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Figur 1. Karta över Skåne med
Landskrona
kommun fylld
med blå färg.

Figur 2. Del av Fastighetskartan
med
undersökningsplatsen
markerad med röd fylld cirkel.
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Inledning
Med anledning av en planerad tillbyggnad till ett hus i Nedra Glumslöv, väster om
Glumslöv, inom den registrerade fornlämningen nr 11 i Glumslövs socken beslutade
länsstyrelsen i Skåne län om en arkeologisk förundersökning i form av en
schaktningsövervakning. Förundersökningen har utförts av Skånearkeologi.

Undersökningens bakgrund och resultat
Fornlämning nr 11 är registrerad som Grav, belägen under södra delen av den
nuvarande villan, borttagen då villan byggdes åren 1955 och 1956, enligt markägarens
uppgifter vid fornminnesinventeringen 1986. Graven undersöktes 1958 varvid det
påträffades skelettrester och delar av en träkista, delar av två kranier och andra ben
samt kistspikar på 0,7–0,8 meters djup. Över graven låg, borttagna före
undersökningen, stora stenar i en ring med en diameter av 2 meter med en sten i
mitten. Enligt markägaren 1986, låg denna anläggning utanför villan och finns ännu
kvar under markytan. I närheten av stencirkeln har ägarens ena son hittat en 10.5 cm
lång flintspets, troligen utan samband med varandra. Uppgifterna i
fornminnesregistret är något motstridiga vad gäller cirkeln med stenar, huruvida dessa
togs bort i samband med villans uppförande åren 1955–56.
Det 6,0 x 6,6 meter stora schaktet (ca 39 m2) schaktades ur med grävmaskin. Hela
schaktningsarbetet övervakades. De översta massorna var påförda, troligen i samband
med urschaktningen för källaren i det befintliga huset. På ett djup av ca 1,5–1,8 meter
under nuvarande markyta framkom en äldre matjordshorisont som troligen har
utgjort den ursprungliga markytan.
Det framkom inga fynd eller gjordes några iakttagelser som kan kopplas till den
registrerade fornlämningen.
Det återstår någon meter mellan den nya tillbyggnaden och en tidigare altan med
underliggande källare som anslutit till huset i sydväst.

Figur 3. Schaktplan som visar
schaktets läge i förhållande
till det befintliga huset
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Figur 4. Bilden visar nordvästra
schaktväggen. I underdelan av
schaktväggen syns ett mörkt
lager vilket är den ursprungliga
markytan. Massorna ovanför
det mörka lagret är påförda.
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