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Figur   1.   Karta   över   Skåne   med   
Båstads    kommun    markerat    med 
blått och Östra Karup med svart prick. 

Figur 2. Del av fastighetskartan över Östra 
Karup med Östra Karups bytomts 
(L1988:8651) utsträckning markerat med 
blå linje.       Undersökningsområdet är 
markerat med rött.   
©Lantmäteriet 
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Undersökningens bakgrund och resultat 

Med anledning av att Båstad Östra Karups församling planerade att lägga om kyrko-
gårdsmuren som ligger inom fornlämning L1988:8651 (Östra Karups bytomt), beslu-
tade länsstyrelsen Skåne om en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsö-
vervakning. 

Schaktningsövervakningen omfattade två partier av kyrkogårdsmuren och då end-
ast när de underjordiska delarna av muren togs upp och en schaktbotten för den nya 
muren anlades. De två partierna omfattade en sammanlagd yta av 63 m2 (figur 3). Den 
arkeologiska insatsen var primärt inriktad på att se om det förekom lämningar under 
kyrkogårdsmuren och även om det gick att se rester efter de äldre kyrkogårdsmurarna 
som man kan se på 1828 års laga skifteskarta.  

Kyrkogården har utvidgats i omgångar och kyrkogårdsmuren har därmed lagts om. 
Den befintliga muren har fungerat som stödmur för stora mängder påförda massor, 
troligen i syfte att jämna ut kyrkogården och kanske även skapa plats för ytterligare 
begravningslager.  

Det första partiet som övervakades vid schaktningen var längst i söder vid fornläm-
ningsgränsen (figur 4; figur omslag). I denna del framkom lämningar under kyrkogårds-
muren i form av ett dike eller ränna som kunde följas bort till ett kulturlager och en 
grop. I gropen framkom mycket slagg och tegel. I kulturlagret förekom också tegel och 
slagg. Det framkom även ett stensatt stolphål. Det påträffades inga daterande fynd. 
Det gick inte att se några spår efter den ursprungliga kyrkogårdsmuren. I schaktväggen 
in mot kyrkogården förekom ett lager med rivningsmassor i form av kalkbruk, tegel 
och taktegel. I schaktväggen förekom även stora mängder sten. Endast enstaka ben 
påträffades. Norr om kulturlagret framkom inga lämningar. Det andra partiet som 
övervakades låg i norra delen inom ett avsnitt där den ursprungliga kyrkogårdsmuren 
bör ha legat. Även här har man fört på ansenliga mängder jord och sten och eventuella 
underliggande lager och anläggningar bör ha förstörts vid anläggandet av muren (figur 
5). I de påförda massorna förekom storstenstegel med en dimension av 27,5 x 13,5 x 9 
cm. Delar av de påförda massorna liksom de underliggande lagren undersöktes med 
metalldetektor varvid detektorn endast gav utslag för järn (vilka mestadels ignorerades) 
utom i ett fall då en liten bronsknapp påträffades (ej tillvaratagen).  

Vägen väster om kyrkogårdsmuren har byggts på med minst 0,4–0,5 m. Underlaget 
sluttade kraftigt mot väster ned mot bäcken. Nivåskillnaden var betydande enbart i det 
ca 1,5 m breda schaktet.  

 

 

Figur 3. Schaktplan med under-
sökningsområdet markerat med 
röd linje. 

Figur 4. Område 1 från söder. 

Figur 5. Område 2 från norr. 
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