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Figur 1. Karta över Skåne med 
Sjöbo kommun markerat med 
grå färg, Blentarps socken med 
blå färg och Karup med en 
svart prick. 

Figur 2. Utdrag ur fastighets-
kartan med undersöknings-
området markerat med rött.    
© Lantmäteriet.                               
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Undersökningens bakgrund och resultat 

Med anledning av en planerad utvidgning av en gårdsplan inom Karups bytomt 
(Blentarp nr 47) beslutade Länsstyrelsen om en arkeologisk undersökning i form av 
en schaktövervakning.  
Undersökningsområdet var delvis avschaktat innan undersökningen och det fanns ett 
tunt lager med kvarliggande matjord.  

Vid en Geometrisk avmätning från 1701 låg det två hus eller gårdar på platsen för 
undersökningen och sammanlagt 22 gårdar/hus i hela byn. Efter enskiftet 1825 låg 
endast tre gårdar kvar i byn och idag återstår bara en gård. 

Undersökningen började med att den avschaktade ytan rensades i form av att två 
sökschakt drogs. Det östra schaktet utvidgades då det framkom stolphål, gropar och 
rester av en bakugn. Anläggningarna förekom framförallt i norra delen av det östra 
schaktet och avtog markant åt söder. Totalt framkom 16 stolphål, 3 gropar, 4 diken 
och en bakugn. Hälften av stolphålen (anl. 1–3, 5–8) och groparna (anl. 4) 
undersöktes varvid det påträffades yngre rödgods, lite djurben och fönsterglas. 
Keramiken torde vara som äldst från 1600-talet men är troligen yngre. Inga fynd 
tillvaratogs. 

 I östra schaktet framkom resterna av ett hus som legat i öst-västlig riktning med 
bakugnen mot söder. Två av groparna liksom det norra diket kan vara resultatet av 
borttagna grundstenar. Den norra vägglinjen ligger i så fall norr om 
undersökningsytan. Det norra diket i det västra schaktet kan vara en del av samma 
struktur som den långsträckta gropen i västra delen av östra schaktet.  
 

Figur 3. Schaktplan med de 
framkomna anläggningarna. 
Anläggningsnummer markerar 
de anläggningar som har 
undersökts. Den streckade 
linjen markerar en möjlig 
södervägg där diket i västra 
schaktet och den avlånga 
gropen ev. utgör rester efter 
borttagna grundstenar. 
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