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Kyrkor i Eslövs och Höörs församlingarna
Billinge = namnet på kyrkan
(55.9605298,  13.3314273) = GPS koordinater, kan matas in i navigator, Google Maps eller Google Earth
X86M+6C Billinge = pluskod kan matas in i Google Maps eller Google Earth, utelämna ortsnamnet
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Billinge _____________(55.959372, 13.334875)
         X86M+6C Billinge

Foto: Mats Meijer

Billinge
Nuvarande Billinge kyrka invigdes 1865. Arkitekt var Helgo Zettervall. 
Inskriptionen på en stentavla över kyrkans huvudingång, daterad år 1864, 
berättar att "En regnig sommar och tidig vinter detta år försenade 
kyrkobygget".

Den gamla kyrkan, som revs 1863-64, låg på samma plats som den nya. 
Från den gamla kyrkan finns rester av huggna sandstenar från portaler och
pelare kvar. I den nya kyrkans murar ingår en del sten från den gamla 
kyrkan. Dopfunten av sandsten är från 1100- eller 1200-talet, dopfatet av 
mässing finns också kvar från den gamla kyrkan. Storklockan gjöts 1750 
och lillklockan 1792.

Den gamla klockarebänken, där Billingeklockaren Nils Lilja satt ibland, 
användes fram till 1881.

Korfönsterna är försedda med glasmålningar och matt antikglas.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

http://www.esff.se/forsamlingar/forsamlingar.htm
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Borlunda ____________(55.800832, 13.322876)
         R82F+74 Borlunda

Foto: Mats Meijer

Borlunda

Borlunda kyrka stod färdig 1868 och ersatte de gamla kyrkorna i 
Borlunda och Skeglinge. Kyrkans planform är det latinska korset, men 
med särskilt breda korsarmar. Ett västtorn för klockorna är asymmetriskt 
placerat. Murarna uppfördes av bränd tegel i gult med band av röd tegel.

Altaret är uppbyggt av ett mittparti med en spetsig gavel som flankeras av
tre par vridna kolonner. Altartavlan finns mellan kolonnerna. I kyrkan 
finns även två äldre altartavlor från den medeltida kyrkorna.

Den gotiskt inspirerade predikstolen har en korg dekorerad med 
spegelfält, avdelade av halvkolonner. Den gamla predikstolen finns också 
i Borlunda kyrka. Den är från c:a 1800, och är avsedd att stå på golvet. 
Den är restaurerad och placerad strax nedanför koret.

Dopfunten är placerad i korets ytterdel till vänster om altaret och är från 
1872. Det är tillverkat i cement.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

http://www.esff.se/forsamlingar/forsamlingar.htm
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Bosarp ______________(55.888944, 13.320937)
         V8QC+G9 Eslöv

Foto: Mats Meijer

Bosarp
Nuvarande Bosarps kyrka byggdes 1867, då den gamla revs. 
Grundmurarna från den gamla kyrkan finns kvar på den gamla 
kyrkogården 500 m söder om nuvarande kyrka. Den nya kyrkan är 
närmast byggd i nygotisk stil med västtorn, vitputsat långhus och sakristia
i söder.

Av äldre inventarier finns gravhällar till en gravvårdsgrupp av romansk 
typ, med figurreliefer. Vidare finns en romansk dopfunt av sandsten 
placerad över en 1700-talsgravsten, troligtvis från slutet av 1100-talet, 
enkelt utsmyckad med fris och släthuggen fot. Dopfatet är av koppar med 
årtalet 1699. Det finns även ett par vackra malmljusstakar från 1500- och 
1600-talet. Den gamla kyrkans predikstol finns bevarad i den nya kyrkan.

Ruinerna av Bosarps gamla kyrka
Foto: Mats Meijer

Bosarps gamla romanska sockenkyrka har daterats till 1100-talet. Den 
hade långhus, ett lägre och smalare kor samt absid längst i öster. I väster 
fanns torn och åt söder tillbyggdes fram på 1400-talet ett vapenhus.

Kyrkan revs när den nya byggdes år 1867. Murresterna, vilka ger en god 
uppfattning om den gamla helgedomens storlek och planbild, 
konserverades i anslutning till grävningar åren 1948 - 1951.

Två medeltida präster är kända från Bosarp, Johannes, död 1159 och 
Radulfus, död 1166.

http://www.esff.se/forsamlingar/forsamlingar.htm
http://www.esff.se/forsamlingar/forsamlingar.htm
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Källa: Trehäradsbladet 2 2003

Bosjökloster _________(55.877587, 13.517955)
VGG9+X6 Bosjökloster

Foto: Mats Meijer

Bosjökloster
Bosjöklosters kyrka uppfördes som klosterkyrka i romansk stil cirka 1150
eller 1160, helgad åt Jungfru Maria och S:t Nicolaus. Den är byggd i 
huggen sandsten, Höörs sandsten. Stilen är typisk romansk med långhus, 
kor och absid. Tornet är tillbyggt på 1850-talet.

De nuvarande valven i kyrkans långhus slogs på 1400-talet. Det 
ursprungliga altaret, delvis i sandsten, finns kvar. På altarbordet finns 
sedan 1588 ett mycket förnämligt altarskåp. Det stora triumfkrucifixet i 
snidad ek är från 1400-talet och predikstolen är från 1588.

På korets södra vägg finns en gammal målning på trä, sannolikt från 1500
- 1600-talet, föreställande nattvardens instiftelse.

Dopfunten i sandsten är från 1400-talet och dopfatet i mässing är 
tillverkat på 1600-talet.

Bänkinredningen i ek är troligtvis den äldsta i sin helhet bevarade vi har i 
någon kyrka. Den skänktes till kyrkan av Thale Ulfstand år 1601.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

http://www.esff.se/forsamlingar/forsamlingar.htm
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Eslöv _______________(55.835445, 13.298730)
         R7PX+4F Eslöv

Foto: Mats Meijer

Eslöv
Eslövs kyrka invigdes 1891. Då kallades kyrkan "Vestra Sallerups kyrka".
Först 1952 övergick socknens gamla namn till det nya Eslövs församling 
och kyrkan fick formellt heta Eslövs kyrka. Kyrkan är uppförd i röd tegel 
i en nygotisk stil, känd som "Eslövsgotiken". (länk till Västra Sallerups 
kyrka)

Predikstolen är utförd i kalksten och har ritats av domkyrkoarkitekten 
Eiler Graebe. Den uppsattes år 1955. Den nya dopfunten, ett verk av 
konstnären Stig Ryberg, är från 1962.

Den stora kormattan framför altaret är komponerad av Barbro Nilsson och
utförd av Märta Måås-Fjetterströms ateljé i Båstad.

Två kyrkklockor monterades i kyrktornet 1891, en tredje skänktes till 
kyrkan 1961. Under hösten 1988 invigdes en ny kororgel.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

http://www.esff.se/forsamlingar/vastra_sallerup.htm
http://www.esff.se/forsamlingar/vastra_sallerup.htm
http://www.esff.se/forsamlingar/forsamlingar.htm
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Gudmuntorp _________(55.817951, 13.483501)
         RF9M+49 Gudmuntorp

foto: Jan Karlsson

Gudmuntorp

Gudmuntorps kyrka i sin nuvarande form är från 1860 utom tornet som 
anses ha medeltida ursprung. Före 1860 fanns det en romansk kyrka med 
stilar från äldsta medeltid, men kanske har det funnits en träkyrka innan.
Kyrkan var patronell under godset Pugerup mellan 1654 - 1919. Enligt 
beskrivningen från 1747 var den av slät gråsten och hade två klockor i 
tornet, Av en inventarieförteckning från 1830 framgår att det fanns bl a en
intressant klockarstol från 1573, fyra predikstolstavlor, en gammal 
altartavla och en dopfunt av trä. Vid ombyggnaden 1860 försvann större 
delen av kyrkans inventarier åt olika håll, dock ej klockarstolen.

1985 återbördades 4 allegoriska träskulpturer från 1600-talet, vilka med 
stor sannolikhet var snidade av Jakob Kremberg.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

http://www.esff.se/forsamlingar/forsamlingar.htm
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Gullarp _____________(55.860319, 13.257426)
V764+3X Gullarp

Minneskors vid platsen för Gullarps rivna kyrka
Foto: Mats Meijer

Gullarp
(ingår numera i Trollenäs församling)

Gullarps kyrkogård

På denna plats stod Gullarps medeltida 
sockenkyrka, vars äldsta delar uppfördes på 1100-
talet. Kyrkan bestod av långhus med absidkor i 
öster och torn i väster.

Söder om långhuset fanns ett vapenhus. Samtliga 
byggnadsdelar var uppförda av sten och med tak 
av tegel och bly.

På kyrkogården, som omgav byggnaden, fanns en 
stapel med tvenne klockor, den ena från 1511 och 
den andra från 1700-talet.

År 1880 sammanslogs Gullarps och Näs 
församlingar och en ny sockenkyrka uppfördes 
året därpå i Trollenäs. Samtidigt revs Gullarps 
kyrka.

Under markytan kvarligger obetydliga rester av 
det gamla templets grundvalar.

På kyrkogården bevaras några av de gravstenar 
från medeltid och senare århundraden, vilka 
tillhört kyrkan.

Information på tavla vid resterna
av Gullarps kyrka och kyrkogård

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

http://www.esff.se/forsamlingar/trollenas.htm
http://www.esff.se/forsamlingar/forsamlingar.htm


Kyrkor-2021-05-27.docx 9 / 34

Gårdstånga __________(55.759332, 13.327562)
         Q85H+M2 Gårdstånga

Foto: Mats Meijer

Gårdstånga

Gårdstånga kyrka uppfördes under 1100-1200-talet. Den har under 
tidernas lopp undergått flera förändringar. På 1400-talet inslogs korsvalv i
kyrkan, tornet uppfördes på 1600-talet, medan trappgavlarna har 
tillkommit senare.

I kyrkans inre finns konstnärliga och värdefulla träskulpturer: altare, 
predikstol med portal, dopfunt och kapellskrank, samtliga ett verk av den 
store träsnidaren Jakob Kremberg. Kapellskranket är unikt, någon 
motsvarighet har ej kunnat återfinnas varken i Sverige eller i utlandet.

Det medeltida stenaltaret med relikgömma i altarbordets mitt är kyrkans 
äldsta inventarium. Detta altare togs ned då Krembergs altare sattes upp, 
och det gamla altarbordet användes som en stampsten i marken vid 
ingången till absiden. Den har sedermera placerats på sin nuvarande plats.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

http://www.esff.se/forsamlingar/forsamlingar.htm
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Hallaröd ____________(55.977456, 13.447948)
   XCGX+W5 Hallaröd

Foto: Mats Meijer

Hallaröd

Hallaröds kyrka är en romansk medeltidskyrka, troligen från slutet av 
1100-talet, med långhus, kor och en halvrund absid, vilken dock rivits. 
Tornet med metertjocka murar har byggts senare under medeltiden i 
försvarssyfte.

På norra korväggen finns ett av de ursprungliga smala fönstren kvar. I det 
senmedeltida koret har man tagit fram sengotiska kalkmålningar. 
Bågfrisorneringen är troligen från 1400-talets slut, men 
bildframställningen i valvkapporna är sannolikt från slutet av 1500-talet.

Kyrkan har en väl bevarad medeltida dopfunt med ett dopfat i mässing 
från 1500-talet. Dopfuntshimmeln bär årtalet 1634

I kyrkan finns också en nattvardsmålning på trä från 1600-talet. C:a 300 
meter nordväst om kyrkan finns en gammal S:t Olofskälla, där man under 
medeltiden offrade.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

http://www.esff.se/forsamlingar/forsamlingar.htm
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Hammarlunda ________(55.737171, 13.437926)
       PCPQ+R5 Hammarlunda

Foto: Mats Meijer

Hammarlunda

Hammarlunda kyrka uppfördes under senare delen av 1100-talet i 
romansk stil. Vid renovering på 1960-talet har man funnit rester av två 
tidigare stavkyrkor. Kyrkan uppvisar den romanska tidens grundplan med 
rektangulärt långhus, lägre och smalare kor samt halvrund absid längst i 
öster. Den är byggd av gråsten och sandsten.

Det runda tornet har sannolikt avsetts till försvar och har uppförts något 
senare än själva kyrkan. Under senare delen av medeltiden placerades ett 
vapenhus framför huvudingången mot söder.

Äldst bland inventarierna är dopfunten av sandsten. Altaruppsatsen är ett 
renässansarbete från 1589. Ursprungligen hade kyrkan en s k 
läktarpredikstol. Delar av denna ingår i den nuvarande predikstolen. I 
stort sett har Hammarlunda kyrka bevarat sitt ursprungliga utseende.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

http://www.esff.se/forsamlingar/forsamlingar.htm
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Harlösa _____________(55.724427, 13.527741)
    PGFH+P3 Harlösa

Foto: Mats Meijer

Harlösa

Harlösa kyrka är uppförd av gråsten och sandsten under senare delen av 
1100-talet med flera tillbyggnader under 1700- och 1800-talen.

Av inventarierna är dopfunten av sandsten äldst. Den stammar från 1100-
talet. Altaruppsatsen är från 1500-talet. Själva altartavlan har dock skiftat 
i olika omgångar. Predikstolen är ett verk av den berömde träsnidaren 
Kremberg. Den blev uppsatt 1641 och målad och förgylld 1658. 
Ursprungligen har den varit läktarpredikstol.

I den utbyggnad som är åt norr, kallad nykyrkan, finns många epitafier av 
släkter, som varit knutna till det närbelägna Hjularöds slott, och ofta har 
dessa hjälpt till med bidrag till utbyggnaderna eller skänkt föremål till 
kyrkan.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

http://www.esff.se/forsamlingar/forsamlingar.htm
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Holmby _____________(55.747201, 13.400676)
         PCW2+R7 Flyinge

Foto: Mats Meijer

Holmby

Den gamla kyrkan i Holmby uppfördes under 1100-talet. När man vid 
restaurering 1939 gjorde uthuggningar i murarna fann man en rad 
sandstensblock som 1872 använts som fyllnad då man byggde den nya 
kyrkan. Materialet, röd sandsten hade troligen hämtats från Öved.

Den ursprungliga kyrkan revs när den nya kyrkan byggdes. Man sparade 
dock tornet från den gamla kyrkan, vilket byggts senare än den 
ursprungliga kyrkan. På tornets södersida sitter en figur, som har vissa 
likheter med "Jätten Finn" i Lunds Domkyrka.

Gavlarna på gamla tornet hade blindnischer. Under tornet lades som 
hörnsten i sydvästra hörnet en runsten. Ristningarna är från 1025 - 1050 
och lyder: "Sven reste denna sten efter Torger, sin fader".

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

http://www.esff.se/forsamlingar/forsamlingar.htm
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Hurva _______________(55.798579, 13.439121)
QCXQ+9P Hurva

Foto: Mats Meijer

Hurva

Hurva kyrkas ursprungliga del byggdes under första hälften av 1200-talet,
medan valven i dess inre slogs på 1400-talet.

År 1672 granskades kyrkan och den hade då torn och vapenhus. Taket var
av bly på den södra sidan och av tegel på den norra. Tornet revs senare, 
men år 1856 byggdes åter ett västtorn.

Altaruppsatsen är från Christian IV:s tid. Bland inventarierna finns en 
enkel sandstensdopfunt samt nattvardskalk i silver från senare delen av 
1600-talet.

År 1748 levererade förre gästgivaren i Hurva, provinsialbildhuggaren 
Johan Ullberg i Finja, en predikstol till kyrkan.

Kyrkan har en värdefull bibel, en Karl XII:s kyrkobibel från 1703. Det 
finns två klockor, den mindre, som är äldst och storklockan, som blev 
gjuten 1750.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

http://www.esff.se/forsamlingar/forsamlingar.htm
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Högseröd ____________(55.794354, 13.560932)
         QHV6+M9 Högseröd

Foto: Mats Meijer

Högseröd

Högseröds kyrka byggdes i slutet av 1100-talet och en tillbyggnad åt 
väster gjordes under medeltiden. Kyrkan bestod av ett långhus med ett 
smalare kor och en halvrund absid. 1857 revs det dåvarande tornet och ett 
nytt byggdes vid kyrkans norra långsida.

Vid samma tidpunkt revs vapenhuset, som var beläget på södra långsidan,
kvar finns en portal som visar att här har funnits en ingång.

De två kyrkklockorna är från 1680 och 1744. I kyrkan finns en dopfunt av
sandsten tillverkad c:a år 1200. Triumfkrucifixet är från 1600-talet.

År 1915 fick kyrkan nya bänkar, ny predikstol och nytt altare. Altartavlan 
föreställer "Vandringen till Emmaus".

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

http://www.esff.se/forsamlingar/forsamlingar.htm
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Höör ________________(55.931307, 13.54981)
         WHJ2+F3 Höör

Foto: Mats Meijer

Höör

Höörs kyrka byggdes under 1100-talet med tillbyggnader under 1600 - 
och 1700-talen. Den är uppförd av sten från Stenskogen vid Höör. 
Ursprungligen byggdes den med absid, kor, långhus och ev. ett äldre torn. 
Kyrkan hade från början inga korsarmar, och taket var invändigt av trä, 
men senare slogs tegelvalv.

Kyrkan fick kalkmålningar på 1100- eller 1200-talet. Rester finns 
bevarade på kyrkvinden. Vapenhus byggdes på södra långsidan.

Dopfunten är ursprunglig och utförd i sandsten av Mårten Stenmästare. I 
dopfunten finns en mycket gammal kopparkittel.

Altaret och predikstolen är tillverkade under tidigt 1600-tal av Jakob 
Kremberg.

Den äldsta kyrkklockan är gjuten i Stralsund på 1400-talet och kom till 
kyrkan 1605.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

http://www.esff.se/forsamlingar/forsamlingar.htm
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Munkarp ____________(55.947200, 13.451248)
         WFW2+RG Munkarp

Foto: Mats Meijer

Munkarp

Munkarps kyrka invigdes år 1884. Den ersatte en medeltida kyrka som 
revs 1883. Den gamla kyrkan, som byggdes någon gång under perioden 
1150-1175, låg på kullen väster om den nuvarande kyrkan. Ruinerna av 
den gamla kyrkan finns kvar och restaurerades 1947. En modell av den 
gamla kyrkan finns i den nya kyrkans kor.

Dopfunten från 1100-talet och predikstolen, utförd av Jakob Kremberg i 
början av 1600-talet, är exempel på inventarier från den äldre kyrkan, 
men som nu finns i den nya.

Kyrkans ljuskronor i mässing är från 1890-talet.

Två kyrkklockor finns - lillklockan är från 1780-talet och storklockan från
1846.

Minneskors och ruinerna av Munkarps gamla kyrka
Foto: Mats Meijer

forts..

http://www.esff.se/forsamlingar/forsamlingar.htm
http://www.esff.se/forsamlingar/forsamlingar.htm
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Munkarps gamla kyrka

Munkarps gamla kyrka uppfördes under 1100-
talet med långhus, kor och absid. 
Byggnadsmaterialet bestod av huggen sandsten 
från stenbrotten i närheten av Munkarp. Ett 
västtorn med kolonettförsedda ljusgluggar 
tillfogades byggnaden kort därefter. I anslutning 
till långhusets sydportal tillkom under 
medeltidens senare del ett vapenhus med 
trappstegsgavel. Långhuset försågs troligen på 
1400-talet med slagna valv.

1883 var kyrkan så förfallen att den revs och 
ersattes med den nybyggda kyrkan. Till denna 
överflyttades 1100-talsdopfunten och 
predikstolen från c:a 1615 av Jakob Kremberg.

På ödekyrkogården står rester kvar av kyrkans 
murar som frilades 1922 och restaurerades 1946. 
Vid kyrkans södra sida finns två medeltida 
gravar med rundade gavelstenar och liggande 
häll.

Information på tavla vid resterna av
Munkarps gamla kyrka och kyrkogård

 
Källa: Trehäradsbladet 2 2003
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Norra Rörum _________(56.020468, 13.510855)
2GC6+48 Norra Rörum

Foto: Mats Meijer

Norra Rörum

Norra Rörums kyrka är byggd senast omkring 1200 och är till sitt 
ursprung en romansk medeltidskyrka.

Kyrkan har aldrig haft något torn. Klockstapeln är från 1700-talets början 
och har två klockor. Storklockan är från 1707 och lillklockan från 1728.

Bland inventarierna kan nämnas dopfunten av sandsten, troligen lika 
gammal som kyrkan. Dopfatet är från 1500-talet.

Vid uppgången till predikstolen finns prov på äldre bänkinredningsdörrar 
samt ett fragment från en altaruppsats från 1590-talet.

I det stora gravkoret, som byggdes på 1770-talet av släkten Lillienberg på 
Ågerup, står i bottenvåningen fortfarande åtta kistor samt en gammal 
likvagn från 1700-talet.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003
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Näs  _________________(55.865771, 13.245466)
V68W+75 Trollenäs

Foto: Mats Meijer

Näs
(ingår numera i Trollenäs församling)

På en kulle bakom Trollenäs slott ligger den gamla Näs kyrka med anor 
från 1100-talet. Den nya kyrkan - Trollenäs - uppfördes 1860. Tornet på 
Näs kyrka från 1641 revs samtidigt och ersattes med en trappstensgavel.

Av den medeltida romanska kyrkan finns endast långhus och absid kvar. 
Inne i kyrkan finns valvmålningar från 1400-talet, bäst bevarade är de i 
korbågen och absiden.

Tegelgolvet är fortfarande intakt och här ligger gravstenar från 1400 - 
1500-talet. Under en tung kalkstenshäll finns nedgången till den djupa 
kryptan. Här finns sex träkistor med stoft av framlidna medlemmar av de 
Thottska och Trolleska ätterna, ägare till Trollenäs.

Den gamla kyrkans storklocka uppsattes i Trollenäs kyrka och den lilla i 
Västra Strö kyrka.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003
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Remmarlöv __________(55.839015, 13.238947)
R6QQ+GM Remmarlöv

Foto: Mats Meijer

Remmarlöv

Remmarlövs nya kyrka invigdes 1895. Den uppfördes några hundra meter
väster om den gamla medeltidskyrkan.

Kyrkobyggnaden består av långhus och tvärskepp, som i den norra delen 
innehåller sakristia och i den södra orgelläktare. Den är byggd i röd tegel 
och med tak av skiffer.

Altaret pryds av ett krucifix, inköpt i Tyskland. Dopfunten kommer från 
den gamla kyrkan och har daterats till tiden kring år 1200. Dopfatet av 
mässing är av sent datum.

Predikstolen stammar också den från den gamla kyrkan. Den äldsta delen,
baldakinen, bär danske kungen Christian IV:s namnskiffer, och måste ha 
tillkommit före kungens död 1648. Predikstolskorgen utfördes av 
bildhuggaren Petter Löfberg i Gullarp år 1753.

Remmarlövs medeltida kyrka, som revs 1894 - 95, bestod av långhus och 
kor och hade mycket blygsamma mått, c:a 14 gånger 6 meter. Ett 
vapenhus byggdes senare på den södra sidan. Torn saknades, den enda 
klockan hängde i ett klockhus av trä nordväst om kyrkobyggnaden, och 
av den finns i dag inga spår.
Kyrkans läge markeras i dag av en singelbelagd gång.
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Foto: Mats Meijer

Gravstenar på Remmarlövs gamla kyrkogård

Remmarlövs gamla kyrkogård anlades från 1100-talet och tjänade som 
begravningsplats för församlingen fram till 1895, då den nya kyrkogården
togs i bruk.
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Reslöv ______________(55.859200, 13.179340)
         V55H+JQ Reslöv

Foto: Elna Meijer

Reslöv

Reslövs kyrka äldsta delar går tillbaka på en romansk anläggning med kor
och långhus, som tillkom på 1100-1200-talet. Tornet uppfördes vid 
medeltidens slut.

På 1700-talet förändrades hela byggnadens grundplan till korsform 
genom att kraftiga utbyggnader gjordes mot söder och norr.

Medeltida kalkmålningar i två lager upptäcktes vid en restaurering 1904, 
men de var i mycket dåligt skick.

Kyrkans äldsta inventarie är dopfunten i sandsten från 1200-talet. 
Dopfatet är av mässing och från 1600-talet.

Predikstolen är från omkring 1630 och är rikt smyckad med förnämligt 
utförda reliefer i korgens sidor.

I kyrkan finns ett kors från den gamla altaruppsatsen.

Kyrkans storklocka är gjuten 1910 och lillklockan 1768.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003
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Skarhult _____________(55.803116, 13.366483)
         R938+5F Skarhult

Foto: Mats Meijer

Skarhult

Skarhults kyrka, helgad åt S:t Nikolaus, byggdes i romansk stil 1150-
1175. Långhuset är väl bevarat från denna tid. Absidkoret byttes mot ett 
större rakt kor omkring 1565 av slottsfrun Mette Rosencrantz. Under 
koret inreddes ett gravvalv för Sten Rosensparre. Fru Mette lät också 
uppföra eller ombygga tornet. Vid restaureringen 1940 återinsattes den 
romanske mästarens tympanon med springande lejon bitande över djur, 
över den rikt profilerade sydportalen i sandsten, framför vilken är ett 
vapenhus.

Kyrkan har spetsbågsornerad funt och predikstol tillverkad av Ullberg. 
Fredrik II:s glasfönster från 1658 finns numera på Kulturen i Lund.

Valven från 1400-talet har dekormålning från omkring 1460 och 
figurmålning från omkring 1550.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003
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Skeglinge ____________(55.790713, 13.322887)
        Q8RF+64 Eslöv

Skeglinge kyrka:
Bildrekonstruktion utförd av Mats Meijer efter teckning av C. E. Lundberg.

Kyrkan är sedan länge riven.

Skeglinge

Skeglinge kyrka uppfördes på 1100-talet i romansk stil och revs i slutet av
1800-talet, när Borlunda nya kyrka stod färdig.

Kyrkan var mycket liten, endast 14 meter lång och 9 meter bred. 
Materialet var gråsten. Byggnaden bestod av långhus, kor och en 
halvrund absid. Torn saknades, i stället fanns en klockstapel av trä.

Yttermurarna var vitkalkade. Två ingångar fanns, båda rundbågiga. 
Kyrkans långhus och vapenhus hade tegeltak, men kor och absid var 
blytäckta.

Invändigt var kyrkan vitlimmad. Golvet var av stampad lera utom i koret.

Bland inventarierna märktes främst en predikstol och en dopfunt med ett 
gammalt mässingsfat och präst- och klockarebänk. Orgel och altartavla 
saknades.
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Stehag ______________(55.897700, 13.4157910)
VCX8+28 Stehag

Foto: Mats Meijer

Stehag

Stehags kyrka är en av stiftets allra äldsta sannolikt byggd i romansk stil 
under 1100-talets mitt.

Den ursprungliga medeltidskyrkan hade rektangulärt långskepp, lägre och
smalare kor samt halvrund absid. I början av 1500-talet byggdes en 
kvadratisk sakristia och ett vapenhus. År 1853 fick kyrkan en utbyggnad i
norr, den s k "nykyrkan".

I kyrkans inre slogs korsvalv i koret redan på 1200-talet, medan 
långhusets tillkom ett par hundra år senare.

Dopfunten, troligen ett verk av Mårten Stenmästare, finns kvar. Dopfatet 
är från 1500-talet och av mässing.

Vigvattenstenen, som vid en restaurering påträffades i golvets 
jordfyllning, står nu på sin ursprungliga plats till höger om ingången.

Romanska kalkmålningar finns på och kring triumfbågen.
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Tjörnarp ____________(56.001831, 13.617323)
    2J28+MW Tjörnarp

Foto: Mats Meijer

Tjörnarp

Tjörnarps kyrka invigdes 1864 och är byggd i vitputsad gråsten. Den har 
fått ny bänkinredning 1933, nytt golv och antikglas i korfönstren 1962. 
Den tidigare medeltidskyrkan från 1100-talet revs när den nya byggdes. 
Ruiner av den äldre kyrkan finns bevarade på den gamla kyrkplatsen på 
kullen c:a 300 meter från den nuvarande kyrkan mot Tjörnarps samhälle. 
En sten från den gamla kyrkan finns inmurad inne i vapenhuset i den nya 
kyrkan.

Det förnämsta föremålet är den medeltida dopfunten från 1100-talet. Den 
är bevarad från den gamla kyrkan och är utförd i sandsten. Dopfatet av 
mässing är från början av 1600-talet.

Kyrkklockorna kommer från den gamla kyrkan. Lillklockan är från 1775 
och omgjuten 1864. Storklockan tillverkades 1639 och blev omgjuten på 
1770-talet.

Ruinerna av Tjörnarps gamla kyrka
foto: Mats Meijer

forts...
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Tjörnarps gamla kyrka

Tjörnarps gamla kyrka uppfördes av tuktad 
gråsten under 1100-talets andra hälft med 
långhus, kor och absid. Något senare tillfogades 
ett s k brett västtorn. I anslutning till långhusets 
nord- och sydportaler tillkom vapenhus. Under 
senmedeltiden försågs långhuset med slagna 
valv. Den medeltida absiden revs 1803 och 
ersattes med ett förlängt korparti.

I början av 1860-talet var kyrkan så förfallen att 
den revs och ersattes 1864 med den nybyggda 
kyrkan. Till denna överflyttades 1100-
talsdopfunten och kyrkklockorna.

På ödekyrkogården står rester kvar av kyrkans 
murar, som frilades vid en arkeologisk 
undersökning 1961. Absidmurens läge har 
rekonstruerats och altaret är nyuppfört.

Information på tavla vid resterna av
Tjörnarps gamla kyrka och kyrkogård
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Trollenäs ____________(55.864325, 13.244030)
V67V+MJ Trollenäs

Foto: Mats Meijer

Trollenäs

Trollenäs kyrka byggdes 1860. I Trollenäs, eller Näs som församlingen 
hette, fanns sedan tidigare en medeltidskyrka i Gullarps församling. 
Denna kyrka revs 1860 och fick tjäna som byggnadsmaterial till den nya 
kyrkan som blev gemensam för Näs och Gullarp.

Altarprydnaden utgörs av Bertel Thorvaldsens "Kristus", en kopia av 
konstverket i Köpenhamns domkyrka. Även predikstolen och dopfunten 
är kopior från Köpenhamns domkyrka av samme konstnär.

I tornet hänger två klockor, den större från 1949 och den mindre från 
1400-talet. I koret står en klocka från 1500-talet - omgjuten 1948.

På norra väggen hänger en tavla, skänkt av friherrinnan Anna Trolle. 
Motivet är Kristi nedtagning från korset.
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Västra Sallerup _______(55.829939, 13.277258)
         R7HG+WW Eslöv

Foto: Mats Meijer

Västra Sallerup

Västra Sallerups kyrka uppfördes under 1100-talet. Den består av ett torn 
i väster, långhus samt ett något smalare kor. Vid långhusets södra sida står
en stor kista av sandsten från kyrkans äldsta tid. Korets avslutning i öster, 
som stöds av en kraftig strävpelare, pryds med tre fördjupningar, 
blindnischer. Under dessa löper en bård, ett s k sågsnitt.

Inne i vapenhuset finns en s k gapstock. I den sattes personer som dömts 
till stockstraff.

I kyrkan finns märkliga målningar. De flesta har tillkommit under 1400-
talet. En del av dem vet man är från 1303, och en har utförts i början av 
1200-talet.

Dopfunten, gjord av Mårten Stenmästare, är kyrkans äldsta inventarie.

Predikstolen, tillverkad av Jakob Kremberg, är från 1615.
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Västra strö ___________(55.877057, 13.245751)
         V6GW+Q7 Västra Strö

Foto: Mats Meijer

Västra Strö

Västra Strö kyrka var färdig 1877 och ersatte en äldre kyrka, som låg en 
bit åt nordost. Denna äldre kyrka är numera helt försvunnen, men på den 
gamla kyrkogården finns ett träkors på platsen för den tidigare kyrkan.

Den nya kyrkan är uppförd av gråsten och har långhus, kor och femsidig 
absid samt kvadratiskt västtorn med smäcker spira.

Bland inventarierna finns ett dopfat av mässing från senare delen av 
1500-talet. Kormattan föreställer Kristi fotspår och är tillverkad av Hillevi
Nilsson.

Minneskors vid platsen för V. Strö gamla kyrka och kyrkogård.
foto: Mats Meijer
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Örtofta ______________(55.786207, 13.244687)
         Q6PV+CV Örtofta

Foto: Mats Meijer

Örtofta

Örtofta kyrka byggdes 1862. På platsen för den nya kyrkan låg tidigare 
den gamla 1100-talskyrkan. Av den gamla kyrkan återstår bara nedre 
delen av det kraftiga tornet. Detta byggdes eller ombyggdes 1639, ett årtal
som ännu finns infällt på tornmuren.

Under korbågen inne i kyrkan står altartavlan med en kopia av Leonardo 
da Vincis "Nattvarden".

Kyrkans äldsta inventarie är dopfunten av sandsten, ett arbete av Mårten 
Stenmästare. Dopfatet av mässing är från 1600-talet.

I taket hänger två stora ljuskronor och intill predikstolen står en gammal 
trädgårdsstol från slutet av 1600-talet.

I tornet hänger två klockor den största från 1949 och den mindre från 
1802.
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Östra Karaby _________(55.876694, 13.188546)
         V5GQ+J8 Östra Karaby

Foto: Mats Meijer

Östra Karaby

Östra Karaby kyrka är byggd i slutet av 1000-talet eller början av 1100-
talet. Den är byggd i romansk stil, saknar torn och präglas av små 
dimensioner. En tillbyggnad skedde omkring år 1840, då det västliga 
valvet tillkom. Vapenhuset i norr, där den gamla ingången troligen 
funnits, daterar sig från år 1728.

Vid reparationsarbeten i koret år 1947 påträffades ett medeltida altarbord 
med en relikgömma under det befintliga träaltaret. Altarbordet försågs 
med en kalkstensskiva. Kyrkans nuvarande altare är således det 
ursprungliga, bortsett från altarskivan.

En vacker 1400-talsornamentering i korvalven och även några andra 
detaljer av den medeltida dekoren har tagits fram. Den snidade 
predikstolen är från 1500-talet.

Nordost om kyrkan står en i 1700-talsstil timrad klockstapel.
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Östra strö ____________(55.812697, 13.413397)
RC77+48 Östra Strö

Foto: Mats Meijer

Östra Strö

Östra Strö kyrka började byggas under 1100-talet. Den fick ett 
rektangulärt långhus med ett lägre och smalare kor samt en halvrund 
absid i öster. Ett med långhuset jämnbrett torn restes troligen också. År 
1794 nybyggdes tornet helt.

Valven i kor och absid har 1400-talskaraktär. På bågarna förekommer 
utsmyckningsdetaljer från gotikens slut. Det finns bevarade 
kalkmålningar. Målningarna i korvalv och absid dateras till c:a 1500.

Dopfunten av sandsten är samtidig med den ursprungliga 
kyrkobyggnaden. Dopfatet av mässing är från 1500-talets första hälft.

Kyrkans predikstol dateras till 1592. Den har rik beslagsornamentik och 
kolonner över korgens hörn och har utgått från eller influerats av den s k 
Malmösnidarens verkstad.
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