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Figur 1. Karta över Skåne med 
Trelleborgs kommun markerat med 
blå färg och Trelleborgs stad med 
svart prick. 

Figur 2. Del av fastighetskartan 
över Trelleborg med det doku-
menterade schaktet markerat med 
ett rött streck.  © Lantmäteriet 
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Undersökningens bakgrund och resultat 

I samband med att Trelleborgs kommun planerade lägga om elledningar längs 
Ehrenbuschsgatan och vid S:a Nicolai kyrka, som ligger inom Trelleborgs medeltida 
och historiska stadsområde, beslutade länsstyrelsen Skåne om en arkeologisk 
undersökning i form av en schaktningsövervakning.  

Det schakt som upptogs i närheten av S:t Nicolai kyrka grävdes utan att 
Skånearkeologi informerades på grund av ett missförstånd. Enligt uppgift från 
Trelleborgs kommun framkom endast en likströmskista (mail från Hans Soli). 

Sammanlagt 10,7 m2 schakt dokumenterades genom inmätning med en RTK-
GNSS och fotografering. I det schakt som grävdes i östra delen av Ehrenbuschsgatan 
framkom kulturlager, ett byggnadslager och vid Peter Lundbergsgatan framkom ett 
människokranium i omrörda massor. Kraniet lades tillbaka där det påträffades. I 
schaktet närmast Peter Lundbergsgatan framkom dessutom ett lerlager som av det 
ringa djupet att döma troligen är en rest av ett golv. Troligen härrör kraniet från den 
intilliggande kyrkogården och kommit ur sitt sammanhang vid äldre 
schaktningsarbeten. Inga andra ben framkom. Schaktningen i den västra delen av 
Ehrenbuschgatan besiktigades vid ett par tillfällen varvid det konstaterades att 
schaktdjupet inte nådde ned till underliggande kulturlager och större delen av 
schaktet berörde en modern ledning. 

Figur 3. Karta som visar 
schaktens läge. Den blå-
markerade schaktsträckan 
besiktigades endast delvis 
och mättes inte in. 

Figur 4. Schaktplan med de 
dokumenterade schakten 
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