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Figur 1. Karta över Skåne med 
Staffanstorps kommun markerat 
med blå färg. 

Figur 2. Del av Fastighetskartan 
med platsen för undersökningen 
markerad med röd punkt.    
© Lantmäteriet. 
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Undersökningens bakgrund och resultat 

Med anledning av att man planerade en temporär byggata i samband med byggnation 
inom det gamla sockerbruksområdet, beslutade länsstyrelsen Skåne om en 
arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning, längs den del av 
byggatan som låg närmast fornlämning Brågarp 17:1.  

Brågarp 17:1 är registrerad som hög(?) då en väderkvarn är utritad på en mindre 
höjd på historiska kartor. Den mindre höjden kan vara en gravhög. 

Schaktningsövervakningen började strax sydväst om den förmodade gravhögen. 
Schaktningen berörde endast moderna fyllnadsmassor samt talrika ledningar. Efter ca 
10 m schakt övergick schaktningsövervakningen till en sökschaktning för att bedöma 
om hela området var uppfyllt av moderna massor. Ytterligare drygt 11 m schaktades 
med en bredd av knappt 1,2 m. Det kunde då konstateras att hela området söder om 
väderkvarnen och fornlämningen är uppfyllt med rivningsmassor. Därtill ligger flera 
elledningar inom området. Schaktdjupet var ca 0,6–0,7 m och de påförda massorna 
bör ha omfattat ett djup av minst 1 m. Den mindre höjd som väderkvarnen står på 
bör således tidigare varit betydligt större. 
 

 

Referenser 

Kartmaterial 
Fastighetskartan 

Internetreferenser 
FMIS 

Figur 3. Schaktplan. Den större 
ytan i väster övervakades vid 
schaktningen. Det smala 
schaktet i öster var ett 
provschakt som drogs för att 
bedöma omfattningen av 
påförda massor. 
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