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Figur 1. Karta över Skåne med 
Ängelholms kommun markerat 
med grå färg och Tåstarps 
socken med blå färg. 

Figur 2. Del av fastighetskartan 
med Tåstarps kyrka centralt på 
kartan.                                                
© Lantmäteriet. 
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Undersökningens bakgrund och resultat 

Tåstarps kyrka har troligen uppförts under 1200-talet. Kyrkan förlängdes åt väster 
under 1700-talet med en travé. År 1829 uppfördes tornet samtidigt som man rev 
vapenhuset som låg på södra sidan. Det saknas uppgift om när vapenhuset har 
uppförts. 

Schaktningsövervakningen utfördes inom de partier där schaktningsarbetet kunde 
beröra syd- respektive nordportalerna samt vapenhuset. Inmätningen genomfördes 
med en RTK-GNSS.  

Ca 14 m schakt dokumenterades på ömse sidor av långhuset. Schaktdjupet var ca 
0,5 m. I schaktmassorna förekom anmärkningsvärt få människoben. De fåtal ben 
som påträffades framkom huvudsakligen på södra sidan. Enligt en tidigare 
kyrkvaktmästare har det vid äldre arbeten vid kyrkan grävts upp mycket sten vid det 
parti där vapenhuset bör ha stått. I schaktet längs södra långhusväggen förekom få 
stenar och inga större ansamlingar av raseringsmaterial. Den ursprungliga kyrkans 
västra avslut går att se som en ojämnhet i långhusmuren och de påfallande stora 
grundstenarna saknas längs kyrkans förlängning. Det ligger fullt synligt på 
kyrkogården en stor sten, ca 1 m från långhusmuren, där den ursprungliga kyrkans 
västgavel låg (figur 3). Denna sten skulle kunna vara en grundsten efter vapenhusets 
västra mur. Ungefär sex m österut finns en påfallande nivåskillnad i 
grundstenssockeln, vilket skulle kunna motsvara vapenhusets östra vägg. På norra 
sidan saknas de kraftiga grundstenarna under det mittersta fönstret i långhusmuren, 
vilket torde överensstämma med en nordportal. 
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Figur 3. De dokumenterade 
schakten är rödfärgade. Den 
på kyrkogården synliga 
grundstenen är gråfärgad. 
Läget för den ursprungliga 
västgaveln är markerad med 
en prickad linje. 
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