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

Figur 2. Del av Fastighetskartan
med förundersökningens läge
markerat med röd cirkel och
fornlämning 80:1 med blå linje.
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Undersökningens bakgrund och resultat
Med anledning av att Landskrona kommun planerade bygga om och till en förskola
inom Nedra Glumslöv medeltida och historiska bytomt, beslutade länsstyrelsen
Skåne om en förundersökning.
Inom en del av förundersökningsområdet hade man redan schaktat bort
matjorden varför förundersökningen i denna del genomfördes som en finresning
med grävmaskin (schakt 1). I övrigt drogs tre schakt. Stora delar av
undersökningsområdet var bebyggt eller utgjordes av lekplatser och var asfalterat.
Förundersökningen kunde konstatera att större delen (schakt 2–3) av
undersökningsområdet har varit låglänt och blivit uppfyllt för att kunna bebyggas.
Inmätningen är gjord med en RTK-GNSS.
Enligt de historiska kartorna, enskifteskartan från 1805 och laga skifteskartan från
1774, så kan den norra delen av gård nr 14 sträcka sig in i arbetsområdet. I schakt 2
framkom yngre bebyggelserester i form av tegel samt sentida yngre rödgods. Det
framkom även ett dike som gick i sydvästlig–nordostlig riktning som skulle kunna
överensstämma med toftgränsen för gård nr 14. I schakt 3 framkom två diken med
några halvstora stenar mellan dikena som skulle kunna vara fastighetsgränsen mellan
gård nr 14 och 12 efter enskiftet. Gård nr 14 finns med på den häradsekonomiska
kartan från 1910–15 men saknas på den ekonomiska kartan från 1969. Troligen har
själva gården legat inne på det område som är fotbollsplaner i dag.
Inom den yta som omfattas av byggnation förekommer inga fornlämningar som
är meningsfulla att undersöka.
Figur 3. Schaktplan med de
fyra schakten. Fornlämning
nr 80:1 är markerat med blå
linje.
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