
Det var fest i byn när Vallösa nya kyrka invigdes första advent 1882. Bygget hade pågått 
i två decennier och nu var kyrkan äntligen klar att tas i bruk. Först gick uppdraget till den 
tidens främste kyrkoarkitekt, Helgo Zettervall, känd för kyrkobyggen runt om i Sverige. Men 
hans offert blev för dyr och byggmästare H A Möller i Ystad utgick från Zettervalls idéer 
men minskade projektet. Till slut gick uppdraget till byggmästare Nils Andersson i Malmö 
som uppförde Vallösa kyrka för 37 500 kronor. Det innebar att medeltidskyrkan I Sjörup 
lämnades att förfalla. 
Kyrkklockan, gjuten 1598, och Karl den XII:s bibel från 1703 – eller ”Biblia, Thet är All then 
Heliga Skrift På Swensko; Efter Konung Carl then Tolftes Befalning” som är det korrekta 
namnet – flyttade dock med till Vallösa. Bibeln förvaras idag i en glasmonter inne i kyrkan.

Predikstolen, med bilder av evangelisterna, fanns ursprungligen i Boröse kapell, en liten 
kyrka intill Marsvinsholms slott. När kapellet revs hamnade predikstolen i Balkåkra kyrka, 
och när även den togs ur bruk kom den så småningom som en gåva till Vallösa. På norra 
väggen i Vallösa kyrka hänger bildvävnader designade konstnären Bitte Morhagen-Kjell 
1976. De ska ses som en ”triptyk”, en tredelad altartavla, vars ursprungliga syfte var att 
avskärma absidfönstren från besvärande motljus över altaret. Konstverket föreställer Kristus 
omgiven av ”de bördor tyngda” (Matt 11).

Vallösa kyrka moderniserades 1962. Församlingen hade krympt och kyrkan hade därför 
blivit onödigt stor. Korsarmarna avdelades från långhuset. Den södra korsarmen blev 
sakristia och den norra användes som bårrum. I kyrktornet finns en inskription gjord med 
snickarpenna av ”Otto-ringare”: ”Fredsringning den 8 maj 1945 efter sex års krig i Europa. 
Kyrkovaktmästare Otto Nilsson tjänstgjort i 20 år”.

Fakta har hämtats från Ljunits och Herrestads Hembygdsförening (bl.a. häften ”Våra 
härader”) samt böcker skrivna av Peter Larsson. Bevarandeprogram för byar i Ystads kommun 
(publicerad 1985), Ljunits o Herrestads skolor (publicerad 1992) samt intervjuer. Tavlornas 
innehåll har gjorts ideellt av medlemmar i Sjörup-Vallösa byalag. Tryckningen är gjord av 
Ystad-Tryck AB och tavelstativen är  gjorda av Sven Sjöstedts smide i Sjörup. Kostnaderna har 
finansierats av Ystad kommun (Fokus på byarna) samt sponsring.   
Komplettering av uppgifter kan lämnas via byalagets hemsida – www.sjorupvallosabyalag.se
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Vallösa kyrka i början av 1900-talet..
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