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Figur 1. Karta över Skåne med
Trelleborgs kommun markerat
med grå färg och Östra
Klagstorps socken med blått.

Figur 2. Del av Fastighetskartan
med de undesökta schaktet
markerat med röd färg och
fornlämningar med blå linje.
© Lantmäteriet.
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Undersökningens bakgrund och resultat
Med anledning av en planerad fiberkanalisation i utkanten av Brönnestads by genom
fornlämningen Östra Klagstorp 2:1, beslutade länsstyrelsen Skåne om en arkeologisk
undersökning i form av en schaktningsövervakning.
Östra Klagstorp 2:1 utgörs av en bortodlad gravhög, plats för äldre kyrka och
övergiven kyrkogård. Västra delen av fornlämningen har tidigare utgjort åkermark
men tagits ur bruk beroende på svårigheter vid jordbearbetning då jordbruksredskapen dragit upp hällar.
Schaktet var ca 0,4 m brett och ca 0,7–0,8 m djupt och följdes längs en sträcka av
ca 100 m. Matjordslagret var ca 0,3–0,4 m tjockt. I schaktet framkom rester efter 2–3
gravar samt några lösa människoben. En av gravarna var täckt av hällar av röd granit.
I östra delen av schaktet framkom ett dike som troligen utgjort ett fundament för en
kyrkogårdsmur. Ett motsvarande dike på kyrkogårdens norra sida kunde dock inte
ses.
Gravarnas blev endast marginellt påverkade av schaktningen och kvarligger.

Figur 3 Överst en schaktplan
med
påträffade
gravar
(rödmarkerade), lösa ben (röd
stjärna) och
fundament för
kyrkogårdsmur (svart).

Figur 4. Till vänster ett foto som
visar graven som var täckt med
hällar av röd granit. De
avgrävda lårbenen sticker ut
under hällen.
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