
 

 

 

 

 

Kunskapsunderlag motsvarande arkeologisk utredning 2019 

Trollebergs gård 
HUSBYGGE 

Staffanstorps kommun 
Skåne län 
 
 

 
 
 
              Skånearkeologi 
              Rapport 2019:9 

                Per Sarnäs



 



 

 

 

 

 

 

Kunskapsunderlag motsvarande arkeologisk utredning 2019 

Trollebergs gård 
HUSBYGGE 

Staffanstorps kommun 
Skåne län



 

Skånearkeologi 
Per Sarnäs 
Midgårdsgatan 3 
216 19 Malmö 
Tel: 0708-82 78 16 
E-post: info@skanearkeologi.se 
Webb: www.skanearkeologi.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunskapsunderlag motsvarande arkeologisk utredning 2019 
Trollebergs gård 
Husbygge 
Staffanstorps kommun 
Skåne län 
 
Skånearkeologi 
Rapport 2019:9 
 
 
Författare: Per Sarnäs 
Grafisk form: Anders Gutehall 
Omslagsbild: Per Sarnäs 
 
© Skånearkeologi 2019 

mailto:info@skanearkeologi.se


 

 

Innehåll 

Undersökningens bakgrund och resultat 5 

Referenser 5 

Tekniska och administrativa uppgifter 6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 SKÅNEARKEOLOGI | RAPPORT 2019:9 
 

 

 

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

Figur 2. Del av fastighetskartan över 
Trolleberg och Värpinge. De tre 
schakten är rödmarkerade och syns 
söder om ekonomibyggnaderna.         
© Lantmäteriet 
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Undersökningens bakgrund och resultat 

Trollebergs gård planerar uppföra ett vårdboende i omedelbar anslutning till gårdens 
ekonomibyggnader. Gården gränsar i norr till Höje å och Värpinge by. 

Trollebergs gård ligger inom ett fornlämningsrikt område. I samband med 
omläggning av väg 902 genomfördes en arkeologisk utredning varvid det vid två 
lokaler intill Trollebergs gård framkom lämningar av boplatskaraktär (Flackarp 41 och 
42) (Balic 2003). Endast Flackarp 41 bedömdes som meningsfull att undersöka 
vidare. Flackarp 41 ligger strax norr om själva gården och blev föremål för en 
arkeologisk förundersökning år 2003 varvid det framkom lämningar från yngre 
bronsålder–förromersk järnålder. Lämningarnas art och karaktär föranledde inte 
ytterligare arkeologiska insatser (Perneby 2003). Omedelbart norr om Höje å ligger 
Värpinge bytomt. 

Framtagandet av kunskapsunderlaget har utförts som en arkeologisk utredning. 
Arbetet har innehållit momenten kart- och arkivstudier i Fornsök och Lantmäteriets 
historiska kartor, sökschaktning med grävmaskin samt metalldetektering av 
anläggningar och schakthögar. 

Den nuvarande Trollebergs gård började uppföras under 1700-talet och då låg 
ekonomibyggnaderna norr om gården. De nuvarande ekonomibyggnaderna ligger 
väster om bostadslängorna och är uppförda efter skånska recognosceringskartans 
framtagande 1812–1820. Möjligen i samband med att de äldre ekonomilängorna 
brann på 1920-talet (Länsstyrelsens hemsida). 

Vid sökschaktningen drogs tre schakt med en bredd av 1,6–1,7 m och en 
sammanlagd yta av 147 m2 (55+61+31). I de tre schakten framkom åtta stolphål, två 
diken och ett gropsystem. Samtliga anläggningar och schakthögarna avsöktes med 
metalldetektor varvid endast moderna fynd påträffades. Stolphålen bedöms vara av 
sentida ursprung då det i tre av dem förekom cement, spik och trärester. Det korta 
schaktet i öster drogs för att avgöra om de kunde vara en del av en större 
konstruktion såsom ett långhus. Möjligen är de rester efter hästhagar som enligt 
gårdens förvaltare tidigare funnits på platsen. Dikena var grunda, bitvis otydliga och 
svåra att följa i det torra underlaget. I gropsystemets yta förekom en hel del små bitar 
av bränd lera, en del träkol och skörbrända stenar. Gropsystemets fyllning 
tillsammans med frånvaron av recenta fynd tyder på ett förhistoriskt ursprung. 
Troligen ska gropsystemet kopplas till de boplatslämningar som framkom öster och 
norr om gården år 2003. Det finns anledning att tolka dessa lämningar som rester 
efter en större boplats eller boplatsområde som sträcker sig i under de nuvarande 
ekonomibyggnaderna. 

Ytterligare arkeologiska insatser torde inte tillföra någon meningsfull kunskap om 
fornlämningsmiljön. 
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Figur 3. Plan över schakten. 
Gropsystemet är markerat med 
brun färg, dikena med grått och 
stolphålen är svarta. 
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