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Figur 2. Del av fastighets-
kartan över Ystad med i FMIS 
registrerade fornlämningar 
markerade med blå linje och  
undersökningens läge med en 
rödkcirkel.                                      
© Lantmäteriet. 

 

Figur 1. Karta över Skåne 
med Ystads kommun 
markerat med blå färg. 
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Undersökningens bakgrund och resultat 

I samband med en ombyggnad och omgestaltning av en parkeringsplats och 
parkområde påträffades ett ytligt liggande skelett. Polis tillkallades och en 
brottsplatsundersökning genomfördes. Polisen konstaterade efter en undersökning av 
skelettet att fyndet var en angelägenhet för antikvarisk myndighet. 

Länsstyrelsen fattade beslut om en arkeologisk undersökning i form av en 
schaktningsövervakning. Markarbetena återupptogs och schaktningen följdes fram till 
Oskarsgatan som också är den nordliga begränsningen för fornlämning nr 12:1 i 
Ystad som utgör den ungefärliga platsen för kapell, hospital och kyrkogård. 
Fornlämningen undersöktes delvis i slutet av 1800-talet varvid grundmurar och 
skelett påträffades. Det skelett som påträffades torde inte härröra från den 
kyrkogården då inga fler gravar påträffades och inga lösa ben heller. Av de 369 m2 
som schaktades täcktes 207 m2 av ett kulturlager (se figur 3). Det förekom inga 
synliga nedgrävningar i kulturlagret. Det är troligen detta lager som delvis 
undersöktes i början av 1990-talet varvid det framkom fynd såsom keramik, glas, 
slagg och kritpipsskaft som daterades till slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. 
Kulturlagret föreföll omrört som om det var påfört. I lagret framkom yngre rödgods, 
en skärva av en jydepotta och en bit av en kritpipa samt diverse recenta fynd i form 
av koksslagg, fönsterglas m.m. 

Trots upprepade försök har det inte gått att få ta del av polisens rapport över 
brottsplatsundersökningen. 
 

Figur 3. I nordöstra hörnet av 
schaktet framkom skelettet. 
Det brunfärgade området är 
ett troligen påfört kulturlager. 
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Kommunikation 

Undersökningen blev föremål för en artikel i Ystads Allehanda den 9 januari 2018. 

Referenser 

Kartmaterial 
Fastighetskartan 

Internetreferenser 
FMIS 

Tekniska och administrativa uppgifter 

Länsstyrelsens diarienummer  ..................................................................... 431-371-2018  
Skånearkeologis diarienummer  ............................................................................. 201802  
 
Län  ................................................................................................................................ Skåne  
Kommun  ....................................................................................................................... Ystad  
Stad ................................................................................................................................ Ystad  
Fastighet  .............................................................................................. Östra Förstaden 2:1  
Kvarter  ........................................................................................................................ Almen  
RAÄ-nummer  .................................................................................................................. 12:1  
 
Ekonomiska kartans blad  ......................................................................... 1D9e SÖ (RT90)  
Koordinatsystem  ..........................................................................................  Sweref 99 TM 
N koordinat  ............................................................................................................ 6143489  
E koordinat  ............................................................................................................... 425915  
M ö.h.  ................................................................................................................................... 4  
 
Fältarbetstid  ................................................................................. 2018-01-08–2018-01-09  
Antal arbetsdagar  ............................................................................................................... 2  
Antal arkeologtimmar  ...................................................................................................... 13  
 
Undersökt yta  ............................................................................................................ 369 m2  
 
Projektansvarig ....................................................................................................Per Sarnäs  
Uppdragsgivare ......................................................................................... Ystads kommun  
 
 
Kostnader 
Fältarbete:  ................................................................................................................. 9 100:- 
Rapport:  ..................................................................................................................... 3 500:- 
Tryck:  .......................................................................................................................... 1 000:- 
Resor:  ......................................................................................................................... 1 072:- 
RTK-GNSS:  .................................................................................................................. 1 900:- 
Summa:  .................................................................................................................... 16 572:- 
 
 

Arkivmaterial i form av inmätningsfiler, foton och rapport 
förvaras på Lunds universitets historiska museum. 


