Den ligger vackert på den högsta kullen i byn, Sjörups gamla kyrka. Uppförd redan på medeltiden 11501170, tornet restes 1270 och valven kom till under 1300-talet. Kyrkan har en ovanlig planlösning – det finns
inte en enda rät vinkel i kyrkorummet. Ursprungligen fanns det två ingångar, en i söder för män, en annan
i norr för kvinnor. Klockaren bodde i Klockaregården som till en början var söder om prästgården, men som
byggdes upp på annan plats år 1900 efter en brand, norr om Snårestadvägen. Den långa backen upp till
Vallösa blev därmed kallad Klockarebacken efter att den grävts ut 1923.
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Efter omfattande renovering öppnade kyrkan åter 1969 och är idag öppen för allmänheten sommartid.
Sjörups socken omfattades av byarna Sjörup, Rynge och Vallösa. År 1376 skrevs Sjörup som Syothorp.
Öster om byvägen låg en idag utdikad sjö som gav byns namn. Vid sekelskiftet 18-1900-talet var Sjörup ett
blomstrande samhälle med skolor, telefon- och poststationen Marielund som öppnade 1925 och stängdes
1942, affärer, vagnmakeri, trädgårdsmästeri, smedja och missionshus. Den första skolan för hela socknen
inrättades redan 1777 i byn.
I ett fryshus vid Ekbladhs affär kunde byborna förvara livsmedel långt innan frysen kom in i de svenska
hemmen. I Sjörup passerade också den järnväg i Sverige som blev mest kortlivad. Sträckan CharlottenlundSkivarp – med station i Sjörup – byggdes för transport av betor till sockerbruket, invigdes 2 augusti 1901 och
lades ner 15 februari 1919. Den allmänna kommunikation som återstod, buss till Skurup och Ystad, avvecklades
så sent som sommaren 2019. Bakom busskuren fanns en grön telefonhytt.
Sockens enda fasta fornlämning är ”Sjörupsstenen” som Carl von Linné omnämnde i sin ”Skånska resa”
1749. Källor från 1600-talet anger att stenen ursprungligen stod ”ett pistolskott” – ett par hundra meter –
nordost om Sjörups kyrka. Kullen där den en gång stod är borta och på 1800-talet delades runstenen i sex
delar och användes vid bygget av stenbron i Skivarp.1985 hittades fem av bitarna och stenen restaurerades.
Den sjätte delen återfanns aldrig. Länsstyrelsen gav då tillstånd om att flytta tillbaka stenen till Sjörup och
dess nuvarande placering, 1996.

Utgrävning av Klockarebacken 1923

Fakta har bl.a. hämtats från Ljunits och Herrestads Hembygdsförening, 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) och sponsorer.
Komplettering av uppgifter kan lämnas via byalagets hemsida – www.sjorupvallosabyalag.se

Flygfoto Sjörup 1956 KM 85976.11701, fotorättigheterna tillhör Kulturen Lund.
Punkterna på kartan visar historiska fastigheter.

