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

Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsschaktet markerat med rött.
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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.
Figur 3. Schaktplan med
det undersökta schaktet
markerat med röd färg.
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