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Figur 1. Karta över Skåne med 
Eslövs kommun markerat med grå 
färg och Skarhults slott med en  blå 
fylld cirkel. 

Figur 2. Del av fastighetskartan 
med läget för undersökningen 
markerat med röd fylld cirkel.    
© Lantmäteriet 



 

SKÅNEARKEOLOGI | RAPPORT 2017:16	 5 

Undersökningens bakgrund och resultat 

Med anledning av att Skarhults slott planerade uppföra en besökstoalett i ett område 
mellan slottet och ekonomibyggnaderna, beslutade länsstyrelsen Skåne om en 
arkeologisk undersökning i form av en schaktövervakning. Länsstyrelsen Skåne är 
såväl beställare som uppdragsgivare. 

Sammanlagt 21 m2 avbanades med grävmaskin. Schaktningsarbetet övervakades 
endast till orört underlag som framkom på ett djup av ca 0,5 m. Översta 0,2 m 
utgjordes av matjord och under detta lager vidtog ett till synes påfört lager som 
innehöll tegelflis och inslag av gul morän. Ett täckdike med tegelrör framkom i 
mitten av schaktet. I övrigt var det anmärkningsvärt tomt på fynd, varken djurben, 
glas eller porslin förekom i jordmassorna. I sydvästra hörnet framkom en 
stensamling. Det förekommer sten längs södra kanten av gräsytan och intill en stor 
ek. Möjligen har gräsmattan odlats tidigare och bortplockade stenar har slängts i 
kanterna. 

Schaktet mellan toaletten och septitanken övervakades inte beroende på de magra 
resultaten. 
 
 

Referenser 
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Fastighetskartan 

Figur 3. Schaktplan med 
ekonomibyggnader öster om 
vägen och Skarhults slott i 
väster. Vägen i nord-sydlig 
riktning går mellen Flyinge 
och Kungshult. 
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