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Figur 1. Karta över Skåne med 
Höganäs kommun markerat 
med blå färg och Krapperups 
borg med svart fylld cirkel. 

Figur 2. Del av Fastighetskartan 
med Krapperups borg i mitten 
av kartan.  © Lantmäteriet. 
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Undersökningens bakgrund och resultat  

Med anledning av att man skulle rensa vallgraven runt Krapperups borg med anor 
sedan åtminstone 1300-talet, beslutade länsstyrelsen om en arkeologisk förundersök-
ning i form av en schaktövervakning. 

Den nuvarande vallgravens utformning torde som äldst härröra från sent 1500-tal, 
då den medeltida borganläggningen successivt ersattes av nya slottsbyggnader och vall-
graven fick sin nuvarande rätvinkliga form (Carelli 2003). 

Den ursprungliga planen innebar att man skulle sänka vattennivån så pass mycket 
att en mindre frontlastare kunde flytta dyn fram till bron där en sugbil skulle suga upp 
massorna. Regn, rikligt grundvattenflöde och utebliven torka innebar att vallgraven 
aldrig blev tillräckligt ”torr”. Rensningsmetoden övergick sedan till att med en mindre 
grävmaskin och en liten banddriven dumper forsla dyn till bron och där lyfta upp mas-
sorna med gripskopa.  

Det var i det närmaste omöjligt att följa vallgravsrensningen nere i vallgraven på 
grund av vattenmängderna. Det gick att gå längs vissa kanter med metalldetektor men 
då detektorn signalerade intressant fynd så var det nästan omöjligt att plocka upp fyn-
det ur dyn. Längs norra yttre vallgravskanten var där dock så lite dy att det gick att 
undersöka sträckan med metalldetektor. Fynden längs denna sträcka utgjordes endast 
av moderna mynt, kapsyler, hagelpatronshylsor samt stora mängder järnskrot. 

För att i någon mån få en uppfattning om fyndinnehållet i vallgraven genomsöktes 
en del av massorna sedan de hade lagts ut på en åker för torkning. Enligt Stig Lodin så 
utgjorde dessa massor mer än hälften av den upptagna dyn. Resten hamnade i en de-
poni. De utlagda massorna genomsöktes under en dag med metalldetektor varvid åter-
igen endast moderna eller sentida fynd gjordes. Det framkom inte heller någon äldre 
keramik. Fynden styrker uppgifterna om att vallgraven rensades under första hälften 
av 1900-talet (Lodin muntl.). Vid denna rensning påträffades ett medeltida svärd med 
tvåhandsfattning (Carelli 2003). Längs södra inre vallgravskanten framkom raserings-
massor med kalkbruk och storstenstegel. Dessa massor kan möjligen ha fått ligga kvar 
vid den förra rensningen av vallgraven liksom de har fått ligga kvar denna gång för att 
inte äventyra den inre vallgravsmurens stabilitet. 
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