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Västra Vemmenhögs kyrka   
55.4278, 13.4705 
________________________________________________
Västra Vemmenhögs kyrka har sitt ursprung i en 
byggnad från 1100-talet, som först i 1800-talets 
början fick ett klocktorn som ersättning för en äldre 
klockstapel.  
Klocktornet, som byggt av gråsten från de 
närliggande åkrarna byggdes under ledning en före 
detta dragon  vid namn Lundström och körslorna 
sköttes av traktens bönder.  
 
När den gamla kyrkan revs på 1860-talet och ersattes 
med en nuvarande kyrkobyggnaden fick det 
kvadratiska västtornet i gråsten stå kvar. 
 
I de medeltida kyrkorna fanns inga bänkar eller 
sittplatser för menigheten, utom möjligen bänkar 
utmed långhusväggen för framför allt äldre 
gudstjänstbesökare som hade svårt att så under hela 
mässan. Även för prästen och klockaren fanns 
sittplatser, och från 1830-talet omtalas en 
klockarebänk som hade årtalet 1512 inskuret.   
 
Morgonen den 12 september 2004 började kyrkan och 
den intilliggande kursgården Nils Holgerssongården 
brinna. Gården brann ner helt men kyrkan fick endast 
rök- och brandskador i taket intill tornet. 
Man misstänkte att den så kallade 
gryningspyromanen var skyldig, men trots att hans 
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skoavtryck hittades i kyrkan kunde han inte fällas för 
dåden. 

Kyrkan är sedan 2012 avstängd för utredning av 
sprickor i tornet, och resultatet av utredningen avgör 
om kyrkan ska renoveras. Man misstänker att 
sprickorna förstorades i en kombination av 
brandskadorna 2004 och jordbävningen som skakade 
Skåne 2008. Sprickorna som upptäcktes redan 1999 
har från början förmodligen orsakats av de ständiga 
klockringningarna.  
 
Altaruppsats liksom predikstol är från början av 1600-
talet. Och ett krucifix är daterat till 1400-talet.  
 
Kyrkklockan är gjuten 1793.   
 
Orgeln är byggd av den kände orgeltillverkaren V A 
Lundahl från Malmö, och installerades 1880. Drygt 
hundra år senare, 1981 renoverades orgeln. 
________________________________________________ 
Källor: 
Webb: Skivarps församling. 
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. 
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 
1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3 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