
 

 

 

 

 

Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2017 

Eskilstorp 14:262, fornlämning 20 
HUSBYGGE 

Eskilstorps socken,  Vellinge kommun 
Skåne län 
 

 
 
 
 
              Skånearkeologi 
              Rapport 2017:9 

                Per Sarnäs





 

 

 

 

 

Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2017 

Eskilstorp 14:262, fornlämning 20 
HUSBYGGE 

Eskilstorps socken, Vellinge 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2017 
Eskilstorp 14:262, fornlämning 20 
Husbygge 
Eskilstorps socken,  Vellinge kommun 
Skåne län 
 
Skånearkeologi 
Rapport 2017:9 
 
 
Författare: Per Sarnäs 
Grafisk form: Anders Gutehall 
Omslagsbild: Per Sarnäs 
 
© Skånearkeologi 2017 



 

 

Innehåll 

Bakgrund	och	undersökningsresultat	 5 

Tekniska	och	administrativa	uppgifter	 6 

 

 

 

 



 

4	 SKÅNEARKEOLOGI | RAPPORT 2017:9 

 

Figur 1. Karta över Skåne 
med Vellinge kommun 
markerat med grå färg och 
Eskilstorps socken med blå 
färg. 

Figur 2. Utdrag ur fastighets-
kartan med undersöknings-
schaktet markerat med rött.    
© Lantmäteriet.                            
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Bakgrund och undersökningsresultat 

Med anledning av ett planerat uppförande av ett enfamiljshus inom Eskilstorps 
historiska bytomt (Eskilstorp 20:1) beslutade länsstyrelsen Skåne om en arkeologisk 
undersökning i form av en schaktövervakning. 

En rectifiering av storskifteskartan från 1765 visade på att nordväst om 
undersökningsområdet finns ”Klockarens tomt” markerat och i södra kanten av 
fastigheten 14:262 finns en byggnad utritad i övrigt har området varit obebyggt vid 
denna tid. Det finns inte heller någon utritad bebyggelse på enskifteskartan från 1806. 

Schaktningen började med att matjorden avbanades för carporten i västra delen av 
tomten. Under ett tämligen tunt matjordslager framkom ett hårt packat påfört lager. I 
detta läge beslutades att dra ett sökschakt inom själva boningshuset. Det visade sig då 
att undersökningsområdet har använts för täkt av troligen material till husen. 
Underlaget var ojämnt med enstaka gropbottnar och avståndet till underlaget 
varierade mellan 0,2 m och 1,1 m. Jorden var i det närmaste fyndtom. Enstaka bitar 
av tegel och något litet djurben påträffades. Täktområdet fortsätter västerut in på 
granntomten. 

Enligt den geotekniska undersökningen så visade ett borrprov på tomten strax 
väster om undersökningsområdet, på ett matjordsdjup om 2 m. Troligen har 
borrhålet hamnat i en ovanligt djup täkt eller möjligen en brunn/vattenhål. 
 

 

 

 

 

Kartmaterial 
Fastighetskartan 
Storskifteskarta 1765 
Enskifteskarta 1806 

Figur 3. Schaktplan med 
det undersökta schaktet 
markerat med röd färg. 



 

6	 SKÅNEARKEOLOGI | RAPPORT 2017:9 

Tekniska och administrativa uppgifter 

Länsstyrelsens diarienummer  ................................................................... 431-4442-2017  
Skånearkeologis diarienummer  ............................................................................. 201703  
 
Län  ................................................................................................................................ Skåne  
Kommun  ................................................................................................................... Vellinge  
Socken  ................................................................................................................... Eskilstorp  
Fastighet  ................................................................................................... Eskilstorp 14:262  
RAÄ-nummer  .................................................................................................................. 20:1  
 
Ekonomiska kartans blad  ..................................................................................... 2C0e NÖ  
Koordinatsystem  ..........................................................................................  Sweref 99 TM 
N koordinat  ............................................................................................................ 6150094  
E koordinat  ............................................................................................................... 375185  
M ö.h.  ................................................................................................................................. 17  
 
Fältarbetstid  ....................................................................................................... 2017-02-21  
Antal arbetsdagar  ............................................................................................................... 1  
Antal arkeologtimmar  ........................................................................................................ 3  
 
Undersökt yta  ............................................................................................................ 120 m2  
 
Projektansvarig  ...................................................................................................Per Sarnäs  
Uppdragsgivare .................................................................................. Länsstyrelsen Skåne  
 
Kostnader 
Fältarbete:  ................................................................................................................. 1 950:- 
Rapport:  ..................................................................................................................... 3 250:- 
Tryck:  .......................................................................................................................... 1 000:- 
RTK-GNSS:  ...................................................................................................................... 950:- 
Resa:  ............................................................................................................................... 120:- 
Summa:  ...................................................................................................................... 7 270:- 
 
Arkivmaterial i form av inmätningsfiler, digitala foton och handlingar i 
ärendet förvaras i Regionmuseet i Kristianstads arkiv. 
 


