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Skurups kyrka   
55.4725, 13.5094  
________________________________________________
Kyrkan i Skurup byggdes i skarven mellan 11 och 1200-
talet, förmodligen av stenhuggare som också tidigare 
jobbat vid domkyrkobygget i Lund.  
 
Kyrkan byggdes också för försvar, där 
församlingsborna kunde söka skydd under krig.  
 
På 1400-talet revs det tidigare platta taket och 
ersättas med tegelvalv.  
 
Tornet som är byggt under 1500-talet är till det nedre 
byggt av obearbetad gråsten, emedan överdelen är 
begagnat tegel, som kanske kom från Saritslövs kyrka 
som rev 1543 eller från Lindholmen. Helt säkra är man 
dock inte.  
 
Tornet bekostades av Gabriel Sparre och hans hustru 
Elisabeth Trolle, som förutom att skänka många gåvor 
till kyrkan också lät bygga en krypta. Idén kom från 
hustrun Elisabeth som lät påbörja byggandet när 
maken var på resa i Tyskland. Han biföll dock hennes 
idé när han återvände hem. Makarna begravdes 
senare i kryptan, liksom även så småningom bland 
annat Axel Gyldenstjerna och Rutger Macklean. 
 
Här har också funnits en ölkällare, byggd i början av 
1500-talet.  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Dörren till ölkällaren finns markerad under läktaren. 
Vem som byggde och förestod ölkällaren vet man 
inte.  
 
1817 gjordes en omfattande renovering av kyrkan, och 
då togs bland annat det gamla vapenhuset bort och 
ett nytt altare kom på plats.  
Något senare vid mitten av 1800-talet genomfördes 
en större renovering- Då revs kyrkans mittparti, tre 
valv med målningar togs bort och sidoskeppen 
byggdes. Även mittskeppet gjordes om, så att där blev 
sex kvadratiska valv, efter förslag av Carl Georg 
Brunius.  
 
Nästa stora renovering skedde 100 år senare, i mitten 
av 1950-talet. Man hade några år tidigare öppnat 
kryptan och ersatt trasiga sarkofager med nya. Bland 
annat lades Rutger Maclean i en ny sarkofag och Axel 
Gyldenstiernas kista renoverades. 
________________________________________________ 
Källor: 
Webb: Skurups församling. 
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. 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