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Fig. 1. Östraby i Hörby kommun, Skåne. 

 

Fig. 2. Östraby kyrka i Östraby. Utdrag ur fastighetskartan, blad 2D 6d.
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Sammanfattning 
Vid exploateringen/undersökningen grävdes ett schakt om 3,2 x 
2,4 m, samt med ett djup om ca 0,3 m. Schaktet var beläget i den 
östra delen av långhuset och i schaktet påträffades rivningslager 
och en sandhorisont med inslag av byggnadsmaterial. Inget 
gravmaterial påträffades, varken in situ eller i sekundärt läge.  

Inledning 
I samband med grundläggning och gjutning av nytt golv i Östra-
by kyrka har markingrepp gjorts. Då kyrkan ligger inom Östraby 
historiska bytomt, registrerad som fornlämning 99 i Östraby 
socken, beslutade länsstyrelsen i Skåne län att en arkeologisk 
förundersökning i form av en schaktningsövervakning skulle 
göras. Undersökningen genomfördes 2011-01-12 av arkeolog 
Jan Kockum vid Sydsvensk Arkeologi AB. 

Läge och topografi 
Östraby ligger ca 1 mil söder om Hörby i ett svagt kuperat full-
åkerslandskap. Kyrkan är placerad i den historiska bytomtens 
västra del.  

 
Fig. 3. Det östra partiet av Kyrkan. Schaktet mätte 2,4 x 3,2 m och var 0,3 m djupt. Schaktkanterna 
är rödmarkerade. 
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Historik och fornlämningsmiljö 
Kyrkan är i sina äldsta delar sannolikt tillkommen under 1100-
talets senare del med långhus, kor och absid. Senare tillkom ett 
kvadratiskt torn i väster samt, år 1836, utbyggnader mot norr 
och söder.  

Undersökningsresultat 
Inför grundläggningen för det nya golvet togs de främsta fyra 
bänkraderna i kyrkans norra bänkkvarter bort. Det underliggan-
de brädgolvet sågades upp på en yta om 2,4 x 3,2 m och ett 
schakt med motsvarande dimension handgrävdes till ett sam-
manlagt djup om ca 0,3 m. Under golvet fanns golvbjälkar vilka 
vilade i ett 0,1-0,3 m tjockt nivelleringslager bestående av riv-
ningsmassor. Rivningsmassorna har sannolikt tillkommit i sam-
band med tillbyggnadsarbetena på 1800-talet. Massorna bestod 
av sand med tegelbrockor, bl a fragment av storstenstegel och 
vingtegel, och klumpar med kalkbruk. Lagret var som tjockast i 
schaktets västra del, där det använts för att jämna ut gropar. Un-
derliggande horisont bestod av grov, hårt packad, sand med ett 
mindre inslag av kalkbruk och gråblå lera. Som tjockast var 
denna horisont ca 0,2 m. Under denna horisont visade en mindre 
provgrop att det framkom ett lager med mörkbrun humös sand. I 
schaktet påträffades inget gravmaterial, varken in situ eller i 
sekundärt läge. 

 

 
Fig. 4. Längst till vänster syns golvbjälkarna i rivningslagret; i mitten syns rivningslagret; längst till höger syns 
sandhorisonten, tillika schaktets botten. Samtliga foton tagna från öst. 
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