrike?). Os 13 : -
Ifrån fotspiken af Christi kors gå twenne kiedjor ; 
med ena synes liksom helwete wara omslutit, och 
med den andra är en grym bild med människoansik-
te, händer och fötter, wingar och stumt bunden uti 
detta rum, wid hwilken stygga bild ligga uti glö-
dande eld människor och ett Scheleton. - På wänstra 
sidan af detta Chrusifix står först: Ioh. 14 : 6. Där-
bredewid Ioh . 10: 11 och 14. likaledes Ioh. 8: 12. 
På denna arm af korset föreställes en hand hållan-
des ett bart swärd med desse ord: Antiqua lex (gamla 
lagen). Härjämte står Ioh. 15 : 13, Ioh. 6 :35. Un-
der denna arm står en person ridandes på en åsna 
hwarwid fin s ordet: Sacrificia ( = Offer), och Eph. 2. 
Härunder står något folk afdelt i twenne klasser, 
wändandes sine ansikten till en högd, som förestäl-
ler en Bergskulla; öfwer hwilken en hand ifrån 
Chrusifixets fötter håller utsträckt en hammare, 
hwarvid står anfördt orden i Hos. 13 : 14.»40 

Målningens motiv tycks av beskrivningen att 
döma ha utgjorts av en allegorisk framställning över 
den kri stna kyrkan och synagogan, evangeliet och 
lagen och frälsningen genom Jesu offerdöd. Tavlan 
omnämns ännu i 1796 års inventarium. 

Om själva altaret saknas uppgifter. Det är möj-
ligt att det medeltida stenaltaret stod kvar oföränd-
rat framför absiden. 1742 beslutade man »att Fun-
ten tages utur Kyrkian på det disken må kunna gö-
ras längre, medelst Pastoris Stols indragande och 
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Fig 218- 219. Madonna
bild. Sa nnolikt samtida 
med kyrkans målninga r 
frå n slutet av 1200-talet. 
Foto 1968. 

The Virgin. Probably 
co11te111pora11eous with the 
paintings, e11d of 13th 
cenlury. 
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F ig 220- 221. S Olov, provinsiellt arbete från 1200-talets första del. Den besegrade fienden framför 
Olovs fötter, »trollet Skalle», är ett senare tillägg. Helgonskåpet, som ursprungl igen varit prytt 
med reliefer med motiv ur Olovslegenden, har troligen tillkommit under slutet av 1200-talet och 
kan vara samtidigt med madonnabilden fig 2 18- 2 19. Foto 1968. 

St Olav, provincial 1vork dating from the /irsl half of i 3th century. The defeated enemy al the saint 's 
f eet is a later addition. The shrine, decorated originally ivith subjects from the St Olav legend, ivas 
probably made toivards the end of the 131/i cenlury , perhaps al the same lime as the figure of the Virgin, 
jigs 2 18, 219. 
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Fig 222. Senmedeltida mortel av täljsten. Foto 1965. 

Late medieval soapstone mor/ar. 

förkortande» (st prot). Vid reparationen, som ägde 
rum 1746, om byggdes a ltarringen så att den sträckte 

sig tvärs över koret. 

Medeltida träskulpturer 

Av kyrkans medeltida skulpturutsmyckning har som 

nämnts bevarats en madonnabild samt en S Olov
bild. Skulpturerna hade fram till kyrkans delvisa 
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raseri ng och omvandling till magasin 1794 kvar sina 

ursprungliga placeringar på det norra, respektive 
södra sidoaltaret (Lauren). De förvarades därefter 
i den nya kyrkans torn men uppställdes på nytt i 

den gamla kyrkan 1922. 
Madonnabilden (fig 218- 2 19) är sk uren i ek (höjd 

130 cm), av målningen å terstår obetydliga rester 
av kredering och färg: rödbrunt på Marias och Je
susbarnets mantla r, grönt på Marias klänn ing, svart 

på bältet. Skulpturen är relativt välbevarad, dock 
saknas kronans ursprungliga meta llstå ndare, båda 

underarmarna samt större delen av barnets över
kropp. En kraftig vertikal spricka löper genom nedre 
delen av skulpturens högra nederdel och sockel. 
Ett hå l har även borrats genom Marias bröst och 

mella n smalbenen. 
Maria sitter på en dyna på en enkel bänkliknande 

tron med barnet placerat på höger knä. Det breda 
och platta ansiktet har mycket karakteristiska drag 
med hög panna, insjunkna kinder och lång, smal 
haka. Det vänstra ögat är kraftigt markerat med 
skulpterade kanter, något som saknas runt det högra 

ögat. Den nu avslagna näsan har varit lå ng och 
smal, munnen är liten och utskjutande. Halsen är 
mycket bred och närmast konformad . H å ret ligger 
i två snedreffiade lockar under det utstående, veckade 

doket, som i symmetri ska, platta, strutformade 
veck faller ner på skuldrorna. Dräkten är draperad 

Fig 223- 224. Järnbe
slagen dörr, troligen 
från slutet av 1500-
talet. Storleken tyder 
på att den kan ha 
använts i vapenhuset. 
Till vänster dörrens 
låsbeslag av renässans
typ. Foto 1968. 

Door with ironwork, 
probably end of 16th 
century. lts size suggests 
that il may have bee11 in 
the porch. Left, lock 
decoration of Re11ais
sa11ce type. 
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i täta, parallella veck medan manteln, som täcker 
båda skuldrorna, nedtill övergår i skarpkantade 
vinkelveck. Jesusbarnet sitter med benen i kors och 
med en bok tryckt mot bröstet. 

Huvudets och dokets utformning liksom även 
veckbehandlingen visar stora stilistiska likheter med 
takets och väggarnas målningar. Sannolikt är ma-
donnabilden samtida med dessa målningar från 
slutet av 1200-talet och möjligen även utförd av 
samma verkstad. 41 Vid den nämnda grävningsun-
dersökningen påträffades även ett fragment av ett 
med änglahuvuden och rankor skulpterat krön till 
ett helgonskåp, vilket sannolikt tillhört madonna-
bilden.42 

Olovbilden (fig 220- 221) är skuren i lövträ (höjd 
104 cm) medan kronan samt stolens stolpar och 
sockelpartiet är utförda i ek. Det tillhörande skåpet 
(höjd 159 cm) är av furu. Kronan och stolens stolp-
pinnar samt den liggande figuren framför Olovs föt-
ter är kompletteringar, gjorda något senare än själva 
helgonbilden. Kronans ursprungliga metallståndare 
samt den vänstra underarmen och de sedvanliga 
attributen saknas numera. Olov har krusigt hår och 
skägg samt smal mustasch med inrullade spetsar. 
Ögonen är utformade som välvda glober inom det 
nedsänkta ögonpartiet. Näsan samt de utskjutande 
läpparna är nu avslagna. Dräkten utgörs av en tu-
nika med bred bård runt halsen samt pälsbrämad 
mantel. Draperingen bildar täta, åsformade veck. 
Mantelfliken över höger knä och ben har nedskurna, 
bågformade veck. Ännu 1829 var Olovbilden utrus-
tad med »Spira och Äple» (inv), dvs säkerligen res-
ter av den sedvanliga yxans skaft samt ett ciborium. 
På plattan framför den rundade och med dubbla 
vulster försedda delen av sockeln har placerats en på 
rygg liggande figur, den besegrade fienden, traditio-
nellt benämnd trollet Skalle. Figuren, som i sin 
högra hand hållit ett föremål , troligen ett svärd, är 
påfallande grovt skuren. 

Skåpets baldakin har tinnkrans vid sidorna samt 
framtill en bladlist, där dock nu alla blad är bort-
brutna. De upptill trepassformigt avslutade dörrarna 
är indelade i nedsänkta bågfält. Ramverket är 
dekorerat med nedsänkta rundlar, svickelornamen-
ten utgörs av treflikiga blad. I bågfälten har ur-
sprungligen funnits reliefskulpturer med framställ-
ningar ur helgonets legend (jfr ovan Sjösås gamla 

kyrka, fig 43-44 samt Drevs gamla kyrka, fig 113). 
Skåpets dörrar är på utsidan endast grovt tillyxade. 
Såväl Olovbilden som skåpet har rester av medel-
tida målning: hår och skägg mörka, tunikan röd 
med förgylld bård runt halsringningen, manteln 
tycks ha varit blå med rött foder, tronbänken röd 
med gula stolpar. Skåpets baldakin och sockelparti 
har rester av röd färg på listverken, bågen och bla-
den har varit målade i blått, de runda fördjupning-
arna i rött, gult och blått. Bakgrundsfärgen i båg-
fälten har likaså varit blå. 

Själva Olovbilden är ett provinsiellt arbete i ro-
mansk stil , troligen från 1200-talets första del. De 
nämnda kompletteringarna har dock utförts senare 
under 1200-talet. Helgonskåpet tillhör den ung-
gotiska stilperioden och kan vara samtidigt med 
madonnabilden. 43 Skulpturen med tillhörande skåp 
konserverades 1949 av S Dalen. 

Av kyrkans ursprungliga triumfkrucifix återstår 
som nämnts numera endast fötterna och underbenen 
av själva Kristusfiguren. Skulpturen har varit utförd 
i lövträ. Fragmentens höjd 35 cm, respektive 23 cm. 
Troligen romanskt krucifix. 

Predikstol 
Predikstolen, vilken skänktes 1635 av den ovan 
nämnde Hans Kyhle och hans hustru, överfördes 
till den nya kyrkan (fig 250-252). Den rikt in-
tarsiaprydda predikstolen var ursprungligen place-
rad i den gamla kyrkans sydöstra hörn. På östra 
sidan om predikstolen fanns enligt Lauren målat 
på muren »twänne änglar, utropande orden i ler. 
22: 29. Om södra sidan äfwen twänne änglar, föran-
des orden i les. l : 22». Runt predikstolen hade även 
målats draperier. Dessa målningar, som till största 
delen flagnat och fallit bort, avlägsnades helt då de 
medeltida målningarna framtogs vid restaureringen 
1938- 41 (jfr ovan). 

Bänkinredning 
Av kyrkans bänkinredning, vilken av de bevarade 
räkenskaperna att döma tillkommit redan före 1634, 
finns nu inget bevar;1t. Smärre reparationer av bän-
karna omtalas vid ett flertal tillfällen. 1776 uppger 
sockenstämmoprotokollet att »Sochne Männerne 
gifwa Klagande enhälligt tillkiänna, at de flesta om 
icke snart alla Bänkarne äro så söndrige till Medel-

218 

http:madonnabilden.43
http:bilden.42


balkarne, dörrarne och säten at de knapt kunna 
sittja på dem ei heller hafwa något stödje. Tildet 
så förderfwat at de kunna bryta benen af sig». Då 
man kort därefter bestämde sig för att kyrkan helt 
skulle ombyggas nöjde man sig emellertid med att 
provisoriskt laga den gamla inredningen . 

Läktare 
»I kyrkan äro», skriver Lauren, »twänne läktare 
för det lilla rum skull, som är neder i kyrkan. Den 
ena på norra sidan, en qwins läktare, och den andra 
på wästra sidan för mankönet. Bägge sirade med 
Apostlarnes bilder och Christi mitt uti». Redan 
1639 »Renoverades och ombygdes Läctaren bak i 
Kyrkian, med Stolar och annat Snickare wärke; 
noch uppsattes twå Stolar nedan under Läcktaren» 
(räk). Den norra läktarens tillkomst finns ej nämnd 
i de bevarade räkenskaperna och protokollen . Tyd-
ligen har den uppförts mellan åren 1695- 1725. Re-
parationer på båda läktarna omtalas senare under 
1700-talet vid flera tillfällen. 1902 kom några av 
de bevarade delarna av de med sniderier och mål-
ningar rikt dekorerade läktarbarriärerna till an-
vändning i den nya kyrkan (fig 253-254). Tre frag-
ment tillhör sedan 1934 SHM. Även målningarna 
tycks ha tillkommit i samband med kvinnfolksläk-
tarens uppförande under början av 1700-talet (se 
nedan). 

Nummertavlor 
År 1774 beslutade man på sockenstämma att en ny 
nummertavla skulle förfärdigas, »som hänges på 
muren wid Prädikostols trappan, emädan större de-
len af Församlingen ei kan se then som står på al-
taret». Nummertavlan, som beställdes i Växjö, blev 
»öfwerstruken och utsirad på sielfva Taflan som 
Brickorne af Målaren Johan Apelqvist» (räk 1774). 
Nummertavlorna överfördes till nya kyrkan men 
ersattes 1854 med nya. 

Dopredskap 
Den ursprungliga, romanska dopfunten av sand-
sten har bevarats och används nu i nya kyrkan (fig 
256-258). Som ovan nämnts flyttades tydligen dop-
funten ut ur den gamla kyrkan 1746 i samband med 
altarringens utbyggnad. 

Ett dopfat omtalas i inventarieförteckningen år 
1633, 1677 omnämns det som »en funt af koppar». 

INREDNING OCH INVENTARIER 

1742 inköptes en dopskål av mässing, som ersatte 
det »gl odugelige Bäckenet» (räk). Dopskålen för-
varas nu i nya kyrkan (fig 259). 

Nattvardskärl 
Inventarieförteckningen för år 1633 upptar »En för-
gyllen kalk med pateen». Ett tillägg omtalar även 
att man senare inköpt en sockenbudskalk av tenn. 
Den stora kalken uppges väga 30 lod, patenen 8 
lod (inv 1730). Såväl kalken som patenen nedsmäl-
tes och användes till den vinkanna, som 1798 ut-
fördes av Johan Yman för kyrkans räkning. Av den 
av allt att döma medeltida kalken återstår dock en 
del av själva foten, vilken ingår i vinkannans fot 
(fig 261, jfr nedan). Ett sockenbudstyg av silver om 
6 I /2 lod har i inventarieförteckningen 1730 ersatt 
det äldre sockenbudstyget av tenn. 1750 påpekas 
att »Wid de siukas besökning med H. Hel. Natt-
ward brukes Socknebudz Kalcken och patenen, 
hwar till beställes och göres ett Futteral, och icke 
andra Kärill såsom Brännewijns glas etc» (st prot). 
1770 omgjordes sockenbudstyget av silversmeden 
Johan Yman i Växjö. Detta förvaras nu i nya kyr-
kan (fig 264). »En Silfwerask af Sahl. Major Fleisner 
til Kyrckian förährad at hafwa Oblater utj» (inv 
1730) har även bevarats (fig 263). Som vinkanna an-
vändes en tennkanna, »som Wälb.ne Hr Fendrich 
Isac Hedenstierna44 på Drettinge skänkte till Kyr-
kian at brukas wid Communionen d. 14 Martii 1742 
el. St. Påskedagen». Vinkannan såldes 1796. 

Brudkrona 
År 1653 uppges att »Den 19 Augusti är köpt aff 
W: t Jsach Hansson45 i Ekesiö en förgyld Silfwer 
Cronen till Dädesiö Kyrkjo, som war till wicht ot-
tatjo tre lod hwar lod om en Riksdaler föruthan 
kopparkanne med inhängt Cronen rum uthi» (räk). 
1654 beslutades att Eke socken fick efter begäran 
inlösa en tredjedel av kronan . 1736 reparerades och 
förgylldes brudkronan på nytt och kronasken om-
gjordes och fodrades med rött kläde (räk). I sam-
band med den nya kyrkobyggnadens uppförande 
enades man på sockenstämma den 5 maj 1791 om 
»at den här warande Brud Cronan af silfwer skulle 
wid nästblifwande Dädesiö Marknad til salu ut-
bjudas och försäljas tilden mästbjudande Guldsmed 
eller hwem som henne bäst betalar och capitalet til 
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Kyrko-Cassan läggas, hwaraf Eke församling till-
kommer en tredjedel». 

Ljusredskap 

I inventarieförteckningen från år I 677 omtalas två 
altarstakar av koppar samt en liten ljusstake av 
samma material. Altarstakarna uppges ha inköpts 
från Älghults kyrka. En ljuskrona av mässing in-
köptes å r 1710 för 68 Dr I 6 öre (inv 1730, 1753). 
Den 11 augusti 1742 anskaffades en ny »skiön Mes-
singslius-Crona med 8 armar» för 24 Dr Smt, som 
upphängdes i koret (räk). Ljusstakarna uppges I 750 
ha blivit stulna och ersattes med en stor ljusstake 
med fem pipor samt två små stakar, vilka inköptes 
på S Sigfrids marknad i Växjö den 19 februari från 
mässingsslagaren Hindrich Werner från Jönköping 
för 32 respektive 4 Dr (räk). I övrigt omnämns en 
ljusstake vid predikstolen samt två stycken vid 
»Wretastohlarne» (inv 1730). Av dessa ljusredskap 
återstå r nu den äldsta ljuskronan samt de 1751 in-
köpta ljusstakarna och de sistnämnda väggplåtarna, 
vilka alla begagnas i nya kyrkan (fig 265- 266). 

Textilier 

Inga av de i Dädesjö gamla kyrka använda texti-
lierna återstå r nu. 1633 omtalas »En gammal Mäs-
sehake af Sammet röd brun (skänktes min hustru 
af Kyrkiones Männ och Socknem . tå Socknestämma 
höltz 1666), N och en ny Messe hake af röd er Sam-
met, med vackert guld Crucifix, kiöpen för pengr. 
300 Dr Hwitmynt och tiuge daler kopparmynt af 
Tatta re stulin och illa faren» samt två mässkjortor 
och »En Linnen Alta re duuk med en Lista om-
kring» (inv). 1730 omtalas i inventarieförteckningen 
en mässhake »af Gyllenduk, gifwen til Kyrkian af 
Krigsrådet Wälb: Hr Mårti n Trotzig». Den röda 
mässhaken lagades 1733 och var sedan i bruk fram 
till 1846. En håv av röd sam met och försedd med 
pingla överfördes likaså till den nya kyrkan. Övriga 
textilier såsom mässkjortor, altarkläden, a lta rdu-
kar, kalkkläden och hand kläden så ldes däremot på 
auk tion. - I 764 beslu tades att kyrkväktaren »skal 
hafwa en Ämbets Råck af mörk brundt Kläde 
med swart Krage och U pslag» (st prot). Denna rock, 
som anskaffades 1766, var 1797 så sliten och mal-
äten att man skänkte den till »fatt ighjonet Nils 
Andersson uti Socknestugan» (st prot). 

Övriga inventarier 
Av övriga inventarier har bevarats en senmedeltida 
mortel av tälj sten (fig 222), ett skåp samt ett stånd-
ur, tillverkat av Peter Ernst i Växjö 1748 (fig 268), 
vilket nu är uppställt i nya kyrkan. Om morteln 
(höjd 12,5 cm, yttre diameter 14 cm, djup 8 cm) 
använts för något kyrkligt ändamål är ovisst. Till 
den nya kyrkan överfördes även boksamlingen. De 
gamla möblerna såsom kistor, bord och brudstolar 
användes till en början även i den nya kyrkan men 
utmönstrades senare. 

Av det fragmentari ska skåp, som nu tillhör SHM, 
återstå r endast gavlarna samt de två dörrarna. Skå-
pet ä r utfört av ek och rikt snidat. Fyllningarna har 
bågställningar med rektangulärt mittfält med en 
ranka i intarsia. Målat i grönt, fälten blå. Höjd 102 
cm. Skåpet inköptes 1934 från disponent L Ekstam, 
Kungsör (inv nr 20 695: 2). Troligen från 1600-ta-
let. Bör ha varit uppsatt i sakristi an. 

Järnbeslagen dörr 
I den gamla kyrkan förvaras även såsom nämnts en 
rikt järnbeslagen dörr, nu övermålad med grå färg 
(fig 223- 224). Dörren (höjd 220 cm, bredd 143 cm) 
är hopfogad av furubräder samt har låsbeslag av 
renässanstyp. Den pryds på framsidan av ett rek-
tangulärt ramverk av med sicksackornamentik 
prydda bandbeslag samt horisontala bå rder med 
symmetriskt anordnade beslag. Dessa utgörs av 
mycket karakteri stiska båtshakeliknande former 
sammansatta till ett slags liljeornarnent, enkla s-
former samt nederst rundlar. Beslagens utformning 
går tillbaka på medeltida beslag och påminner i 
fl era avseenden om järnsmidet på bl a de bevarade 
medeltida kyrkdörrarna i Moheda och Näsby i 
Småland.46 Dörrens storlek tyder på att den kan ha 
använts i vapenhuset. Troligen från slutet av 1500-
talet. Ytterligare en dörr med liknande beslag, 
möj ligen den gamla kyrkans kordörr, förvaras nu i 
den nya kyrkan (fig 269 , se nedan). 

Klockor 
l den söder om kyrkan belägna klockstapeln hängde 
redan 1633 två stycken klockor, en stö rre och en 
mindre (inv). Dessutom omtalas »en lijten Jnring-
ning Klocka fram öfwer Choret». Klockorna över-
fördes till den nya kyrkan (se nedan) men endast 
prim klockan återstå r nu i ursprungligt skick (fi g 271). 
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EKE KYRKA 

De uppgifter vi har om Eke gamla träkyrka i de be
varade arkivalierna och i Laurens berättelse är myc
ket fåtaliga. Den till sitt utseende tydligen anspråks
lösa byggnaden var även fattig på dyrbarare inven
tarier. 

I det handskrivna dokument »Anteckning för 

Eftertiden» som nu förvaras i Dädesjö nya kyrka 
skriver prosten Jon Aspelin (not 7): »År 1794, d. 

23 Nov., som var 23 Söndagen efter Helga Trefal
dighets, hölls Sidsta gången Gudstjenst uti Eke 

Kyrka, enligt Kongl Maijts Gustav nr gifne Nå
dige Resolutioner d . 4 Junii 1778, d. 7 Junii 1779 

och d. l 7 Januar. 1793. Blef i anledning af dagens 
Evang. Matth. 25: V. 3. förestält: Den sidsta erind
ran i detta hus om Jesu sidsta tal till alt Folk. -

l 0 Talet. 2° Erindran. Till slut på a ll Gudstjenst där
städes, hölls och ett tal ifrå n altaret af undertecknad 

kyrkoherde och Probst i anledning af detta slut i 

F ig 225. Eke gamla 
kyrkplats och kyrko
gå rd. Foto J 965. 

Site and c/111rchyard of 

o/d Eke Church. 

våra Psalmböcker: Detta hafwer nu sin ända / Gud 
vår Fader lå t allt lända / Dig till ära, lof och pris. / 
Jesus värdes oss omvända / och din anda till oss 
sända / att man varder from och vis. / Låt det godt 
är oss fullända. / Tåligt lida hvad må hända. / Sjä
len hafver här sin spis.» 

På sockenstämma i Dädesjö den 3 maj följande år 
beslutades »att sedan Eke lilla klocka kommer, at 

med första nedtagas och hitföras och i tornet insät
tas, ... så kommer därstädes warande gamla kyrkan 
med des innanrede, Sacerstiga, klockestapel, korn

hus, större lucka m mat inom tre m å nader härefter 
att på öppen a uction försäljas, genom Nämndeman
nen Carl Jonasson i Båldö, som utlofwade denna 
auction förrätta. Äfwen skola genom a uction säljas 

de Kyrkans böcker af hwilka, genom Eke försam

lings tillkomst, äro dubbletter och a lt för gemensam 
rä kning anwändas til kyrkoskuldens betalande». 
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Kyrkogården 
Kyrkogården i Eke finns ännu kvar men används 
inte längre som begravningsplats (fig 225-226). På 
kyrkans forna plats restes 1944 ett stort träkors. 
Kyrkogården inhägnas av en kallmur av gråsten, 
ingången är belägen i det nordöstra hörnet. Av gra-
varna syns nu endast gräsbevuxna kullar samt en-
staka resta stenar utan inskription. Kyrkogårdens 
omgivningar utgörs numera av åker- och ängsmarker 
och de forna vägarna (fig 227) är igenlagda. Till 
kyrkogården ledde tidigare två stigluckor av trä. 
Väster om kyrkan var en klockstapel belägen, 
»hwari hänga twenne små klockor, på hwilka intet 
fins skrifwit, mer än ett åratal 1658 på den minsta» 
(Lauren). 

År 1796 uppges att »Med den, wid för detta Eke 
kyrkia warande kyrkiogård, af hwilken Eke byalag 

Kyrkobyggnaden 
Om kyrkobyggnaden uppger Lauren, att »Eke kyr-
ka, Annex till Dädesiö, bygd af träd , är 16 1/2 aln 
lång; 12 alnar och en 1/4 bred, 6 1/2 aln hög, ifrån 
golfwet till panelet. Choret 6 1 /2 aln långt och brett. 
Sacristian 5 alnar i quadrat, äfwen bygd af träd. 
Denna kyrkia är med gammal målning, hwaraf hon 
fådt sitt namn kan eij någon wist säga .... En gam-
mal läktare finnes, och wid wästra gafwelen, hwil-
ken så wäl som kyrkian är med gammal målning 
öfwerstruken. I denna kyrkia finnes ingen Adelig 
graf, taflor eller Adeliga hufwudbaner.» 

Kyrkan utgjordes alltså av ett rektangulärt lång-
hus om 9,8 m x 7,28 m samt ett smalare och lägre 
kvadratiskt kor om 3,86 m (fig 228). Den sannolikt 
i norr belägna sakristian var obetydligt mindre än 
själva koret. Det i räkenskaperna vid flera tillfällen 
nämnda vapenhuset var troligen uppfört framför 
ingången i söder. Någon separat ingång till koret 
omnämnes ej. Likaså saknas preciserade uppgifter 
om fönsteröppningarnas antal och läge. I vardera 
västra och norra väggarna utgjordes dock tydligen 
fönsteröppningarna endast av en liten öppning, upp-
tagen för att ge ljus åt de där befintliga läktarna (st 

tillägnar sig gemensam ägande rätt och nu af ingen 
bestrides, ehuru den ifrån uråldriga tider warit hela 
församlingens tilhöriga begrafningsställe, tog Bya-
laget den författning: at denna kyrkiogård hädan 
efter i framgena tider kommer at af åboarne uti 
Eke, så kallade stora och lilla klockaregård, til slå-
ter och bete att nyttjas och begagnas mot det, at 
desse åboar derföre altid äro och blifwe skyldige, 
denna Kyrkogård efter författningarne med behö-
rig stenmur stängd och fredad, snygg och ren hålla. 
Men äga ingen rätt att förmena någon af försam-
lingen, som det åstundar, at der begrafwas» (st 
prot). 

prot 1768, 1769). I korets östra vägg omtalas ett 
»altarfönster» (st prot 1768). De övriga fönstren 
utgjordes sannolikt av minst ett större fönster i 
den södra långhusväggen samt ett i korets södra 
vägg. Kyrkans räkenskaper, vilka är bevarade från 
och med år 1629 omnämner reparationer av kyrko-
byggnaden vid ett flertal tillfällen men inga mera 
genomgripande förändringar. »Anno 1723 Upsat-
tes 2 Stolpar til södra Kyrckiowäggens upräthål-
lande» och 1765 »Afgiordes, at norra Chor wäggen 
som mycket skömmer, skulle afskäras det bästa 
som ske kunde at bättre lius gafs borta i kyrkan» 
(st prot). Den senare förändringen innebar att den 
tydligen trånga triumfbågen vidgades mot norr. I 
övrigt förblev kyrkans grundplan oförändrad. 

Byggnadens utformning med trång triumfbåge, ett 
litet kvadratiskt kor och ett fåtal fönsteröppningar 
tyder på att kyrkan uppförts under medeltiden. 
Några medeltida inventarier finns emellertid inte 
bevarade eller omnämnda från Eke kyrka. Kyrkans 
plan avviker till sin form och storlek endast obe-
tydligt från planen till den närbelägna medeltida 
träkyrkan i Granhult, som sannolikt uppförts om-
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I N REDNI NG O C H INVENTARIER 

1 rnR-
>:oRs. 

Fig 226. Situationsplan , l :2 000. Uppm J Söderberg 1965. 

General plan. 

kring 1300. Den invändiga höjden i Eke kyrka an-
ges av Lauren till ca 4 m, vilket - även om golvet 
då var högre beläget än ursprungligen - tyder 
på att kyrkan dock inte hade den gotiska resning, 
som präglar Granhults kyrka. 

Inredning och inventarier 
Om kyrkans interiör ger Lauren endast uppgiften 
att den var prydd med »gammal målning». Troligen 
härrörde denna utsmyckning från 1630, då kyrkan 
målades för en summa av 40 daler (räk). Om själva 
inredningens utseende saknas helt uppgifter och 
inte heller har några detaljer av denna bevarats . 
1684 beslutades att bänkinredningen skulle förnyas 
(st prot) och denna målades 1744 tillsammans med 
västläktaren av målaren Zacharias Hake (räk). 
1766 uppges att »som å Qvins sidan i Bänckarne 
ä r trångt, ty fant sockne stämman nödigt at giöra 
en qwins läktare med 2n• stolar allena i Öster och 
Wäster wid Norra sidan>> (st prot). Denna läktare 
målades 1769 av mäster Nils Myrberg (räk) . Ty-
värr har inte heller några detaljer av altarprydna-
den eller predikstolen bevarats. 

... 

'8 

~ 

... 


Fig 227. Detalj av karta över Dädesjö socken l 785 visande 
Eke kyrkogård. A Eklundh LMS (F 15.101). 

Detail of map of Dädesjö parish showing Eke churchyard. 

Fig 228. Rekonstruktion av kyrkans plan enligt måttuppgifter 
av S Lauren 1758. M Ullen 1968. 

Reconstruction of plan of church according to measurements 
made by S Lauren, 1758. 
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EKE KYRKA 

] SH M förvaras dock en liten tavla, som ursprung
ligen har tillhört Eke kyrka. Den utgörs av en må l

ning på mycket grov duk föreställande Jesus och 

en stor djävul (fig 229). Jesus är iförd en röd kläd

nad , djävulen är målad i rödbrunt, fonden är en

fä rgad blå. Nedtill finns ett vitt fält med svart text: 

» lesus frestas af diefwulen i öknene, sedan han fa stat 
i 40. dag. och 40. nättr. Frestaren säger, ästu guds 

son, så säg. at thesa stenar warda bröd. matth. 4.» 

Ramen är avsågad upptill och nedtill. Upptill syns 

den nedre delen av några röda bokstäver, nedtill 

stå r: »Efter Khristi födelse å r. 30. den . 16. nowem

ber.» Höjd utan ram 75 cm, bredd 74 cm. D en 

mycket primitiva m ålningen är troligen utförd 1730, 

i inskriften anges endast den 16 november å r 30. 

Det är osäkert om den använts som a ltarprydnad 

e ller varit uppsatt som minnestavla. l nköpt 1934 

frå n disponent L Ekstam, Kungsör (SH M inv nr 
20 695: 3). 
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F ig 229. Jesus frestas av 
djävulen i öknen, målning 
troligen utförd 1730. 
Tavlan har varit försedd 
med ram med textfält 
såväl upptill som nedtill. 
Nu i SHM. Foto 1968. 

Templation af Chris/ in the 
deserl, dating probably from 
1730 . The picture IVGS once 
framed, IVith text bor/i 
above and below. 

T en utförl ig inventarieförteckning från 1713 med 
senare tillägg uppges Eke kyrka äga följande: -

»Silfwer. En Kalk liten a l l lod är A° 1727 omgiord 

och 3 lod silf~ af Mäst: Joh Berggren47 tillagde, 

Paten a 2 lod. - Kläder. I Ka lkkläde af swart flor 

m hwit Silke gl., 1 st Mässehake af rödt Tyg, I st 

Mässeskiorta ny (den gam la förså ld för 1 Dlr 1736), 
2 st A lta rdu kar, den ena uthgammal den andra 

dito halfsleten, Ett gamalt blått Kläde på Altaret 

(Dito Ett nytt rödt a lta rkläde inköpt 1740), 1 st 

rödt Kläde på Altar disken, I st ha ndkläde wid 

funten , I st Båhrkläde, I st swart Kläde af Silketyg 

at betäck ia a lta ret med , uthgamalt, 1 st gammal 
Kyrkio-hå f odugl ig. - Böcker. I st N)i Bibel, l st 

Dito gamal illa cond itionerad (förså ld 1727), I st 

N)i Psa lmbok, l st Dito gl tämlg behå llen, l st Hand

bok behå llen, I st dito gama l, I st Sångbok gamal , 

Ångermanni lijpredikningar, - I st od ugelig liuse
stake af järn (förså ld), I st Kista med lås, I st Dito 



föruthan lås, (et Dito med lås). - Kärill att hafwa 
Wijn uti, Nemblg~ 1 st Otting, 2 st flaskor af Then, 
den ena gl och odugelig, 2 st Oblats Askar. - En 
liusecrona af träd med Järnarmar (sedan den nya 
liusecronan upköptes, utinfrå, blefwo järnarmar up-
smidde til Spykar til Kyrkians behof). - Ett Tim-
meglas odugeligt. - Sedan ofwanskrefne tijd är af 
Kyrckian inköpt En Messingsliuse Crona A~ 1713 
in febr., Ett Timeglas odugel-t, En Ny Tafla med 
Numrer är af Fendrichen Schenfelt48 til Kyrckian 
förährad A~ 1729. -A~ 1731 gafs i Testamentefter 
sal. Carl Johan Rosenstråhle (not 51) ett par sköna 
Messingsliusestakar. Dito gaf Fendrichen Schenfelt 
ben-de Åhr 1731 til Kyrkian en wacker Sochne-
buds flaska af Then. A~ 1732 Fendrichen Schenfelt 
gifvit til Kyrckian en skön Then-Kalck med Paten, 
till betiening wid Sochnebud. A~ 1733 Fendrichen 
Schenfelt til Kyrckian förährat et wackert Kalke = 

kläde.» 
Dessutom ägde kyrkan en liten »inringnings-

klocka» samt en större klocka i stapeln, vilka om-
nämns redan 1634 (inv). 1725 inköptes en liten 
klocka till stapeln av »Major Håkan Skytte på 
Säfsiö»49 för 100 daler (räk). Denna lilla klocka upp-
ges av Lauren bära årtalet 1658. I fråga om silver 
ägde Eke även sedan 1654 en tredjedel av den till 
Dädesjö kyrka året dessförinnan inköpta brudkro-
nan (jfr ovan). 1768 omtalas att »Som Kyrko Kalc-
ken war både för liten, Koppan af dåligt och oför-
gylt Silfver, samt Patenen bortstulen så afgiordes 
på allmänna Sockenstämman, att ny annor Paten 
och Kalk skulle giöras, då Foten förbehöltz såsom 
förmodligen af bättre silfver, men ökad och sirad i 
anseende til sin öfre del. Detta arbete åtog sig Guld 
och Silfwer mästaren Herr Axell Joh . Limnell50 uti 
Wexiö, hwilken släpte til godt Silfwer, med mycket 
fint förbättrade det odugeliga, giorde stor skön Kop-

INREDNING OCH INVENTARIER 

pa, uphögde och förbättrade foten med tillägg af 
Silfwer; giorde ny Paten. På Patenen står en sol 
och wäl förgylt, tilläget en del på Foten ritad och 
förgylt äfwen förgylt inna uti och mera, at han nu 
tilräckelig stor och ganska hederlig» (räk). 

Under början av 1700-talet tillfördes kyrkan ett 
kalkkläde, som av Lauren beskrives såsom »Ett 
kläde öfwer kalken af blekrödt taft, tilskänkt af 
Majoren Wälborne Herr Rosenstråhle51 på Måla-
jords Säterie, hwilket han förwärfwat på sine ut-
ländska resor ; hwarpå följande finnes tryckt: In 
Honom (Honore) / Del Glonosa (Glorioso) / S. Ca-
nuto IV. / Re di Danimarca» (Till den berömde S 
Knut lV:s Konung av Danmark ära) samt en so-
nett, författad i Rom 1669 »av Philippo Mancine». 52 

I sockenstämmoprotokoll den 21 maj 1775 upp-
ges att »den Lilla Klockan, som war både liten och 
til liudet obehaglig, hwilken wägde allenast 4 lis-
pund 11 1/4 mark skulle Omgjutas och giöras stör-
re, skickades fördenskul til Jönköping til Herr Råd-
mannen och Klocke jutaren Elias Fries Thoresson53 , 

som giorde denna nya Klocka till 1 skeppund JO 
lisspund 12 1/2 mark Metall Wigt, är med alt dess 
behör til Församlingens stora nöje uphungd i 
Klocke stapelen bredwid den stora och giöra nu 
liuf hermonie». 

Av dessa inventarier overfördes de värdefullare 
såsom nattvardssilvret, sockenbudstyget med till-
hörande vinflaska, en tennkanna, ljuskronan, det 
ovan beskrivna kalkklädet samt klockorna till den 
nya kyrkan i Dädesjö år 1795 medan »dess um-
bärlige dels obrukelige persedlar försåldes» (Däde-
sjö inv 1796). Nattvardskärlen av silver lämnades 
dock senare i utbyte mot en ny vinkanna (jfr ne-
dan) . Av de övriga inventarierna återstår nu ljus-
kronan samt den år 1774 gjutna klockan (se nedan), 
vilka ännu används i den nya kyrkan . 
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F ig 230. Dädesjö nya kyrka från sydväst. Foto 1965. 

New Däde.1jö Clwrch from SW. 

Fig 23 1. Kyrkan från nordväst. Foto 1965. 

The c/111rch from N W. 

DÄDESJÖ NYA KYRKA 

Kyrkogården 

Dädesjö nya kyrka ä r belägen mi tt emot den gamla 
kyrkan på andra sida n o m la ndsvägen (fig 168) 
och o mges av en stor, nyanlagd, rektangulär kyrko

gård , som har sin största utsträckning i öster- väs
ter. Endast den västra delen har ännu tagits i an

språk för begravningar. Inhägnaden utgörs av en 
kallmur av gråsten, i söder, öster och väster på in-
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sidan täckt av en grässlänt. De tre ingångarna, vil ka 
ä r belägna i norr, stängs av järngrindar. Förslaget 
till ny kyrkogård jä mte planteringar invid Dädesjö 

kyrka ä r utarbetat av a rkitekt H L inden, Växjö, 
1954- 1955. K yrkan o mgavs tidiga re endast av en 
mycket sma l markremsa runt själva byggnaden. 





DÄDESJÖ NYA KYRKA 
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Fig 232-233. Plan samt tvärsektion mot söder, 
l : 300. Uppm J Söderberg 1965, reviderad 1968. 

Plan and cross-section looking S. 
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Kyrkobyggnaden 

Kyrkobyggnaden är orienterad i norr-söder med Tornet täcks av en hög, kupolformad huv med en 
tornet i norr. Den utgörs till planen av ett rektangu- fyrsidig lanternin av trä med låg, profilerad huv 
lärt långhus med tresidigt avslutat korparti samt ut- krönt av ett klot med kors. Samtliga fönster, åtta 
byggd sakristia i öster (fig 232). Byggnaden är upp- stycken i långhuset och två i koret, är stora och 
förd av gråsten samt rappad och vitkalkad med rundbågiga. Tornets bottenvåning, som används 
smala, slätputsade lister runt fönster och ingångar. som vapenhus, är försedd med två fönster av samma 
Taktäckningen utgörs sedan 1948 av kopparplåt. storlek samt i de övre våningarna med ett rund-
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fönster i norr och små, rektangulära ljusgluggar i 
öster och väster. Ljudgluggarna har samma form 
och storlek som fönsteröppningarna . Kyrkan har 
en ingång i vardera norr och väster samt separat 
ingång till sakristian i norr. Huvudingången, som 
är belägen på tornets norra sida, är indragen och 
omges av en rundbågig nisch. På inskriftstavlan 
ovanför portalen står: »Gud till ära ombyggdes 
detta hus under Gustaf IV Adolfs regering å r 1793. 
Kommer låter oss tillbedja.» 

Byggnadshistoria 
Dädesjö nya kyrka uppfördes gemensamt av Däde-
sjö och Eke socknar åren 1793-94 och invigdes den 
18 september 1796. Som ovan nämnts i samband 
med Dädesjö gamla kyrka fattades redan 1778 be-
slut om en omfattande tillbyggnad av den gamla 
kyrkan i samband med K Majt:s resolution av den 
4 juni om indragning av Eke kyrka och samman-
slagningen med Dädesjö. Resolutionen överklaga-
des emellertid men fastställdes på nytt av K Majt 
den 7 juni 1779, varefter nya överklaganden följde. 
Den 18 september 1785 var »Församlingens Herrar 
och Män» församlade för att ta ställning till när 
den sedan länge beslutade nybyggnaden, till vilken 
ritningar stadfästs redan 1780, kunde påbörjas. På 
grund av de svåra tiderna, bl a hade bygden drab-
bats av missväxt, enades man om att kyrkobyggan-
det »wäl borde börjas - men sakta och småningom» 
(st prot). Man beslutade dock att redan nu börja 
med att lägga grunden, vilket ej fordrade några 
penningutgifter. Då man inte som tidigare avsåg att 
endast om- och tillbygga den gamla kyrkan utan 
uppföra en helt ny kyrkobyggnad , utarbetades nya 
ritningar vid ÖJÄ av arkitekten Olov Tempelman 
(not 55), vilka stadfästes av K Majt den 3 augusti 
1786 (fig 238). Efter själva grundläggningen avstan-
nade dock byggnadsarbetena. 1791 bes! utade man 
att den nya kyrkan skulle förses med ett stentorn, 
något som för framtiden skulle medföra mindre 
kostnader än att underhålla en klockstapel och 
»äfwen gifwa den nya Kyrkan et ypperligare ut-
seende» (st prot). Då den fastställda ritningen här-
igenom måste omarbetas önskade församlingen 
även att »Kyrkan blefwe något lägre och till sine 

BYGGNADSHISTORIA 

Kyrkans innerväggar är putsade och avfärgade i 
gulvitt samt avslutas upptill av en bred, profilerad 
taklist målad i orange och gult. Innertaket utgörs 
av ett tunnvalv av trä målat i vitt. Altaret är place-
rat vid den södra väggen i koret, vi lket avskiljs från 
långhuset genom en bågmarkering. I öster leder en 
dörr in till sakristian. 

öfrige dimensioner något afkortad, om folknurn-
mern, som nu är omtrent I 300, det tillåter; at 
listerne på den gafwelen, där torn och wappnhus 
nu komma att uppföras, finge umbäras, så wäl 
som en del af listwerket kring om sjelfwa Kyr-
kan , hwilket blefwo en ansenlig minskning i om-
kostnaden för en ort, där nästan brist är på godt 
och till sådant listwerk erforderligt murtegel , 
hwilket måste både dyrt köpas och lång wäg häm-
tas: Ty ändtel. det som just är en hufwudsak, at det 
runda taket framför på Kyrkan öfwer Coret er-
höllo en sådan förändrad ställning, at det kunde 
med spån täckas, i det ställe detsamma, sådant det 
efter ritningen bör wara, nu omöjeligen kan täckas 
utan med järn eller rättare koppar plåtar, som gör 
kostnaden för ett fattigt folk nästan odrägelig, eme-
dan desse plåtar, i sig sielfwa nog dyre, ei stå at få 
på mindre afstånd än från Bergslagsorterne, genom 
Stockholm och blifwer öfwer 60 mils transport». 
Det nya förslaget, som stadfästes den 10 januari 
1792, utformades härvid av Tempelman så som visas 
i fig 240-241. 

I oktober 1792 accepterade församlingen ett er-
bjudande från friherren Adolf Fredrik Rappe54 på 
Drettinge om att som gåva erhålla en ny tomt på 
andra sidan vägen på Dädesjö Västragårds ägor (st 
prot). Själva byggnadsarbetena korn igång under 
den följande våren och fullbordades under 1794. 
För murningen svarade murrnästaren Håkan Krasse 
från Alseda, byggmästare var Lars-Magnus Eke-
lund från Skirö. För snickararbetet och senare in-
redningen svarade snickaren Olof Jonsson från 
Granhult. 
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K yrkobyggnadens utseende ko m dock inte att 
helt överensstä mma med Tempel mans förs lag. Dels 
erhö ll ma n den 14 september 1793 begärt tillstånd 

att öka byggnaden något t ill såväl lä ngd som bredd 

samt att fra mflytta sakristian närma re koret dels 
beslutade ma n bl a »At det, wida öfwer fö rsam
lingens förmåga, kostsamma listwerket på K yrka ns 
u tmurar öfwer fönstren, ko mmer att fö rbigås; At 

i fö lje häraf hwalfwet inuti kyrkan, som då icke 
kan få et deremot swarande listwerk, blifwer i cir
kel och icke i owal; At resningen på taket, hwilket 
kommer at gå jämt emot hörnmuren wid hwilken 

13YGGNADSH I STOR I A 

F ig 235. Interiö r mot no rr efter resta ureringen 1967. Foto 1967. 

l nterior /ooking N, after res/oration in 1967. 

Fig 234. In teriör mot söder efter restau rer ingen 1967. Foto 1967. 

lnterior /ook ing S , after resloration in 1967. 

kyrkans gafwel upmuras, giöres något högre, ä n 
efter ritningen, såsom mera fö rmo nligit fö r wa r

acht igheten» (st prot 1793). Senare bes I utade ma n 
även »at Tornbygnaden skulle nu t illi ka med öfri ge 

Kyrkobygnaden fu ll bordas enligt stadfäst ri tning 
af d. I 3 Nov. 1780», dvs efter det ä ldsta fö rslaget, 
vil ket avbildas i fig 236. Vad ma n här anslöt sig till 
var emellertid endast detta fö rslags enkla re utform

ning av tornet och kyrkans exteriör. Förslaget av
ser nä mligen en till byggnad av den gamla kyrkan, 
vil ken utö kats med ett rymligt tvärskepp, en kvad
ratisk sakristia i öster ba ko m det med en a lta rpre-
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F ig 236- 237. Förslag ti ll ny 
kyrkobyggnad 1780. Förslaget 
avser en tillbyggnad av den 
gamla kyrkan. HSt. 

Proposed 11e1v ch11rc/1, 1780; 1he 
ofri church was 10 be ex1e11ded . 

Fig 238- 239 (t h). Förslag till ny 
kyrkobyggnad av 0 Tempelman, 
stadfäst 1786. RA. 

Right, New clwrch, proposal by 
0 Tempelman, approved 1786. 
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Fig 240- 24 1. Förslag 
till ny kyrko byggnad 

av 0 Tempelman 1792. 
BSt. 

Proposed new church, 
by 0 Tempelman, 1792. 

Fig 242. T h. Ritning 
ti ll lä ktare av 0 Tem
pelman 1799. BSt. 

Righl . Drawing cf g.11-
lery, by 0 Tempelman, 
1799. 
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Fig 243. Ritning till ny 
predikstol av J C Seren 1817. 

Drmving of new pu/pit, by 

J C S eren, 18 17. 

Fig 244 (t h). Interiö r mot 
söder efter restaureringen 
1902. Foto S Brandel. AT A. 

/11/erior /ooking S, after 
restoration in 1902. 

Fig 245 (t h). Interiö r mot norr 
efte r restaureringen 1902. 
Foto S Brandel. ATA. 

Interior looking N, after 
restorarion in 1902 . 

h ,?/ ; c;: . 
I (7/~~4/><'/CM• ' ~,;;.,-~ "I "-' '1,;,., ,1-f",·~ .' 

I 
~vk~ .-u :> ~ ·":?-,"~ ,,, ,/; / 

d ikstol försedda korpartiet samt torn i väster. Tor

net är här försett med den kupolformade, släta huv 

med la nternin, som ger Dädesjö nya kyrkas to rn 

dess karakteristiska utseende (fig 23 1). Detta förslag, 

som endast bevarats i en osignerad kopia med a n
teckningen »casserad» på (BSt, fig 236), är troligen 
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utfört av någon byggmästare från trakten. Det 1786 

stadfästa förslaget ha r däremot utarbetats vid ÖIÄ 

av Olof Tempelman.55 De i RA förvarade ri t

ninga rna (fig 238- 239) ä r endast kontrasignerade av 

Tempelman, men flera i BSt bevarade kasserade 
planritningar, signerade med ett T, visa r att denne 
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är upphovsmannen . Förslaget ansluter sig till den 

nyantika stil som Tempelman omh uldade efter sin 
hemkomst från utlandsvistelsen J 780- 81. Murarna 

är helt släta och fö nstren stora. Den ljusa interiören 
saknar a lla utsmyckande detaljer frå nsett den kraf
tiga taklisten. För att på församlingens önskan 

minska byggnadskostnaderna har inte bara sjä lva 
kyrkorummet i detta förslag gjorts mindre utan 

även västtornet slopats och ersatts av ett vapenhus, 
vilket skjuter fram från den smala byggnaden som 
e n mittrisalit med rusticerade hörnlisener och krönt 

av en fronton (fig 238). I det slutliga förslaget från 

1792 (fig 240) har a lltså på fö rsamlingens önskan det 
runda korutsprånget slopats och avslutningen istäl

let gjorts tresidig och vapenhuset på nytt omändrats 
till ett torn. Det ståtl iga torn, som Tempelman här 
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Fig 246. Interiör mot söder efter restaureringen 1937. Foto 1965. 

lnterior /ooking S, after restoration in 1937. 

skapat för Dädesjö kyrka, men som av ekonomiska 
skäl inte kunde utföras, är försett med en hög 
lanternin vilande på ett kraftigt, balustradinhägnat 

sockel parti . Tornets höjd förstärks ytterligare genom 
den obelisk med ett klot och en tupp, som kröner 
lanteminens huv. 

De bristande ekonomiska resurserna innebar även 
att inredningen först efter må nga år kunde fullbor
das i enhetlig nyantik stil. Som altaruppsats an

vändes den gamla kyrkans altarprydnad från 
J 705, likaså hade den gamla predikstolen från 1600-

talet uppsatts. 1795 hade ma n bestämt att även an
skaffa ritning till en läktare »så beskaffad at den , 

med tiden, kan vara tjenlig för et, mot kyrkans 
storlek swarande orgelwerk» (st prot). Den slut
liga ritningen till denna läktare är utförd av Tem-



pelman i september 1799 (fig 242). Läktaren, 

som nu är o mbyggd, har framspringande rnitt
pa rti och uppbärs av doriska kolonner. Barriären 

är dekorerad med må lade rektangulära fält med 
bladornament samt korslagda musikinstrument och 

i mittpartiet två harpospelande puttifigurer. Den 
nya läktaren uppfördes dock först 18 16 (räk). Samma 

å r enades man även om att kyrkan borde förses 
med såväl ny altartavla som predikstol (st prot). 
Altartavlan beställdes av professorn och hovmåla
ren E ma nuel Limnell (not 58), som tillsammans 

med J C Seren56 även utarbetade ritningen till den 

a ntikiserande inramningen med kraftiga joniska 
kolonner och trekantigt gavelstycke (fig 234). Rit

ningen till predikstolen är signerad av Seren J 8 17 
(fig 243). Den nya predikstolen, som I 902 ersattes av 

BYGG NADS HISTORIA 

....... : 
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Fig 247. Interiör mot norr efter restaureringen 1937. Foto 1965. 

fnlerior /ooking N, afler res1oralio11 in 1937. 

den frå n den gamla kyrkan övertagna predikstolen, 
har på ritningen rund korg samt bakstycke med sni

dade draperier runt dörröppningen och runt ljudtak 

med stel lambrequin i kanten. Barriärens ornament 
utgörs av två korsade ymnighetshorn, en lagerkrans 

och ett brinnande hjärta. Såväl läktare som a ltare, 
a lta rtavla ns in ramning och predikstolen utfördes 
av snickarmästaren Samuel Sjöberg. Predikstolen 

förvaras nu i kyrkans torn. M å lningen och förgyll
ningen i kyrkan utfördes 1819 av »Fabriqueur Reg
nell». Bänkarna må lades »med ljus pärlefärg, li s

torne med guldfernissa och numrorna swarta ... 

Efter anställd besigtning på arbetet, ansågs och 
godkändes a lt wara ti l nöjes efter contractet full
bordat, ehuru en och annan sirat på Läktaren war an
norlunda, ä n efter ritningens föranledande» (st prot). 
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Restaurering 1902 
Genom den restaurering som kyrkobyggnaden 
genomgick år 1902 spolierades helt den ursprungliga 
i nyantik stil utförda inredningen. Förslaget till re-
novering av kyrkan utarbetades av »stadsarkitekten i 
Wexiö A Estelle och målarmästarna Ryden & Carl-
gren i Wexiö» (restaureringsberättelse av kh V 
Palmgren). Förslag till förändring och renovering 
av den gamla altaruppsatsen och predikstolen, vilka 
församlingen önskade återuppsätta, samt ritningar 
till nytt altare, altarring m m utfördes 1901 av ar-
kitekt Fredrik Lilljekvist.57 Dessutom komplette-
rades och renoverades de bevarade delarna av den 
gamla kyrkans läktarbarriär och uppsattes istället 
för den ursprungliga barriären . Altartavlans om-
fattning placerades som dörromfattning i vapenhu-
set och själva målningen försågs med en enkel ram 
och upphängdes på den västra långväggen. Interiö-
ren förändrades även helt till sekelskiftesstil genom 
kyrkorummets ommålning. Väggarna fick kvader-
ornering, fönstersmygarna och även kortaket för-
sågs med dekorationer och bänkinredningen måla-
des i cederbrun färg (fig 244-245). 

Senare restaureringar 
En ny restaurering av kyrkan utfördes 1935-37 ef-
ter förslag av arkitekt Paul Boberg, Växjö (fig 246-
247). Arbetena påbörjades på sommaren 1935 och 
kyrkan återinvigdes i oktober 1937. Vid restaure-

Inredning och inventarier 
Altaranordning 
Altaret, som är av trä och placerat mot korets syd-
vägg, är utfört 1902 efter F Lilljekvists ritningar. 
Även den runda altarringen med kontursågade ba-
Justerdockor har samma ursprung. Den arkitekto-
niska uppställning i nyantik stil , som inramar altar-
tavlan och altaret, är däremot utförd 1817 efter 
ritningar av altartavlans mästare Emanuel Lim-
nell58 och J C Seren (not 56). Den utgörs av två ko-
lonner med joniska kapitäl, vilka uppbär ett kraftigt 
entablement med trekantigt gavelstycke (fig 234). 

ringen borttogs bl a kaminerna och centralvärme 
installerades, nya golv inlades i kyrkan och sak-
ristian , bänkarna ombyggdes och gjordes bekvä-
mare och vindfång inrättades mellan kyrkan och 
vapenhuset. Altartavlan återfick sin ursprungliga 
plats och inramning och den äldre altaruppsatsen 
placerades på det dopalta re, som inrättades vid 
den västra långväggen. Vidare avlägsnades väggar-
nas och kortakets dekorationer och inredningen om-
målades i ljusare färger, huvudsakligen i grått, grå-
grönt och guld. De äldre delarna av inredningen 
konserverades av konservator Sven Wahlgren. I 
samband med restaureringen tillkom även den i fig 
246 synliga figurala utsmyckningen av korvalvet 
av konstnär Torsten Hjelm. 

1966- 67 genomgick kyrkobyggnaden en ny yttre 
och inre renovering efter förslag av arkitekt Hans 
Linden, Växjö. Därvid installerades bl a ett nytt 
värmesystem, samtliga fönster och fönsterbågar 
förnyades, trappuppgången i vapenhuset borttogs 
och vapenhuset och sakristian samt utrymmet un-
der läktartrapporna erhöll ny och ändamålsenlig 
skåpinredning. Vidare borttogs bänkinredningen 
under läktaren, dopaltaret slopades och den där 
uppställda altaruppsatsen upphängdes på väggen 
och interiör och inredning ommålades. För färg-
sättningen svarade arkitekt Kurt Bernström. Kon-
serveringen av altaruppsats samt altartavla utfördes 
av konservator Ragnar Flood. 

Själva inramningen och altarringen är nu målade i 
gråblått och guld, altaret i grått. 

Altartavlan är m1lad 1816 av Limnell och ut-
görs av en oljemålning på duk visande Kri sti him-
melsfärd (fig 248). Målningen, som är utförd i hu-
vudsakligen bruna, grå, gröna och rosa toner med 
mycket släta, knappt synliga penseldrag, ansluter 
sig stilmässigt till den nyklassicistiska strömningen 
inom det svenska måleriet vid denna tid. Formen 
är starkt plastisk och modelleringen detaljerad . De 
idealiserade figurernas rörelseschema är stiliserat 
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Fig 248. Kristi himmelsfä rd , altartavla av E Limne ll 18 16. Foto 1967. 

The Ascension of Chris!, a/tarpiece by E Limnell, 1816. 
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och gesterna värdiga och avmätta, vilket förstärker 

den upphöjdhet som prägla r hela scenen. I samband 

med restaureri ngen 1902 nedtogs som nä mnts må l
ningen och insattes i en enkel ram och placerades på 

den västra lå ngväggen. Samtidigt kom den ursprung

liga in ra mningen till användn ing som dörromfatt

ning i vapenhuset. Vid restaureringen 1937 återfick 

emellertid altarprydnaden sin nuvarande pla ts. Mål

ningen rengjordes och konserverades 1967 av kon

servator R Flood. 

Äldre altaruppsats 

Den a ltaruppsats, som överfördes från den gamla 

kyrkan, är nu placerad på den västra lå ngväggen 

(fig 249). Altaruppsatsen ä r skulpterad i trä samt 
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F ig 249. Alta ruppsats 
skänkt J 705 till minne 
av Samuel von F le iss
ner. U rsprungligen i 
gamla kyrkan. Foto 
1967. 

Reredos, presentecl in 
1705, in memory of 
Sarnuel ven Fleissner. 
Originally in o/d church. 

målad och förgy lld. Det rektangulära mittpa rtiet 

omges av två kolonnetter, virade med vinra nkor 

och försedda med korintiska kapitäl, vilka uppbär 
ett enta blement med en rik t dekorerad gavel. 

Sidostyckena utgörs av yviga akantusrankor run t 

ova la inskriftstavlo r. T corpus ha r placerats en s k 

kalvariegrupp bestående av ett krucifix o mgivet av 

två skulpturer fö reställa nde Maria och Johannes. 

Bakom krucifixet ha r gjorts en draperiorngiven öpp

ning för att släppa in lj uset frå n den gamla kyrkans 

a bsidfönster. På altaruppsatsens baksida finns runt 

denna öppning en målad ranka, som a lltså vari t 

synlig utifrån . Krucifixets Kristusbild tycks vara 

kopierad efter ett senmedeltida krucifix och även 

profilörerna har vissa senmedeltida drag. E nligt 



Fig 250. Predikstol skänkt 1635 av Hans Kyhle och hans 
hustru . Ursprungligen i gamla kyrkan. Reparerad och 
kompletterad 1902 efter förslag av F Li lljekvist. Foto 1965. 

Pulpit , presented in 1635 by Hans Kylde and his 111ife. Originally 
in old ch11rc/1. Repaired and enlarged in 1902, according lo 
proposals by F Lilljekvist. 

uppgift skall vid konserveringe n ha på träffats ä ldre 

må lning på själva Kristusbi lden, vilket skulle tyda 

på att vissa delar av denna härrör frå n ett äldre 

krucifix. De lå nga locka rna och de fladdrande dra

perierna är dock typiska barockdrag. Själva korset 
är förnyat i senare tid, troligen vid restaureringen 

1902. Gavelns mittparti upptages av ett ad ligt va

pen, tillhörande ätten von Fleissner, på de brutna 

gavelstyckena vi lar basunblåsa nde ä ngla r. På det 

vänstra sidostyckets inskriftstavla står: »Ti ll / Gudz 

Nampnz / ähro och dess helga / tempels p1-.)idnadt 
ä r / denna a lttra taffla Förähert til Dedessiö k.Yrcki 

/ den ed le och wälborne Her/Ma.YorSAMYEL WON 

Flei hsn / och dess kiäre Fruu er / Brigetta Elecabet 

wo / WON FLE I HSNER / Åhr 1705» samt på det 

högra: » Hans Kongl: / Maij: Tro Tinnare / Och 

wälbestältte MA YO / MA YOR w.Ydh Cronebergs / 
Lähns in fantte rie / REGEMENTE then Edelle / 

och wälbo rne Herren Her / SAMVEL WON 

FLEei hSNER / Född i Stättin ds 15 Februari / 

A . 1652 Affsåmnat [ / Påhland i Wilcittsa / ds 2 

Januarij 1702 / Å r 52». På entablement och sockel 
stå r: »Jesu C hri sti Gudz Sons B lod Reenar Oss Af 

Alla S)inder I Pal. I - S)i Gudz Lamb Som Bort

tager Werldennes S)inder. io h. Anno 1705.» Altar

uppsatsens ursprungliga färger, vilka utgörs av 

blått, rött, grönt, svart, vitt och gu ld , fra mtogs 1967, 

då alta ruppsatsen konserverades av konservator R 

Flood. 

Den i barockst il utförda a ltaruppsatsen med sina 

naivistiska figurskulpturer är sannoli kt ett arbete 

av någon i trakten verksam träsn idare. Som insk rif

ten visar skänktes den till Dädesjö kyrka å r 1705 
av Birgitta E lisabet von F leissner till minne av hen

nes i Polen stupade make majoren Samuel von 

Fleissner.59 Den ersattes 1817 av den nuvarande a l

tarprydnaden men reparerades 1902, då den för

sågs med en hög predella efter förslag av arkitekt 

F Li lljekvist samt återplacerades på kyrkans hu
vudaltare (jfr ovan, fig 244). Vid resta ureringen 1937 

I NREDN I NG O C H I VENTARIER 

243 



DÄDESJÖ NYA KYRKA 

uppställdes den på det nya dopaltaret och erhö ll 

1967 sin nuvarande placering. 

Ett litet dopaltare, utfö rt av konservator R F lood 

uppsattes 1968 i koret vid dopfunten. 

Predikstol 

Predikstolen, som härrör frå n den gamla kyrkan, 

är sedan 1902 placerad vid den östra lå ngväggen 

med uppgång från sakristia n (fig 250- 252). Den är 

utförd av bonad och rikt sn idad ek med intarsia 

av ljusare trä. Korgen har fems idig plan, barriären 

vi lar på en kraft ig sockel och avsl utas upptill av 

en profilerad överliggare. Barri ä rens rek tangul ära 

fylln ingsfält å tskiljs av pi lastrar med i re lief skurna 

drakornament. Fyllninga rnas ornamentik utgörs av 
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Fig 25 1. D eta lj av 
predikstolskorgen. 
Vapenskölden tillhör 
H~ns Kyhl e. Foto 
1)65. 

Detai/ of pu/pit . Hans 
Kyhle's coat-of-arms. 

likaså i relief sk urn a a kantusblad och blommor. I 

de båda mittfyllningarnas intars iafä lt syns ätterna 

Kyhles och von der Li.ihes vapen samt initia lerna 

H K (Ha ns Kyhle) och E. C. W. D. L. (Eli sabet 

Cathari na von der Li.i he) . För vapnen ha r a nvä nts 

infärgade bitar i rött , grönt och blått. l Kyhles 

vapensköld har dock numera intarsia ns färg påbätt

rats geno m övermålning. Sidofyllningarnas intarsia

fä lt ha r beslagsornamentik . Även sockel och över

liggare har dekor av intarsia, hörnen markeras av 

maskaroner. Det ha lvrunda underredet ä r öppet 

och avslutas med en stor knopp. Runt det liksom 

korgen femsidiga ljudta ket finns en må lad in skri p

tion: »Luc Il v 28 Salige äro the som höra Gudz 

ord och gö ma thet». 



Predikstolen, som ursprungligen var placerad i 

den gamla kyrkans sydöstra hörn i lå nghuset, hade 

då ej den nuvarande slu tna, femsidiga p lanen utan 

var försedd med en trappa, sannolik t med barriär. 

Bl a en pilaster, som sannolikt tillhört denna trapp

barriär, förvaras nu i kyrka ns torn. Den nuvarande 

pla nfor men och utformningen härrör från 1902, då 

predikstolen repa rerades av sn ickarmästare C A 

Johansson i Växjö för 500 kr. Förslaget till denna 

omfatta nde reparation och komplettering hade ut

arbetats av arkitekt F Lilljekvist i samband med 

kyrkans resta urering (jfr ovan). Vid reparationen 

ti ll kom det öppna underredet samt ljudtakets likar

tade krön. Även fy llningarnas reliefornamentik, 

som dock sanno li kt går tillbaka på de n ursprungliga 

ornamentiken, förnyades liksom även intarsian, 

vi lken endast tycks vara helt ursprunglig i vapen

fälten. Vidare nyförgylldes respektive nyförsil vrades 

även vissa lister och ornament. 

Pred ikstolen har ursprungligen va rit ett relativt 

högklassigt snickararbete i senrenässans , inspire

rat av den nordtyska in tarsiasti len, som fick må nga 

avläggare i Sverige under 1600-talet.60 Den skänktes 

1635 av den ovan nämnde Hans Kyhle och hans 

hustru (not 38). Snickaren, vilken utförde predik

stolen under januari och februa ri 1635, erhöll en

ligt räkenskaperna för sitt arbete I 00 daler koppar

mynt. Den under ljudtaket svävande, försilvrade, 

stora duvan fö rärades »af Kyrkio herden Wäläre

wördige och Höglärde Herr Jacob Ha mn 61 1745» 

(inv 1753). Predikstolen ersattes 1817 av den ovan 

beskrivna predikstolen i nyklass icist isk stil (fig 

243), vi lken dock so m nämnts kasserades 1902. 

Delarn a till denna förvaras nu på tomvinden. 

Bänkinredning 

Bänkinredningen, som är indelad i två kvarter, är 

helt sluten (fig 234). N u målad i orange, fyl lningarna 

gråb lå med li stverk i grått och guld . Bänkarna om

byggdes och gjordes bekvämare i samband med 

resta ureringen 1966-67. Bänkinredningen var ur

spru ngl igen må lad i pärlvitt och guld med svarta 

nummer på dörrarna. 

Orgelläktare 

Orgelläktaren är p lacerad vid den norra kortsidan 

och uppbärs av kolo nner. Till läktaren leder två 

I RED I NG OCH I VENTARIER 

Fig 252. Detalj visande Elisabet Catharina von der Liihes 

vapensköld. Foto I 968 . 

D etail sho111i11g coat-of-arms of E lisabe1 Cct1harina von der 

Liihe 

trappor, belägna i det västra, respektive östra hör

net. Den uppfördes 1816 efter ritn ingar av 0 Tem

pelman (jfr ovan, fig 242). Den urspru ngliga bar

riären ersattes emellertid vid restaureringen 1902 

av den nuvarande, so m härrö r från den gamla 

kyrkans läktare. Den är dock kraftigt komplette

rad 1902. Barriären är rikt snidad och indelas ge

nom pi lastrar och bågställn ingar (fig 253- 254). Pi

lastrarna har fjällmönstring samt s-formade orna

ment. Denna u tformning av barriä ren härstammar 

troligen från 1639, då den gam la kyrkans västläk

tare renoverades och ombyggdes (jfr ovan). Den 

nuvarande målningen är frå n 1902, men gå r t illbaka 

p å den äldre färgsättni ngen. Barriären är manno

rerad i gulbrun t och svart, pilastrar och listverk är 

målade i rött, grönt, gult, blå tt, svart och vitt. I bar

riärens fy llningar framstä ll s Jesus och apostlarna, 

vi lka återges i helfigur. Figurernas klädnader är om-
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Fig 253. Detalj av läkta rbarriären , ursprungligen uppsatt i 
den gamla kyrkan. Barriären är dock kraftigt kompletterad 
och de flesta figurerna nymå lade i samba nd med restaure
ringen 1902 (jfr fig 235). De här avbildade figurmålningarna 
tillhör de ursprungliga (jfr fig 254). Foto 1965. 

Detail ofgal/ery front , originally in o/cl church. Additions have 
been made lo the front , however, and mos/ of the figures were 
repainted in conjunction with the restoration of 1902 (cf Jig 235). 
The figu re painlings shown here are original ( cf Jig 254). 

246 

växlande röda och blå, fonden brun. Från vänster 
framställs enligt inskrifterna: »Matthaeus, Jacobus 
Mayor, Andreas, Simon, Paulus, Johannes, Chris
tus, Jacobus Minor, Petrus, Thomas, Bartholo
maeus, Philippus, Judas Thaddae.» I fyllningsfälten 
på vardera sidan om läktarens framskjutande mitt
parti har målats blomstermotiv med överskriften 
»Ps. 23» respektive »Ps. 84». Flertalet av dekoratio
nerna är nymålade 1902. Ursprungliga är mittfältets 
Kristusfigur, framställd svävande på skyar iförd 
fladdrande mantel och med ett korskrönt världsklot 
i den vänstra handen (fig 253), den skri vande evange
li sten Johannes (fig 253), vilkens vänstra ha nd nu 
delvis är övermålad, samt Bartolomeus, Filippus 
och Judas Taddeus. Endast Johannes och Jesu an
sikten är dock relativt fria från påmålningar. 

Tre fragment av den gamla läktarbarriären till
hör såso m nämnts sedan 1934 SHM (inv nr 20 695: 
l a- c), som förvärvade dem av disponent L Ekstam, 
Kungsör. På det stö rre, som omfattar två fält (fig 
254) ses »Jacobus Minor» samt »Simon», på de båda 
andra »Judas Jscharioth» samt en gul blomma, 
liknande en påsklilja, med inskriften »Pic tor 
H. B. V.». 

De ursprungliga figurerna har mycket speciella, 
knyckiga draperier, stora huvuden och likaså karak
teristiskt tecknade hä nder och fötter. Dessa figur
målningar har av sti len att döma sannolikt utförts 
under 1700-talets början. Evangelisten Johannes har 
också en mycket karakteristisk fysionomi, som på
minner om det tidiga 1700-talets porträttmåleri. 
Målningarna finns ej omnämnda i de från och med 
1725 bevarade räkenskaperna från 1700-talet och 
det förefaller sannolikt att de utförts före detta år. 
Målarens signatur »H. B. V.» bör tillhöra frimäs
taren i Växjö Hans Brachwagen, vilken var flitigt 
verksam ända fram till 1748 (se ovan Sjösås gamla 
kyrka, not 26). Läktarmålningar av samma typ har 
bl a bevarats i Stenbrohults kyrka i sydvästra Små
la nd , utförda av Brachwagen 1710. 

Orgel 

Orgelfasaden är utförd efter en ritning av arkitek
ten C G Blom-Carlsson,62 1848 (fig 255). Fasaden 
är nu målad i gråblått och guld. Ursprungligen san
nolikt må lad i vitt och guld. 

Orgeln beställdes 1848 av orgelbyggaren J N Sö-



F ig 254. Beva rade de lar 
av den gamla kyrka ns 
läkta rbarr iär, nu i 
SH M (jfr fig 253) . 

Må lninga rna är ut

förda av Ha ns Brach
wagen under bö rja n av 

J 700-ta let. Foto 1968 . 

Parts oj the gallery 

front from the old 

church, 110111 in the 

Museum oj National 

Antiquities, Stockholm 

(cffig 253) . The paint

ings were executed by 

Hans Brachwagen in the 

early years of the 18th 

century . 
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Fig 255. R itning ti ll o rge lras ,td av C G Bl om-Carlsson J 848. 

BSt. 

D ra111ing of organ ji-onr , by C C Blom-Carlsson , 1848. 

derling63 i Göteborg och uppsa ttes 1850 (räk). Re

pa ra tioner och o mbyggnader ha r sedan utförts vid 

ett flertal tillfällen. Orge lverket omstämdes och in

to nerades 1870 och 1879 av orgelbyggaren C A Jo

h a n sso n 6~ frå n Broa ryd. 1888 blev det repa rera t 

och försett med en ny stämma sa mt intonerat och 

o mstämt av o rgelbygga ren E lfström 65 frå n Ljungby 

(v is prot), 19 13 ombyggdes det av o rgelbygga ren 

E Lunden i Göteborg och fick tio stä mmor samt 

1930 av o rge lbygga ren H Lindegren i Göteborg. 

Det ha r nu a rton stämmor och två ma nualer sa mt 

pedal. 

Nummertavlor 

- I. Två nummertavlo r av trä med snidade ramar 

och överstycken i for m av en lyra omgiven av blad

ornament. Siffertavlan svart, ramen förgylld. Pla

cerade i koret (fig 234). Inköpta l 855 (räk). - 2. 

Två nummertavlor av trä, något trasiga. Snidad 

ram med ornamentik motsvarande predikstolens 

pilastrar. På överstycket en lyra, nedtill låda för 

siffrorna. Brun må lade med försilvrade och förgyllda 

o rna ment (fig 244). Förvaras nu i tornet. Anskaffade 

1906 (st prot) . 
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Medeltida dopfunt 

Dopfunt av sa ndsten med skulpterad orneri ng (fig 

256- 258). Ursprungli gen i gamla kyrkan. Dopfunten 

har cylindri sk cuppa med centralt uttömningshå l 

samt en dubbel , koni skt uppbyggd fot. Cuppan in

delas geno m en rundbågsa rkad i sju bildfält prydda 

med fabe ldjur. Två av djuren ä r försedda med kors

stav. Uppti ll och nedti ll begrän sas fri sen av en flät

bå rd respektive ett sicksackband. Foten bestå r ne

derst av en tunn , fyrkantig skrå kantsockel , som av

smalnar uppå t och övergå r i en kraftig, cirkelrund 

repstav ur vilken det sticker fram framben och hu

vud av fyra lejon liknande odjur med lock iga manar. 

Ovanför repstaven ti llk o mmer en motsva rande se k

tion med utskjutande odjur. Ytorna mella n dessa 

utfyll s av a kantusrankor. F untens höjd 75 cm, cup

pans diameter 70 cm. C uppan ha r nu en genom

gående, hori sontal spricka och även nedre delen 

av foten ä r någo t skadad. Funten flyttades tydligen 

som ovan nämnts ut ur den ga mla kyrkan 1746. 

Efter 1795 förvarades den i den nya kyr ka ns to rn 

men framtogs på nytt 1874, då den »putsades» och 

placerades i koret. Putsningen innebar att skadade 

ytor lagades med sand och gips. 

Dädesjöfunten tillhör den i Små la nd vanliga s k 

fabe ldjursgruppen och överen sstämmer till stora 

delar med de tidigare behandlade funtarn a i Sjösås 

och Drev (se ovan Sjösås nya kyrka , fig 70- 72 och 

Drevs nya kyrka, fig 146- 147). Dopfuntarna är av 

del vis degenererad romansk typ och ka n dateras 

till tidigast omk ring 1200. 66 

Dopredskap 

I dopfunten är placerad en insats av nysilver be

stående av ett brett brätte, vilande mot cuppans 

kant och med en rund urtagning i mitten för själva 

dopfatet. Brättet har en ornamentbå rd runt kanten 

samt inskriften: »Lå ter barnen komma till mig och 

förmener dem icke ty sådana hörer Guds rike till. 

Mr I 0 : 14.» Diameter 69 cm, stämplad »C. A . 

Kjernås». Dopfatet är invändigt förgyllt. Runt fa

tets brätte ornamentbå rd samt insk riften : »Den der 

tror och bliver döpt han skall varda sa li g. Mr 16 : 

16.» Diameter 33,5 cm, stämplad »C. A. Kjernås». 

Anskaffad 1906. 

Tidigare anvä ndes en frå n den gam la kyrkan över

tagen dopskål av mässing (fig 259). Den invändigt 



Fig 256. D o pfunt av sa ndsten frå n gam la kyrka n . Tillhör de n i Sn1å la nd vanliga fabeldjursgruppen. 

K a n dateras till tidigast 1200. Foto 1965. 

Sandstone font from o/d church. Belongs lo the fabulous monster type, common in Småland, ca 1200 
or first half of 13th cen/ury. 
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F ig 257. Detalj av dopfuntscuppan (jfr fig 256). Foto 1965. 

Detail of bowl (cf jig 256). 

F ig 258. Uppmätn ing av dopfuntscuppans fabe ldjursfris av E Da hl l 922. Ska la l : l 5. 

S ca/e drawing of monster fr ieze 0 11 bowl offont , by E Dahl, 1922. 



förtenta , å ttkantiga skå len är försedd med två öron 
samt hög, profilerad fot. Total höjd 15,5 cm, dia

meter 23 cm. Skålen inköptes 1742 (räk). Har efter 

1906 a nvänts som kollektskål. 

Dopkanna av si lver. Kannan är cylindrisk med 

brätte run t mynningen sa mt kraftigt ha ndtag. På 

livet Kristi monogram. T botten inskriften : »Till 
min ne av mina förä ldrar. Signild och Karl Anders

son. Dädesjö kyrka 19 '1/s 67. Tillv. & skänkt av 

Alvar A ndersson.» Höjd 24 cm. 

Nattvardskärl 

Kyrkans nattvardskärl hä rrör a ll a frå n 1600- och 
1700-ta len. 

Kalk av silver (fig 260), cuppan invänd igt för

gylld . Hög, k lockformad fot, rund nod med mitt

vulst. Runt cuppans bräm en våglinje. Kalkens 

höjd 26,5 cm, cuppans diameter 13,5 cm. Enligt 
stämpla rna tillverkad 1797 av L M Kallerström 

(mästare i Kalmar 1773- 1814). T ill kalken hör en 

slät, förgylld paten med samma stämplar (d iameter 

15,5 cm) samt en vinkanna av silver. Vinkanna n ä r 

päronformad med rund , profilerad fot och toppigt 

lock krönt av en eldftamma (fig 260). Höjd 31 ,5 cm. 
Samma stämplar som kalken. Detta kyrksil ver 

skänktes t ill kyrkan den 28 apri l 1797 av friherre 

Claes E Rappe67 på Ramnåsa (inv). 

Fig 260. Na ttvardskä rl av silver. Kalken 
och vinkannan ti llverkade 1797 av 
L M Kallerström, Ka lmar, oblatasken 
J 787 av M Lindgren, Karlskrona. 
Skänkta 1797 av C E Rappe. Foto 1968. 

Silver comm11nio11 vessels. Ch~ilice and 
wine ewer made in i 797 by L M Kaller
ström, Kalmar, wafer box 1787 by 
M Lindgren, Karlskrona. Presentecl in 
1797 by C E Rappe. 

I NREDN I NG OCH I NVENTAR I ER 

Fig 259. D opskå l av mässing, inköpt 1742. Foto 1965. 

Brass christening bowl, purchased 1742. 

Ytterligare en vin kan na (fig 261) anskaffades 1798 

i utbyte mot kyrkans gamla silverkalkar och pate
ner (j fr ovan Dädesjö gamla kyrka och Eke kyrka). 

Kannan, som är av si lver och invändigt förgylld , 

överensstämmer till typen med den ovan besk rivna 

vin kanna n. Locket kröns av en kvist med en duva. 

r foten ingår en del av fotp lattan frå n kyrkans 

ä ldre, medeltida kalk. Runtom denna löper en gra
verad inskrift i majusk ler i låg relief: »A VE R EINA 

CELl LETA QVIA QVM E R WI» ( ~ Var hä lsad 

himmelens drottning säll över att jag för lossat). 
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Fig 26 1- 262. Vinka nna av silver tillverkad 1798 av Jo han 
Yma n , Växjö. Ovan deta lj av kannans fo t i vilken ingår en 
del av fo tpla tta n frå n kyrka ns ä ld re, medeltida ka lk. Foto 

1968. 

Silver wine e1ver, 111ade in 1798 by Johan Y111a11, Växjö. Abore, 

detai/ of the foo t, with 1vhich is incorporated part of rhe foo t 

of 1he m edieval c/1alicr! of 1he church . 

· F ig 263 . Obla t;1sk av delvis 

förgy llt si lver tillverkad 
1690 av Michel Poh l d ä , 
Stock ho lm. Skänkt av 

Samuel von Fleissner och 
hans hustru. Överförd frå n 
gam la kyrkan. Foto 1968. 

Parce/ gift silver wafer box, 

made in 1690 by Michel 

Poh/ the elder, S tockholm. 

Presented by Samuel von 

Fleissner and his 1vife. From 

the olr/ church. 



Fig 264. Sockenbudstyg av silver tillverkat 
1770 av Johan Yman, Växjö. Överfört frå n 
gamla k yrka n. Foto 1965. 

Viaticum communion vessels, silver, made in 
1770 by Johan Yman, Växjö. From the o/c/ 
church. 

F ig 265 (nedan t v). Kandelaber av mässing, 
inköpt 1751 från mässingsslagaren Hindrich 
Werner på Sigfridsmarknaden i Växjö. 
Ursprungligen placerad på altaret i gamla 
kyrkan. Foto 1965. 

Brass candelabrum, purchased in 1751 from 
Brassfounder Hindrich. Werner al St Sigfrid's 
fair, Växjö. From the o/d church. 

Fig 266 (nedan t h). Ljusstake av mässingsplåt, 
inköpt samtidigt med kandelabern i fig 265 år 
1751. Foto 1965. 

Candlestick, sheet brass, purchased al the same 
lime as the cande/abrum infig 265, in 1751. 
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Kannan är enligt stämplarna tillverkad 1798 av Johan 
Yman i Växjö (mästare 1760- 1808). 

Oblataskar: - I . Rund oblatask av silver, delvis 
förgylld (fig 263). Inom en rundel på locket har gra-
verats ett omegatecken samt IHS. På själva asken 
står initialierna »S. V. F x B. E. V. F» ( = Samuel 
von Fleissner och Birgitta Elisabeth von Fleissner). 
Höjd 3,5 cm, diameter 7,3 cm. Asken är enligt 
stämplarna tillverkad av Michel Pohl d ä år 1690 
(mästare i Stockholm 1655-1699). Den skänktes till 
kyrkan av den ovan nämnde majoren Samuel von 
Fleissner och hans hustru (not 59). Överförd från 
gamla kyrkan. - 2. Oval, av silver (fig 260). Asken 
är försedd med tre gjutna fötter prydda med gir-
lander och bladornament. Lockets upphöjda mitt-
parti kröns av en gjuten knopp med blad och blom-
mor. Höjd 12 cm, längd 12,5 cm, bredd 9 cm. En-
ligt stämplarna tillverkad 1787 av M Lindgren i 
Karlskrona (mästare I 782- 1817). Oblatasken skänk-
tes enligt uppgift i inventarieförteckningen tillsam-
mans med de ovan beskrivna nattvardskärlen av 
L M Kallerström till kyrkan 1797 av friherre C E 
Rappe. Tidigare sannolikt använd som sockerskrin. 

Sockenbudstyg av silver (fig 264), överfört från 
gamla kyrkan. Kalkens cuppa är förgylld invändigt 
samt runt brämet. Runt detta en våglinje och en 
bred bård med skrodade blom- och bladornament. 
Hög, sexuddig, godronnerad fot, rund nod med 
mittvulst. Höjd 14,5 cm, cuppans diameter 8 cm. 
Den tillhörande sexuddiga patenen är förgylld. I 
mittpartiet en bild av lammet med korsfanan. Dia-
meter 8 cm. Kalken är enligt stämplarna tillverkad 
1770 av den ovan nämnde Johan Y man (jfr även 
ovan Sjösås nya kyrka, s 140 f). Patenen saknar 
stämplar. I räkenskaperna för detta år uppges att: 
»lilla söndrige och oduglige Socknebudskalken och 
Patenen omgiorde, hwartill, jämte förbättringen äro 
tillagde 7 3/4 lod Silfwer, arbetslönen och förgyll-
ningen är efter nogaste pris betalt till Guld och Silf-
werarbetaren Herr Yman uti Vexiö en!. räkn. 2 Dec. 
35.7.» Samtidigt omtalas att: »Till bemälte wackra 
Kärills conservation har Bok Bindaren Herr Haegg-
berg i Wexiö giordt ett tienligt Foteral , betalt med 
4.-.» 

En äldre vinkaraff av glas med korsmärkt propp 
och inskriften »Dädesjö kyrka 1855» har även be-
varats. 

Brudkrona 
Modern brudkrona av silver med infattade berg-
kristaller. Runt kronringen inskriften: »Till Dädesjö 
kyrka av kyrkliga ungdomskretsen 1941.» Enligt 
stämplarna tillverkad av A Ohlsson, Växjö, 1941. 

Ljusredskap 
Ljuskronor av mässing: - I. Krona av senrenäs-
sanstyp för sexton ljus i två kransar. Den kraftigt 
profilerade mittstången, krönt av en dubbelörn, av-
slutas av en stor, rund ändkula. Ljusarmarna är 
s-formade med drakhuvuden på mitten. Prydnads-
armar med hjärtblad och drakar. Runda droppskå-
lar. På ändkulan finns inskriften: »Nils : Gudmun : 
son Måns : Månsson : Pastore : Petro : Hemmingio 
: Hac : Corona : Ese : Facta : Eke : Siöö : D : 22 : 
September : Anno 1709» ( = ... Pastor Petrus Hem-
mingius68 denna krona är gjord i Eksjö den 22 sep-
tember år 1709). Höjd 70 cm. Reparerad och kom-
pletterad 1956. Hänger på läktaren. Ljuskronan 
inköptes ursprungligen till gamla kyrkan och beta-
lades med 60 daler (inv 1730). - 2. Krona av samma 
typ som nr 1 för sexton ljus i två kransar. Enkla 
s-formade ljusarmar. Saknar inskrift. Höjd 65 cm. 
Reparerad och kompletterad I 956. Hänger på 
läktaren. Sannolikt identisk med den ljuskrona som 
1713 inköptes till Eke kyrka (jfr ovan). - 3. Krona 
för tjugo ljus i två kransar. Profilerad mittstam med 
stor ändkula med bottenrosett; som krönornament 
maskaroner. Reflexornament i form av platta korg-
blomstriga blommor. På ändkulan inskriften: 
»Skänkt af Adolf Gustafsson Rappe69 till Dädesjö 
Kyrka År 1851.» Höjd 146 cm. Monterad för elek-
triskt ljus. Hänger som nr två från koret. - 4-5. 
Två kronor, till utseendet identiska med krona 
nr 3. Inköptes år 1862 från Skultuna bruk för 
210 riksdaler (st prot). Nu monterade för elek-
triskt ljus. - 6- 7. Två moderna kronor i renäs-
sansstil för sexton ljus i två kransar. På ändkulan 
inskriften: »Till Dädesjö kyrka av Maja och Per 
Liljorstrand70 år 1935.» Höjd 95 cm. Hänger i ko-
ret. - 8. Modern krona i renässansstil för sex ljus 
i en krans. På ändkulan inskriften: »Gifven af för-
samlingsbor 1936.» Höjd 62 cm. Hänger i sakris-
tian. 

Gjuten kandelaber av mässing för fem ljus (fig 
265). Barocktyp. Rund profilerad fot, kraftigt, pro-
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filerat skaft, s-formade ljusarmar med runda dropp
skålar. På skaftet två bygelornament. Höjd 62 cm. 
Kandelabern inköptes på Sigfridsmarknaden i Växjö 
1751 från mässingsslagaren Hindrich Werner71 från 

Jönköping för 32 daler och placerades på den gamla 
kyrkans altare (räk). 

Ljusstakar: - l. Ett par av driven mässingsplåt 

(fig 266). Barocktyp. Åttkantig fot, åttkantig mel
lanbricka, spiralvridet skaft utan droppskiva. På 
fot och mellanbricka drivna och punsade orna
ment. Höjd 28 cm. Inköpta samtidigt med kande

labern ovan 1751 från Hindrich Werner för att pla
ceras på den gamla kyrkans altare. - 2. Två par 
moderna av driven mässingsplåt med spiralvridet 
skaft. Efterbildar barockstakar. Höjd l 8,5 cm. Till
verkade av gelbgjutare Lindstedt, Kalmar. Ett par 
skänkta av Maria Andersson år 1936, ett par av 

församlingsbor samma år. - 4. Ett par av gjuten 
mässing. Högt profilerat skaft, rund fot. Stämplade 
»SB No 26». Moderna. - 5. Två par av silver. 
Rund fot, smalt skaft, cylindriska ljushållare. På 
foten inskriften: »Gåva av Sparbanken Kronoberg 

4.6. l 967.» Höjd 26,5 cm. Avsedda att placeras på 
altaret tillsammans med två samtidigt skänkta sil
vervaser. Enligt stämplarna tillverkade av K G 

Markströms Guldsmedsaktiebolag, Uppsala. 
- 6. Ett par mindre av si lver. Samma typ som nr 5. 

INREDNING OCH INVENTARIER 

Fig 267. Detalj av alta rbrun utfört 1902. Foto J 965. 

Detai/ of barder of altar hangings, 1902. 

På foten inskriften: »Gåva till Dädesjö kyrka vid 
restaureringen 4-6-1967 från systrarna Hanna 

Eriksson och Selma Johansson. Höjd 21 cm. Samma 
stämplar som nr 5. - 7. Golvstake av järnsmide. 
Höjd 92 cm. Placerad i koret bredvid dopfunten . 

Skänkt 1967 av Hilma Gustafsson, Eke. 
Väggplåtar: - l. Ett par av driven mässings

plåt med en ljusarm. Ovala med skålformat 
mittparti samt driven och punsad dekor. Mussel

format överstycke. Höjd 72 cm. Uppsatta i koret på 
vardera sidan om altartavlan. Två väggplåtar »fram 
vid altaret» omnämns i 1796 års in ventarieförteck

ning. Troligen är de identiska med de två ljusstakar 
som från och med 1730 uppges vara uppsatta »wid 
Wretastolarne» i den gamla kyrkan. 72 - 2. Ett par 
av driven mässingsplåt för fyra ljus. Modern imita

tion av väggplåtar av 1700-talstyp. Höjd 78 cm. 
Monterade för elektriskt ljus. Uppsatta ovanför 

orgelns spelbord. Skänkta 1913 av Näsby ungdom. 
Väggarmar: - l. Ett par av gjuten mässing för 

fem ljus med inskriften: »Skänkt ti ll Dädesjö Kyr
ka 1902 af Dädesjö arbetsförening.» Uppsatta i ko
ret. Inköpta från gelbgjutare Ax i Gävle. - 2. Tre 
par av gj uten mässing för tre ljus med inskriften: 
»Kyrk liga ungdomskretsen 1935.» Tre stycken upp

satta på vardera långväggen. 
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Textilier 

Inga av kyrkans äldre textilier har bevarats . 

Antependier: - I. Av rött kläde med applicerade 

kantbårder i gul och grön filt. Tillhörande altarbrun 

(fig 267) med applicerade kantbårder samt blom

mande törnerankor och strålkransomgivet kors i 

applikation och broderi . Nedtill gul silkefrans. Ut

förda av fröken A Håkansson, Växjö, 1902. - 2. 

Av röd sammet med stjärnor och kors i applikation 

och broderi i olikfärgat silke och guldtråd. Signerat: 

»Libraria 1937 Komp MG» (Märta Gahn) . - 3. 

Av svart ylletyg med broderad törnekrans och kors i 
ullgarn , silke och guldtråd. Anskaffat 1938. - 4. Av 

grönt, mönstrat linne med broderade vindruvs- och 

blom klasar, kors samt I HS i applikation och broderi 

i olikfärgat silke och guldtråd. Signerat: »Libraria 

1942 Komp MG» (jfr ovan). - 5. Av violett, mönst

rad sidendamast med applicerade galoner samt tör

nekrans med Kristi monogram broderat med guld

och silvertråd. Signerat : »SS KT SBS 1960.» Tillver

kat av Södra Sveriges Kyrkliga Textil, komponerat 

av Sigrid Birgitta Synnergren . - 6. Av mönstrat, 

naturfärgat linne med ränder i gult och rostbrunt. 

På mitten kors samt Kristi monogram. - 7. Av na

turfärgat linne med effekttrådar i gult och grönt 

med applikation i guldgalon samt två sprutande 

källor broderade med lingarn och guldtråd. Anskaf

fat 1937 till dopaltaret. Utfört av Södra Sveriges 

Kyrkliga Textil. - 8. Av rött linne med guldbrode

rat kors. Längs nederkanten guldfrans. Anskaffat 

samtidigt med antependium nr 7 för dopaltaret. 

Mässhakar: - I. Av svart sammet kantad med 

dubbla silvergaloner. På ryggsidan applicerat kors 

av silvergalon med i silver broderad törnekrans, 

p å framsidan strå lkransomgiven triangel med Jahve 

med hebreiska bokstäver i sva rt. Smal modell , 

knäppning på vänster axel. Inköpt 1846. - 2. Av 

vit, mönstrad sidendamast kantad med smal guld

galon. På ryggsidan applicerat kors av guldgalon 

med JHS samt rika broderier i si lke och guldtråd, 

på framsida n sol med Jahve. Signerad: »Agda Ös

terberg Libraria 1929.» - 3. Av grön, mönstrad si-

Fig 268. Ståndur tillverkat av Peter Ernst, Växjö, 1748. Ur

sprungligen i gamla kyrkan. Foto 1965. 

Clock, made by Peter Ernst, Växjö, in 1748. From the ok/ 

church. 



Fig 269. Järnbeslagen dörr (jfr fig 223). Vissa 

av ornamenten är sannoli kt medeltida och 

överförda från en äldre dörr . Dörren kan ha 

använts i den gamla kyrkans kor eller sakristia. 

Foto 1968. 

Door with iro111vork (cf jig 223). Some of the 

iromvork is probably medieval, and from an 

o/der door. The door may have been used in the 

chancel or vestry of tlre o/d churclr . 
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Fig 270. Gamla kyrkans mellanklocka, omgjuten 1803 av 
J M Fries, Jönköping, före den nya omgjutningen 1937. 
Foto ATA. 

Bell from rhe old church, recasr in 1803 by J M Fries, Jon
koping, bef ore being recasr again in 1937. 

dendamast. På ryggs idan kors samt IHS i applika

tion och broderi, på framsidan strå lkransomgivet 

Gudsöga. Signerad: »Libraria 1942 Komp M . G .» 

(jfr ovan) . - 4. Av svart, mönstrad sidendamast. På 

ryggsidan kors med strålkra ns i applikation och 

broderi , på framsidan treenighetssymbol. Signerad: 

»Libraria 1942.» - 5. Av violett, mönstrad siden

damast. På ryggsidan kors med törnekrans i appli 

kation och broderi , på framsida n Kri sti monogram 

sa mt A och D. Signerad : »SSKT 1960 SBS.» Utförd 

av Södra Sveriges Kyrkliga Textil (jfr ovan). - 6. 

Av röd , mönstrad sidendamast. På ryggsidan kors 

samt den Helige Andes duva i applikation och bro

deri , på framsidan IHS. Signerad: »SSKT 1961 

SBS.» Utförd av Södra Sveriges Kyrkliga Textil (jfr 

ovan). - 7. Av naturfärgat linne och ylle. På rygg

sida n kors i rostbrunt med korsmitten ma rkerad av 
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en broderad rundel med stjärna, på framsidan mitt

bård i rostbrunt. Utförd av Södra Sveriges Kyrkliga 

Textil. Skänkt av I Danielsson, Gamla Hjelmseryd . 

Kalkkläden: - I. Av vit atlas med broderade 

rosenrankor, i mitten druvklase och ax. I dukens 

ena hörn broderad krona, i ett annat två fanor. 

Broderierna i de båda andra hörnen är nu bortnötta 

liksom den ursprungliga broderade inskriptionen, 

vilken lyder: »Sydt och gifvet till Dädesiö kyrka 

af Anna Carolina Hedenstierna föd Herweg. 73 År 

1800.» Broderierna är utförda med flerfärgat silke 

och guldtråd. Runt kanten bred guldfrans. Mått 

62 x 62 cm. - 2. Av vitt siden broderat med röda 

nejlikor. Runt kanten bred tyllspets. Trasigt. Skänkt 

1907 av Gerda Palmgren . - 3. Av beige sidenda

mast med mönster i gu ld- och silvertråd samt bro

derier i rött, blått och gu ld. På mitten kors. Utfört 

av Libraria 1933. - 4. Av naturfärgat linne och ull 

med kors i rostbrunt. Skänkt av I Danielsson, 

Gamla Hjelmseryd , 1960. - 5. Av violett, mönstrad 

sidendamast med kors i guldtråd. Sytt 1961 av 

M aja Weideman. 
K ollekthåvar: - l. Av grönt ylle med invävda 

guldtrådar. Rikt broderad med blommor och kors 

i silke och guldtråd. Tofs av guldtråd. Fodrad med 

läder. Försedd med pingla. Utförd av Libraria 

1929. - 2. Av rostrött yll e med invävda guldtrå

dar. Anskaffad samtidigt med kollekthåv nr I . 

Kormatta i röllakan. Gul botten med rutmönster 

i grå tt och rostrött. Utförd 1954 av Södra Kalmar 

Läns Hemslöjdsförening. - Dopmatta, vävd i re

liefflossa hos Kronobergs Läns Hemslöjdsförening. 

Komponerad av Jrma Kronlund . G åva av Dädesjö 

kyrkliga syförening 1967. 
Kyrkan äger även ett antal moderna predikstols

k läden samt en ny dopklänning. 

Ståndur 

Det frå n gamla kyrkan övertagna stå nd uret är ännu 

i bruk och placerat framför korbågen i väster. Det 

rektangulära , lådformade fodralet är vitmå lat med 

förgyllt li stverk. Krönorna mentet utgörs av en oval 

strå lsol , tydligen avsedd för inskription , samt ett 

kors med en duva. Höjd 230 cm. Den rikt ornerade 

urtavlan har förgyllda reliefornament. Tavlans ha lv

runda överdel är försedd med en rund inskriptions

tavla med inskriften: »Peter Ernst Wexjö A:o 1748 

http:Herweg.73


Fig 271 . Primklocka frå n gamla kyrka n, 
troligen frå n börja n av J 500-ta let. Foto 1965. 

B ell ji-0 111 the old church , probably dating from 
the beginning of the / 61/J ce11/11ry. 

N :o 271.» U rverk byggda av den fliti gt verksamme 
urma ka ren Peter E rnst74 i Växjö ha r även bevarats 
frå n Sjösås, Drevs och Horna ryds kyrkor. Dessa 

ha r d ock ej kva r sina ursprungliga fodral (se ova n 

s 66 och s 148). På sockenstämma 1748 beslutades 

slutgiltigt att »En ny timmeklocka med slag uhr 
e ller ett weko uhr betingas och inköpas ... , på 
thet en hwa r må rä ttelse hafwa, nä r gudstiensten 

o rdinarie ska ll begynnas, .. . hwilken som kommer 
sent till K yrkan seda n timmeklockan ankommen 

ä r, ska ll plichta till Kyrkan som Kongl. Ma ijts 
K yrkolag dictera r och fö rmå r.» 176 1 repa rerades 
urverket av »Urmaka ren Sven D anielsson i Östen

å kra och Tolg Sn» (rä k) . Fod ralet må lades 1769 av 
»M å la ren Mäster Nil s Myrberg» (räk) . Den senaste 

j usteringen av urverket fö retogs 1967 och utfördes 
av f kyrko herden och klockbygga ren Ludvig Lun

d en i Nottebäck. 

I N R E D N I NG OC H I N V EN TARI ER 

Järnbeslagen dörr 

I kyrka ns torn förvaras nu , som tidigare nämnts, 
en rikt jä rnbeslagen ekdörr (fig 269), vilken tid igare 

begagnades i sakri stia ns öppning till predikstols

trappan. 
D ö rren, som är hopfogad av fyra ekbräder har 

nu måtten 230 cm x 100 cm. D en ä r vitmålad med 
pä rlgrå ä ld re färg under övermålningen. Låsano rd

ning saknas. Såväl bandbeslagen som de karakte
ristiska bå tsha keformade beslagen påminner o m 

beslagen på den i gamla kyrkan nu uppstä llda dö r
ren (fig 223- 224, jfr ovan). Vissa av orna menten 
kan dock vara medeltida och kanske överfö rda frå n 

sydpo rta lens dörr. Dörren, som nu ä r något förmin
skad , kan urspru ngligen ha varit placerad i den 

gamla kyrkans korporta l eller i ö ppningen till sa k

ristian . 
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Övriga inventarier 
Offerskål av silver. På livet inskriften: »Till riksdags-
man J G Svensson i Betingetorp på 65-årsdagen 
19 6/ 11 29 från kamrater i Lantmanna- och borgare-
partiet» samt »Skänkt till Dädesjö kyrka 1948». Den 
klockformade, nedtill avsmalnande skålen har ett 
smalt, profilerat brätte samt rund fot. Höjd 18,5 cm. 
Enligt stämplarna tillverkad av G F Hallengren, 
Malmö. 

Bord av ek. Modern imitation av bord av medel-
tida typ. I bordsskivan har infällts fyra målade ka-
kelplattor med motiv från gamla kyrkans takmål-
ningar. På en liten silverplatta inskriptionen: 
»Skänkt till Dädesjö kyrka 1946 av Ellen, Emy, 
Anna och Erik Rappe från Drettinge.» Höjd 75 cm, 
bordsskivan 79 x 58 cm. 

Järnbeslagen, svartmålad offerkista med ett lås 
samt två hänglås. Höjd 61 cm, bredd 69 cm, längd 
116 cm. Troligen från gamla kyrkan. Används i sak-
ristian. 

Kyrkans boksamling förvaras i prästgården. 

Klockor 
Av de tre klockorna i kyrkans torn härrör lillklockan 
från Eke kyrka. 

Storklockan, som är ornerad med dubbla, roko-
koartade bladrankor runt halsen och en rad av 
uppåtriktade akantusblad runt brämet bär inskrif-
ten: »Då mina slag de höras, låt hiertat der af rö-
ras, att ingå i vår kyrka, vår Gud att heligt dyrka. 
I. A. ( = Jon Aspelin, not 7). - Giuten i Carlskrona 
av Lars Öhman 75 år 1815.» Höjd 111 cm, diameter 
114 cm. Den äldre klockan hade redan år 1807 blivit 
spräckt i samband med ovarsam ringning men fick 
eftersom man saknade pengar till en kostsam om-
gjutning hänga kvar obrukbar ända till 1815. Tyvärr 
saknas uppgifter om denna äldre klocka, som om-
nämnts redan i kyrkans äldsta inventarieförteckning 
från år 1633. 

Mellanklockan bär på ena sidan inskriften: 
»Kommen, ty nu är allt redo», på den andra: »Om-
gjuten år 1937, då Per Liljorstrand var kyrkoherde 
och Axel Svensson och Birger Gustafsson voro 
kyrkovärdar i Dädesjö församling.» Runt neder-
kanten: »Denna klocka av okänd ålder om göts första 
gången år 1803 i Jönköping och andra gången av 
GKM Bergholtz76 i Stockholm år 1937.» Höjd 93 
cm, diameter 98 cm. 

Denna äldre mellanklocka (fig 270) var ornerad 
med akantusornament samt bar inskriften: »Skadad 
genom ovarsam ringning blef jag med kännbar kost-
nad omgjuten 1803 af Jonas Magnus Fries77 i Jön-
köping Dädesiö församling till påminnelse att dyr-
ka Gud.» Höjd 93 cm, diameter 98 cm. Om den 
äldsta mellanklockan, som liksom storklockan om-
nämns 1633, saknas uppgifter. 

Lillklockan är prydd med två rader akantusblad. 
På den ena sidan Gustav IU:s krönta namnchiffer. 
Under kronan står: »Imanuel», under namnchiff-
ret: »Vivat.» Klockan bär inskriften: »Mig har Eke 
kyrka låtit gjuta år 1774 Pastore S Lauren (not 2) 
af Elias Fries Thoresson (not 53) i Jönköping. -
Min Christen god, war droppe blod må i tin ådror 
röras; till kyrkogång, till böön och sång när liudet 
mit må höras .» Höjd 68 cm, diameter 75 cm. Den 
äldre klockan hade inköpts 1725 (jfr ovan). 

Även en prim klocka av malm från Dädesjö gamla 
kyrka har bevarats (fig 271 ). Klockan är runt hal-
sen dekorerad med en bred bård av tidig renässans-
typ bestående av uppstående, respektive ned-
hängande bågar med bladornament. 78 Inskrift och 
gjutarmärke saknas. Höjd 16 cm, diameter 17 cm. 
Klockan, som 1633 omnämns som »En lijten Jn-
ringnings Klocka fram öfwer Choret» (inv), har tro-
ligen anskaffats under början av 1500-talet. I den 
nya kyrkan placerades den »i klockarens stol» och 
begagnades vid barndop (inv 1796, 1827). Förvaras 
nu i sakristian. 
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Noter 


l. 	Se K Kjel/mark, Värends fornminnen, s 505- 564 samt 
Raä:s fornminnesinventering över Dädesjö socken. 

2. 	 Sven Lauren, f 1710 i Sjösås, d 1779, student i Uppsala, 
prästvigd I 744, disputerade i Lund 1748, hjälppräst åt 
kyrkoherden Jacob Hamn 1749 i Dädesjö, kyrkoherde 
där 1757- 79. Gift 1754 med Sara Elisabet H amn, dotter 
till J Hamn, f 1731 , d 1788. L:s berättelse om Dädesjö 
pastorat tillkom på anmodan av prosten Samuel Rog-
berg för att användas vid dennes utarbetande av »Histo-
risk Beskrifning om Småland» och är daterad den 3 feb-
ruari 1758. Den finns publicerad i H Gustafson, Kyrko-
herde, Magistr. Sven Laurens berättelse om Dädesjö pas-
torat, den 3 febr. 1758. (Efter Sigfrid L. Gahm-Pehrssons 
avskrift i Arc. Smolandicum, Xll:te bandet, N :o 661 
Växjö Gymnasiebibliotek.) HCÅ 1946. 

3. 	 Se A Eile, Värends sockennamn, HCÅ 1925, s 15 f. 
4. 	Gården Drättinge tillhörde omkring 1375 riksdrotsen Bo 

Jonsson (Grip), vilken sålde den till Sten Bengtsson (Biel-
ke) . År 1376 överlät denne gården till sin syster Kristina 
Bengtsdotter, som med medgivande av sin man, hövits-
mannen på Axevalla (Vg) och Hästholmen (Ög) Gerhard 
Snakenborg år 1386 skänkte den till Vadstena kloster 
(RPB 1215, 2280). Indrogs av Gustav Vasa men kom 
genom byte 1571 till Hans Kyle, i vilkens släkt det för-
blev till 1668, då det såldes till J Leijoncrona. År 1748 
ägdes Drättinge av friherre Carl Rappe, vi lkens hustru 
på mödernet härstammade frå n J Leijoncrona, och har 
sedan förblivit i släkten Rappes ägo. - Stora Vret , frälse-
hemman , tillhörde i början av 1600-talet och ända in på 
1700-talet adliga ätten Bock af Näs. Gården blev 1676 
säteri och införlivades 1816 med Ramnäsa. - Ramnåsa 
omnämns första gången på 1370-talet, då det beboddes 
av Ingeborg Håkonsdotter. Efter att ha tillhört flera olika 
släkter kom det 1768 till friherrliga ätten Ra ppe, som 
ägde gå rden till 1911. - Se även L-0 Larsson, Det 
m~deltida Värend samt P G Vejde, Kronobergs läns 
herrgårdar. 

5. 	 Målajord, numera Dädesjö sn, tidigare Eke sn. Omtalas 
första gången 1366. Blev 1675 sä teri. Se ovan angiven 
litteratur. 

6. 	Se N Ahnlund, Vreta klosters äldsta donatorer, HT 1945, 
s 320, 330 f. Guttorm, som omnämns som jarl till omkr 
I 170, levde sin sista tid i Danmark och är begravd i Sorö 
klosterkyrka. En dotter till honom ingavs även i Vreta 
kloster. - Kaniken Erlandus (Erlendus) Johannis i Lin-
köping omnämns första gången 1317 och sista gången 
1328. Han hade som prebende Agunnaryd i Växjö stift. 

7. 	Jon Aspe/in, f 1744, d 1827, teol dr, kyrkoherde, prost, 
riksdagsmm. Blev 1780 kyrkoherde i Dädesjö, prost 
1786. Gift 1780 med Fredrica Maria Duse. 

8. 	 Petrus Andreae Schatelovius (Per Andersson), son till 
kyrkoherden i Stenbrohult Andreas S. Gemen predikant 
vid Kronobergs regemente 1651 , regementspredikant 
1661- 63. Kyrkoherde i Dädesjö 1662, tillträdde 1663. 
Ägde gården Vraneke i Herråkra sn. Gift 1671 med Elin 
Mårtensdotter. 

9. Av takfotsbrädernas 	ornamentik har tidigare endast de 
avtecknade detaljer som återges i E Wrangel och 0 Ryd-
beck, Medeltidsmålningarna i D ädesjö och övergången 
från romansk stil till gotik, s 5, 8, 19, va rit kända. Genom de 
tekniska svå righeterna att fotografera den numera från 
marken nästan helt osynliga ornamentiken fick författaren 
tillgång till det i fig 177 delvis redovisade fotomaterialet 
först då denna volym förelåg i ombrutet korrektur. Tak-
fotsbrädernas märk liga och välbevarade ornamentik kom-
mer därför att senare behandlas mera utförligt av för-
fattaren i en separat uppsats. 

JO. Två av dessa ta kfotsbräder förvaras nu i SHM. Hammar-
banden i Bringetofta kyrka uppvisar även liknande drak-
figurer som i Dädesjö. 

1I. 	Jfr E Lundberg, a a , s 187f. 
12. Frisen i Vänge avbildas i Gotlä ndska stenmästare, fest-

skrift till J Roosvals 80-å rsdag, s 64-67. 
13. 	 Wrangel- Rydbeck, a a, s 6f. Den teckning från 1796 över 

gamla kyrkans plan som Rydbeck där hänvisar till i kyr-
kans arkiv kan ej längre anträffas. 

14. Se 	A Andersson, Die Glasmalereien des Mittela lters in 
Schweden, där glasmålningarna frå n Träkumla av-
bildas på Tafel 70- 73. 

15. Såväl tak- som väggmålningarna har behandlats utförligt 
i M Ullen, Smålands medeltida monumentalmåleri I. 
De romanska och unggotiska kyrkomålningarna från 
I 100- och 1200-talen, s 44-72, vilket arbete ligger till 
grund för den i denna volym gjorda beskrivningen. För-
fattaren kommer att utvidga denna som lic~ntiatavhand
ling vid Stockholms universitet 1967 framlagda under-
sökning till en doktorsavhandling. - Målningarna om-
nämns i regel i s:imtliga moderna skildringar av den 
svenska konsthistorien. Ingående analys och beskrivning 
av takmålningarna finns i A Lindblom, La peinture 
gotique en Suede et en Norvege, s 140f och 192f; 
Wrangel- Rydbeck, a a; B Söderberg, Mäster Sighmun-
der i Dädesjö. I det sistnämnda arbetet finns även 
väggmålningarna publicerade. Se även A-L Stigell, Me-
daljongernas gåta. Ikonografiska synpunkter på Däde-
sjötaket. Fornvännen 1968/4 samt U Ljungman, Bidrag 
till tydningen av bilderna i Dädesjö ödekyrkas tak 
(manuskript för publicering). 

16 . 	Ett ansikte, sannolikt Kristi ansikte, skymtar mycket 
svagt till vänster om Malkus. Judas har tydligen varit 
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placerad snett bakom Jesus. Petrus hand med svärds-
klingan bildar en diagonal tvärs över dessa figurer och 
till tjänaren som griper Jesus. B Söderberg, Mäster Sigh-
munder i Dädesjö, s 50, 69, anger att såväl »Kristi ädla» 
som »Judas djuriska huvud» finns kvar. Det »djuriska 
huvudet» tillhör dock Malkus. 

17. 	B Söderberg, a a, s 57, anger att det är änglafigurer som 
klättrar på stegarna. Änglahuvudena ovanför korsar-
marna kan dock omöjligt, som proportionerna visar, ha 
tillhört figurerna på stegarna. 

18. Jfr M Ullen, a a, där sambandet mellan Bringetoftamål-
ningarna och Dädesjömålningarna närmare behandlas. 

19. Konserveringsrapporten i A TA har tyvärr inga uppgif-
ter om de olika målningslagren . 

20. Jfr M Ullen, a a, s 51 f. 
21. 	 I Lindquist, Målade runinskrifter i Dädesjö ödekyrka, 

Småland. Denna tolkning är dock mycket fri och tex-
tens skador gör att man endast med säkerhet kan läsa 
den sista delen, dvs Sighmund skrev (målade). Upp-
gift av Sven B F Jansson. 

22. 	Jfr R Norberg, Anmälan av B Söderberg, Mäster Sigh-
munder i Dädesjö, i Fornvännen 1961, s 149- 152. 

23 . Jfr M Ullen, a a, s 68f, där olika tolkningsförslag redo-
visas. 

24. 	 M Ullen, a a, s 53- 60. Se även A Lindblom, a a; Wrangel-
Rydbeck, a a, B Söderberg, a a samt rörande ikonogra-
fiska detaljer U Ljungman, a a och A-L Stige/l a a. 

25. 	 Jfr B Söderberg, a a, s 36. 
26. Jfr U Ljungman, a a. 
27. 	 R Kinnander, Kronobergs läns runinskrifter, s 82. 
28 . Denna tolkning har föreslagits i A Tuulse, Josefs dröm, 

samt i U Ljungman, a a och senast i A-L Stigel/, a a. 
28a. Kvinnan tolkas av U Ljungman, a a, som Ecclesia. 
29. Jfr M Ullen, a a, s 55f. Om Statfanslegenden se E Wrangel, 

Staffan Stalledräng i ord och bild samt F Dahlby, De 
heliga tecknens hemlighet, s l65f och där angivna käl-
lor. 

30. Scenen 	 tolkas av U Ljungman, a a, som Maria som 
Höga visans brud åtföljd av sina brudjungfrur. 

31 . Se U Ljungman, a a. Enligt A-L Stigell, a a, visar scenerna 
23 - 24 Marie kyrkogång. 

32. 	Det sätt på vilket bården rekonstrueras i Wrangel- Ryd-
beck, a a, fig 7, efter teckning av H Erlandsson är helt 
felaktigt. Den inskrivande båglinjen och de utstickande 
bladflikarna kan tydligt skönjas. Jfr även E Wrangel, 
Till den inskrifna palmettens historia, i Från Lunds 
Universitets Historiska museum 1918, s 231 f. 

33. 	Den teckning av bå rden som återges i Wrangel- Rydbeck, 
a a, s 28 är felaktig. De utstickande bladflikarna har va-
rit sammankopplade såväl upptill som nedtill. 

34. Även 	 här är det fråga om en felaktig återgivning i 
Wrange/- Rydbeck, a a, fig 7, där bården tolkats som 
inskrivna fyrpassrosetter. 

35. Se 	 M Ullen, a a, s 61f samt U Ljungman, a a. Ljungman 
påvisar här även att takmedaljongernas bild- och ideinne-
håll kan knytas till psaltarens texter. 

36. Sambandet mellan Vrigstadsgruppens målningar och 
Dädesjö behandlas ingående av M Ullen i a a. 

37. 	Jfr M Ullen, a a, s 63ff. A Lindb/om, a a, s 140f, daterar 
målningarna till omkring 1275; Wrangel- Rydbeck, a a, 
s 11, till 1200-talets sista fjärdedel , närmare bestämt nå-
got före år 1300; B Söderberg, a a, s 70f, till omkring 
1260. 

38. 	 Hans Kyli/e, till Frötuna, Barkestorp, Drättinge (not 4) 
mm; f 1605 på Frötuna, d 1659 och begravd i Rasbo 
kyrka, där hans vapen uppsattes; överste, landshöv-
ding över södra prosteriet i Österbotten 1642 och 
över Uleåborg och det norra prosteriet 1648. Gift 1 med 
friherrinnan Vendela Skytte af Duderhoff 1626 (f 1608, 
d 1629 i Stralsund i pesten, begravd i Uppsala domkyrka) ; 
2 med Elisabet Catha rina von der Liihe i Mecklenburg 
1633, f 1617, d 1675, begravd i Väsehärads kyrka (Vrm); 
dotter till Vicke von der Liihe, till Baschenmiihlen och 
Mechelstorf och Catharina von Maltzan; skild 1651 ; 
3 med Maria Ribbing, d 1685. 

39. Arvid Berghman, adlad Bergenadler, f 1651 , d 1722 och 
begravd i Säby kyrka (Sm), där hans vapen uppsat-
tes; häradshövding, assessor i Göta hovrätt. 1674 krono-
befallningsman i Uppvidinge och Konga härader ; 1696 
häradshövding i Norra och Södra Vedbo samt Vista hä-
rader; 1718 assessor i Göta hovrätt. Gift I med Brita 
Christina Lindegren 1676, f 1650; dotter till assessorn 
Nils Nilsson, adlad Lindegren och Anna Siöblad. 

40. Översättningen från latinet är utförd av fil kand Svante 
Nyberg. 

41 . Likheten mellan madonnabilden och målningarna har 
påpekats av R Norberg i en rapport om Dädesjö gamla 
kyrka, A TA. Jfr även M Ullen, a a, s 69 samt B Söder-
berg, a a, s 20. 

42. 	Se ovan nämnda rapport av R Norberg, A TA. Detta 
fragment av helgonskåpet är nu förkommet. 

43 . Jfr A Andersson, Medieval wooden sculpture in Sweden, 
s 54. 

44. 	 Isak Hedenstierna, f 1700, d 1745 på Drättinge ; 1732 
fänrik vid Kronobergs regemente, 1744 löjtnant. Gift 
l 723 med Maria Elisabet Lundeberg. 

45. 	 Isak Hansson i Eksjö, tydligen under mitten av 1600-
talet verksam som silversmed. Finns ej upptagen i Guld-
och silverstämplar. 

46. 	Dörrarna i Moheda och Näsby behandlas i F Ho/mer , 
Stildrag i järnsmideskonsten under romansk tid. 

47. 	 Johan Berggren, verksam som guld- och silversmed i 
Växjö 1715- 1735, mästare 1716, rådman 1727. Tycks 
1735 ha avflyttat från staden , omtalas 1739 ha avsagt sig 
ämbetet. 

48 . Johan Carl Schenfelt, f l 693, d 1751 i Växjö och begravd 
i Ekeberga kyrka (Sm), fänrik. Gift före 1724 med Brita 
Catharina Rosenstråle, som levde ännu 1757, dotter till 
majoren Anders Rosenstrå le och Elisabet Strå le af Ekna 
(not 51). Bosatt på Kulla i Ekeberga sn, sen1re ägare till 
Målajord i dåvarande Eke sn (not 5). 

49. 	 Håkan Nilsson Skytte, adlad och adopterad 1645 Skytte 
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af Sätra, f 1603, d 1688, begravd i familjegraven i Växjö 
domkyrka; överste, landshövding i Kristianstads och 
Blekinge län; ägde bl a Sävsjö, nu Sävsjöström, i Len-
hovda sn . 

50. 	Axel Johan Limne//, guld- och silversmed, mästare i 
Växjö 1732- 1775. Se ovan Drevs nya kyrka, s 140f. 

51. 	 Anders Rosenstråle, f på 1640-talet, levde ännu 1710; 
ryttmästare, major. Uppges av E/genstierna ha förärat 
ett kalkkläde till Eke kyrka. Ägde Målajords säteri . Gift 
J med Margareta Lindh, 2 före 1698 med Elisabet Stråle 
af Ekna. Jfr not 48. Den i inventarieförteckningen även 
nämnde Carl Johan Rosenstråhle finns ej upptagen hos 
E/genstierna. 

52. 	 Hela den italienska texten återges av Lauren, a a (not 2). 
53. 	 Elias Thoresson Fries, f 1720, d J791, klockgjutare. Se 

ovan Drevs nya kyrka, not 57 samt Jönköpings historia, 
IV, Jönköping 1921, s 65, 123 f, L M Halmbäck, Klockor 
och klockringning, Sthlm J951 och S Karling, Borås 
kyrkor, s 198, 19}, 233. 

54. 	Adolf Fredrik Rappe, till Drättinge, f 1749, d 1811 på 
Drättinge; friherre, ryttmästare, löjtnant ; ogift. Son till 
Tomas Carl Rappe, d 1790, som blev ägare till Drättinge 
genom giftermål med Catharina Margareta Torpadia, d 
1789 (not 4). 

55. 	 Olof(O/aus) Tempelman, f 1745, d 1816, arkitekt; sekre-
terare i Konstakademien 1777, professor där i civilarki-
tektur 1779. Som konduktör i ÖJÄ samarbetade T med 
C F Adelcrantz och visar i sina tidigare arbeten ett tyd-
ligt beroende av dennes måttfulla klassicism. Under en 
studieresa till bl a Italien och Frankrike 1780- 81 till-
ägnade sig T en strängare nyklassicistisk smak. Ett stort 
antal verk av T är bevarade. Mest bekanta är Gustav 
lll:s paviljong på Haga samt kolonnfasaden på Kansli-
huset i Sthlm. 

56. 	 Johan Christian Seren, f 1796, d 1831, arkitekt. 
57. 	 Johan Fredrik Li//jekvist, f 1863, d 1932, arkitekt. L stu-

derade 1880- 87 vid Tekniska högskolan och Konstaka-
demien i Sthlm; restaurerade 1892- 98 Gripsholms slott 
och J907- 10 Strängnäs domkyrka. Bland hans övriga 
a rbeten märks främst Dramatiska teatern i Sthlm. 

58. 	 Emanuel Limnell, f 1766, d 1861 , historiemålare, pro-
fessor vid Konstakademien från 1812. Utförde laveringar 
i nyklassicistisk anda med historiska och allegoriska äm-
nen samt motiv ur den antika och fornnordiska guda-
sagan; bland hans verk märks teckningar till den franska 
upplagan av Gustav ITI :s valda skrifter. Utförde även 
rumsdekorationer, bl a på Rosendal och Rosersberg. 

59. 	Samuel Fleissner, adlad von Fleissner (1688), f 1652 
Stettin, major 1692; stupad 1703 i Villeitza i Polen. Tycks 
under en tid ha arrenderat Drättinge. Gift med Brita 
Elisabet Lang, dotter till kaptenen Ertman Lang och 
Beata Jonsdotter. 

60. 	 Om den nordtyska intarsiastilens roll se H Raben, Trä-
skulptur och sn ickarkonst, s 88ff. 

61. 	 Jacob Hamn, f i Ljungby 1673, d 1755, kyrkoherde i 
Dädesjö 1741- 1755. 

62 . 	Carl Gustaf Blom-Carlsson, f 1799, d 1868, arkitekt. 
Har bl a ritat landshövdingeresidenset i Växjö och 
Sjösås nya kyrka. Se ovan Sjösås nya kyrka not 53. 

63. 	 Johan Niklas Söderling, f 1802, d 1890, orgelbyggare. 
64. 	Carl August Johansson, f 1824, d 1899, orgelbyggare. Se 

ovan Drevs nya kyrka, not 45. 
65 . Carl El/ström, f 1830, orgelbyggare. Se ovan Sjösås nya 

kyrka, not 57. 
66. 	Jfr R Blomqvist, Studier i Smålands romanska stenkonst, 

s 6 ff. 
67. 	 Claes Erik Rappe, till Ramnåsa, f 1756, d 1836 på Ram-

nåsa, friherre, kapten i franska armen 1783, ryttmästare 
vid Smålands kavalleriregemente J784. Bror till Adolf 
Fredrik Rappe, not 54. Gift J799 med Maria Amalia 
Ridderborg. 

68. 	 Petrus Hemmingius, f J641 i Sjösås, d där 1722 och be-
gravd i sakristian, kyrkoherde i Sjösås 1695- 1710. 

69. 	 Adolf Fredrik Rappe, f 1798, d 1886 på Strömsrum i 
Ålems sn, friherre, löjtnant. Son till Gustaf Johan Rappe, 
d 1825 på Drättinge. Gift l med Ulrika Catharina Vil-
helmina Hammarskjöld J831, 2 med friherrinnan Hedvig 
Helfrid Hermelin 1840. Ägare till Drättinge. 

70. 	Per Theofrid Li/jorstrand, f 1887, kyrkoherde i Dädesjö 
J926. Gift med Maria Birgitta Transtedt. 

71. 	 Hindrich Werner, mässingsslagare i Jönköping, d 1790. 
Innehade en betydande position och förde lager i kro-
nor. Bibehöll hela tiden de typiska barockornamenten 
trots de inträngande nya stilidealen . Se S Erixon, Gam-
mal mässing, s 30 samt SvK, Sm I, s 61 och S Kar/ing, 
Borås kyrkor, s 173, 174. 

72. 	»Wretastolarna» ~ de bänkar som var tilldelade gården 
Stora Vret (not 4). 

73. Anna Caro/ina Herwegh , f 1774, d 1827. Gift 1793 med 
majoren Johan Gustaf Hedenstierna, f 1768 på Linne-
björke i Dädesjö sn, d 1811 på Anneberg i Bredaryds sn. 
Sonson till Isak Hedenstierna (not 44). 

74. 	Peter Ernst, f 1714 troligen i Växjö, d 1784 i Sthlm, ur-
makare, urfabrikör. Gift med Eva Enock. E innehade 
en urmakarverkstad i Växjö till 1753, då han genom 
Vetenskapsakademiens förmedling övertog Schnackska 
urfabriken i Sthlm. E blev känd som en ovanligt sk icklig 
urmakare. Särskilt karakteristiska är hans golvur i lac-
kerade fodral med förgyllda ornament och rika brons-
beslag. Se E Sidenblad/i, Urmakare i Sverige under äldre 
tider. 

75. 	 Lars Öhman, lärling J786 hos J Th Brehmer i Sthlm, 
mästare i Karlskrona 1804, flyttade till Norrköping omkr 
1817. (Uppgifterna lämnade av L M Halmbäck .) 

76. 	 G K M Bergholtz, verksam som klockgjutare. Bergholtz' 
klockgjuteri grundades 1853 i Sthlm, numera beläget i 
Sigtuna. Jfr ovan Sjösås nya kyrka, not 67. 

77. Jonas Magnus Fries, f I 761, d 1820, son till Elias Fries 
(not 53); klockgjutare, lärling hos fadern , mästare i Jön-
köping 1787. Se ävenJönköpings historia lV, s92, 181 , I 84. 
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Dalen 1942; Redogörelser över utförda restaureringsarbeten 
å Dädesjö ödekyrka av P Boberg 29/7 1943 ; Arbetsbeskriv-
ning över konserveringen av målningarna i Dädesjö ödekyrka 
av S Dalen 9/ 10 1944; rapport angående Dädesjö gamla 
kyrka av R Norberg (odaterad); diverse handlingar angående 
Däde~jö nya kyrkas restaurering 1936- 38 och 1966- 67; upp-
mätningar av gamla och nya kyrkan samt fotografier av 
exteriörer, interiörer och inventarier. - YLA: St prot 1636-
1677 (spridda år), 1679, 1680 (C: l), 1720- 1749 och 1750-
1780 (C: 2), 1781-1811 (KJa: 1), 1812- 1831 (Kla: 2), 1819 
(JI: 2), vis prot 1735, 1753, 1788, 1796 (NI : I) ; räk 1634- 1677 
(C: l}, 1725- 1774 (LI: l) , 1774--1873 (LI: 2); inv 1633 och 
l 677 (C: I), 1730-l 766 (C: 2, C: 3), l 827 (C: 4) ; diverse 
handlingar 1816- 1861 (HI: I). - Hos PÄiDädesjöförvaras 
yngre arkivalier. 
Il. Eke kyrka: - LMS: Kartor av E Eklundh J785 över 
Dädesjö sn visande kyrkogården i Eke samt Eke by med 
kyrka (F 15.101 och F 15.102). - ATA : Manuskript till 
kortfattad beskrivning för SvK av Eke kyrka av S Br::mdel 
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Summary 


The parish church of Dädesjö is situated about twelve miles 
to the north-east of Växjö. In the north-western part of the 
parish is the village of Eke, formerly an independent parish 
with its own church. By a Royal decree of 1793, however, it 
was incorporated with the parish of Dädesjö. Dädesjö is 
unusually rich in prehistoric remains, the richest of the 
Uppvidinge parishes, and isa direct continuation of the rich 
region north and south of Växjö. Only about 500-600 metres 
west of the church there begins a !arge area of prehistoric 
rema ins, with several Iron Age grave-fields. The timber 
church of Eke, probably medieval , was demolished in 1795, 
when the new church of Dädesjö was completed and we have 
little information on the building and the furnishings. Only 
the nave of the old Dädesjö church, which after 1795 was 
used as a parish storehouse, remains but several valuable 
objects have been preserved . 

Dädesjö old church 
HISTORY 

I. The church was, as the reconstruction of the plan (fig 183) 
shows, built according to principles usual for Romanesque 
churches with apses, and, with its short, rectangular chancel 
and shallow apse, nave portals opposite each other in the 
west pa rt of the nave, is reminiscent of the neighbouring 
church of Drev (see above, Drevs gamla kyrka, fig 93). The 
appearance of the original chancel, which was demolished in 
J794, has been reconstructed on the evidence of excavations 
in 1911 , and the drawings of the proposed new buildings 
(see fig 237) and the measurements made by Vicar 
Sven Lauren in 1758. The walls are built of selected and 
cloven boulders. The doorways are rectangular and narrow. 
The small window high up in the N wall (figs J73, 181) is 
original. There was a corresponding window in the S wall, 
where the present !arge window is situated. The small, 
round-headed window in the walled-up arch is also medieval 
(fig 180). The arch may have been intended fora gentleman's 
gallery in a tower planned but not constructed. The ornamen-
ted roof truss (fig 176) is almost completely preserved , 
as are the richly decorated breast timbers a nd eaves boards 
(fig J75, 177). The stone benches (fig 179) are probably ori-
ginal too. The present side altars occupy the sites of the 
original ones. 

The church building provides little evidence on which to 
<late the church, since all architectural details are lacking, 
and the decoration of the breast beams and the eaves boards 
is in a general late Romanesque style. It is probable, however, 
that the church was built around the middle of the I 3th 
century at the latest. 

IL The chancel was later furnished with a stone vestry 
in the north. The doorway in the north part of the nave 

was walled-up towards the end of the Middle Ages, as evi-
denced by the fragments of late medieval paintings on this 
part of the wall (fig 189). 

Il I. The church accounts, which are extant from 1634 
onwards, except for a gap from J681 to 1725, show that 
very few extensive alterations were made to the building. 
The timber porch (figs 183, 184) before the south doorway 
seems to ha ve been erected before J634. The window opening 
in the S wall of the nave was enlarged, probably towards the 
end of the l 6th century or the beginning of the J7th. The 
smaller " pulpit window" was proba bly made in conjunction 
with the installation of the new pulpit in 1635. Otherwise 
only repairs are mentioned <luring the whole of the I 7th 
and 18th centuries until the church was partly demolished 
in 1794. 

I V. In 1778, it was decided that Dädesjö Church was to be 
enlarged and repaired, for it was too small and in a state of 
grave disrepair. The same year, the Crown decreed that the 
parish of Eke was to be incorporated with Dädesjö. An 
appeal was lodged against this decree by some of the pa-
rishioners, and the planned building of thejointchurch was 
postponed time after time, partly for economic reasons. In 
1792 it was resolved that a completely new church was to be 
built on the opposite side of the highway. The old church 
was to be demolished and the stone used in the new church . 
The nave was rescued, however, by a decision to use this 
part of the church as parish storehouse (for grain to help the 
poor). Then the S doorway and the smaller of the two 
windows in the S wall were walled up and a new entrance 
was made through the walled-up rood arch. 

V. In 1906, the church was purchased by the State for 
maintenance. The building was considered to be of great 
art-historica l interest , chiefly on account of the well-preserved 
paintings on the medieval wooden cei ling. In 1922, minor 
repairs were made in the church, but it was not until 1938- 41 
that a thorough restoration was made under the supervision 
of Paul Boberg, Växjö. Then the walled-up S doorway was 
reopened, as well as the "pulpit window" and the externa! 
splay of the N doorway. The rood arch was opened and 
covered to the east with a wooden wall. The floar was lowered 
to its original level , and the two side altars were built up 
again in their original positions. The murals were uncovered, 
and they and the ceiling paintings conserved. In conjunction 
with this restoration, exploratory excavations were made in 
the floor of the church. 

PA INTINGS 

EXTERNAL PAINTINGS 

The externa! painting uncovered <luring the restoration (fig 
187) consists of ornamental painting round the window 
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openings, in the window splays and under the eaves. On the 
south front under the breast timbers, isa pa inted barder with 
pendant clover-leaves of the same type as those painted in 
J624 in the chancel of old Drev Church (fig 106). According 
to the church accounts, the paintings were executed in 1651. 
The Renaissance character of the ornamentation suggests, 
however, that it may have been executed earlier, and that, in 
1651, the decoration was only complemented. 

STAINED GLASS 

Of the fragments of glass found during the excavations, three 
have distinct ornamentation (fig 188). On one of them is a 
trailing plant of early Gothic character on a background of 
red ribban in the yellowish-brown glass. The other two 
fragments are of greenish glass with vine leaves in red and 
sgraffito work. The stained glass from Dädesjö is probably 
contemporaneous with the ceiling and wall paintings in the 
church, i.e. from the end of the l 3th century or ca 1300. 

CEILJ NG AND WALL PAJNTJNGS 

No medieval Swedish paintings have attracted so much 
attention as the ]arge suite in the old church of Dädesjö. 
Above all, the richly decorated wooden cei ling has aroused 
the interest of art historians, while the wall paintings, un-
covered later and very faded a nd fragmentary, have been 
treated more summarily. The cei ling paintings have never 
been limewashed, and remain, therefore, except for changes 
in the colour scale due to time and damp, in their original 
state. The murals, on the other hand, were not free from the 
coat of limewash covering them until the restoration of 
1938- 41, bys Dalen. 

The murals in the nave fo llow the Romanesque pattern, 
with two horizontal friezes with figures, framed in wide, 
ornamental barders. The decoration finishes downwards in 
painted draperies. The now faded colours are red, ochre, 
blue, black and white. Blue was used as background colour. 

North wall, upper frieze: (figs 189- 192): - I. The 
Kiss of Judas and Christ taken Prisoner in Gethsemane. -
2. The Flagellation of Christ. - 3. Christ Carrying the 
Cross. - 4. The Crucifixion. - 5. Women at the Tomb. 
- 6. Christ in the Kingdom of Death. The upper frieze in 
the rood arch contains a now very fragmentary representa-
tion of the Last Judgement (figs 193, 194). In the north part 
of the frieze can be seen seven saints being led by the Yirgin 
to Christ enthroned above the top of the arch; in the south 
part is John the Baptist as interceder, and t.he Weighing of 
the Souls and to the far south the Wild Beast's mouth. South 
wall, upper frieze (figs 195- 199): - I. Hell, a direct con-
tinuation of the representation on the wall of the rood arch. 
- 2. Procession of Apost les, and Christ entering Jerusalem. 

The lower arcade frieze is now very fragmentary and the 
figures are very difficult, often impossible to identify. In the 
arcade frieze on the north wall (tigs J89, J90) are remains of 
rnore recent painting, which makes it more difficult to 
identify the underlying figures. Of the original frieze the 
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following motifs can be distinguished: - I . Bishop in pal-
lium. - 2. The frame of the portal. - 3. Two standing 
male figures. - 4. Interior with man kneeling (?). - 5. Stand-
ing priest or bishop with a !arge rectangular tablet. - 6. 
Completely obliterated scene. - 7. Priest with pax tablet. -
8. Bishop in robes. - 9. Warrior in armour with raised 
sword. - 10. Blindfolded figure with hands tied behind the 
back. - 11. Figure holding something aloft in left hand. -
12. Practically obliterated figure . 

It is clear that the figures in the arcades are related to each 
other, and it seems probable that a definite legend of a saint 
is represented, but it is extremely difficult to interpret. It may 
be a representation of the legend of St Canute. St Canute 
himself is portrayed in the rood arch, and he was probably 
the patron saint of the church. The figures on the wall of 
the rood arch in the arcade frieze are mostly obliterated, be-
sides which the lower parts are concealed under later medie-
val decorative painting round the shrine on the side altar 
(figs J93, 194). The north figure nearest the rood arch is St 
Lawrence. On the south wall of the nave, between the win-
dows are two angels making music (fig 195), and farther to 
the left three man, clearly pilgrims (fig J96). The best-
preserved parts of the murals are in the rood arch, where the 
paintings have never been limewashed (figs 200-203). In the 
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crown of the arch is a medallion with the Lamb of God, in 
the south St Canute and in the north a corresponding crown-
ed saint, possibly a queen. The last-named figure is heavily 
restored , however, and the text in the scroll is not original. 
Below St Canute, in a rectangular field, are two lions, fight-
ing, and the runic inscription giving the painter's name 
Sigmund. The damage to the text makes it impossible to 
decipher anything with certainty except the last part, where 
the words "Sigmund wrote (painted)" can be read. The 
possibility that the name Sigmund refers only to the person 
who wrote the runes cannot be excluded The artist who 
executed the paintings may have been quite another person. 

The famous ceiling (figs 204- 217) consists of thin, very 
evenly adzed deal planks, 30- 40 cm wide, nailed to beams 
across the church. The scenes in the thirty fields are concerned 
mainly with the Birth of Christ. Of especial iconographical 
interest are scenes from the legends of the Yirgin and St 
Stephen. The subjects in the fields are given in the captions 
to figs 205- 211. 

In the art-historical discussion, the Dädesjö paintings have 
been placed in relation to l 3th century monumental paintings 
in France, England and Germany. Even at that time, how-
ever, Små land had a long tradition of monumental painting 
on which to build, and the paintings at Dädesjö can be fitted 
into the Danish-German tradition introduced by the High-
Romanesque paintings in the churches of the Yrigstad group. 
The Dädesjö paintings also have a distinct provincial char-
acter, in which old and new stylistic features blend with 
each other. That there is a long local workshop tradition 
behind the Dädesjö paintings is confirmed by the many 
conservative features in, among other things, the ornamenta-
tion, and mannerisms in the treatment of folds. The painter, 
or, rather the painter's workshop, to which the name Sig-
mund (in the runic inscription) has been given, is not without 
artistic skill, however. In spite of the many late Romanesque 
features, the many Gothic stylistic components make it 
hardly possible for the paintings to have been executed 
before the last decades of the l 3th century. 

FURNISHINGS 

I. A figure of the Virgin, a figure of St Olov with shrine, a 
font, and the door of the south portal, which had much richer 
ironwork formerly (fig l 82), remain of the medieval fur-
nishings. Until the church was partly demolished and con-
verted into a storehouse in l 794, the two sculptures were in 
their original situations on the north and south side altars 
respectively. The head of the Virgin and the execution of 
the veil and the folds reveal great stylistic similarity with the 
ceiling and wall paintings (figs 218, 219), and it is probable 
that tlie sculpture is contemporaneous with these paint-
ings, end of the l 3th century, and may ha ve come from the 
same workshop. The figure of St Olov (figs 220, 221) is a 
provincial work in Romanesque style, probably dating from 
the first half of the l 3th century. The figure at the feet of 
St Olov is a somewhat later addition. The shrine belongs to 
the Gothic period and may have been made at the same 

time as the figure of the Virgin. The font (figs 256- 258) be-
longs to the fabulous monster type common in Småland, and 
can be dated to ca 1200 at the earliest 

Il . Of the rest of the furnishings, two doors with decorative 
ironwork, probably the porch door (fig 223), and the chancel 
or vestry door (fig 269), the pulpit (figs 250- 252), presented 
in 1635, the reredos (fig 249), donated in 1702, and parts of 
the gallery front, with paintings by Hans Brachwagen (figs 
253, 254), remain. Among other objects preserved area viat-
icum chalice (fig 264) and a wafer box (fig 263), dating from 
1770 and 1690 respectively, and a bell (fig 271). All these 
objects, except the porch door, were transferred to the new 
church in l 794. 

Eke church 
The data ava ilable on Eke Church, a probably medieval 
timber building, in archives are very few. The clearly modest 
structure was also poor in valuable furnishings. Thanks to 
measurements made by Yicar Sven Lauren ( 1758), the plan 
of the church can be reconstructed, as shown in fig 228. The 
plan agrees largely with the plan of the medieval timber 
church in the neighbouring parish of Granhult, dating from 
ca 1300. Eke Church was demolished in l 795, and the more 
valuable furnishings were transferred to the new church at 
Dädesjö. Of these only a chandelier and a bell cast in 1774 
remain. 

The new church oj Dädesjö 
HISTORY 

The new church of Dädesjö was built jointly by the parishes 
of Dädesjö and Eke <luring the years l 793- 94 and was 
consecrated in l 796. The drawings of the neo-Classical build-
ing were made by 0 Tempelman in l 786 and 1792 (figs 
238- 241). Owing to lack of funds, the church building had 
to be simplified, and the tower was erected according to 
older plans drawn in 1780 (figs 236- 237). Tempelman also 
made the drawings for the gallery erected in 1816 (fig 242). 
The uniform neo-Classical style of the interior, with the 
pulpit made in 1817 from drawings by J C Seren (fig 243) 
and the altarpiece by E Limnell (fig 246), was destroyed 
completely by the restoration of the church by F Lilljeqvist 
in 1902 (figs 244, 245), when the reredos, pulpit and gallery 
front from the old church were installed. New restorations 
have been made later, in 1937 by P Boberg (figs 246, 247) 
and in 1967 by H Linden (figs 234, 235). 

FURNJSHINGS 

The altarpiece, depicting the Ascension (fig 248), was painted 
in 1816 by E Limnell. An older reredos, pulpit, font and 
gallery front were, as mentioned above, taken from the old 
church, as were some lighting units (figs 265, 266), a christen-
ing bowl (fig 259), a dock (fig 268) and silver communion 
vessels. New communion plate was acquired in l 797 and 
l 798 (figs 260- 262). Many new furnishings were acquired by 
the church in conjunction with the restorations. 
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FÖLJANDE KYRKOR I SMÅLAND HAR UTKOMMIT I SERIEN SVERIGES 

KYRKOR, KONSTHISTORISKT INVENTARIUM: 

Jönköpings och Huskvarna kyrkor, Sm band I, volym 48. 

Kalmar slotts kyrkor, Sm band 111: 1, volym 117. 


UPPVIDINGE HÄRAD: 


Kyrkorna i Sjösås, Sm band Il: 1, volym 114. 

Drevs och Hornaryds kyrkor, Sm band Il: 2, volym 120. 

Dädesjö och Eke kyrkor, Sm band Il: 3, volym 126. 


Under utgivning: 

Granhults och Nottebäcks kyrkor, Sm band Il: 4 (1970). 

Växjö domkyrka, Sm band IV (1970). 


Under utarbetande: 

Uppvidinge härad, Kinnevalds härad, Kalmar stadskyrkor. 
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