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

Figur 2. Del av fastighetskartan över Glumslöv.
Läget för undersökningen
är markerat med röd prick.
© Lantmäteriet.
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Undersökningens bakgrund och resultat
Med anledning av att Landskrona kommun planerade anlägga en skateboardbana
inom Nedra Glumslövs historiska och medeltida bytomt (Glumslöv nr 80:1),
beslutade Länsstyrelsen om en schaktningsövervakning.
Undersökningsområdet låg i en gräsbevuxen slänt som sluttade mot norr med en
nivåskillnad på som mest drygt en meter. Undersökningsområdet genomkorsades av
en asfalterad gångväg.
Sammanlagt 270 m2 schakt med varierande djup upptogs med grävmaskin. Schakt
och anläggningar mättes in med RTK-GNSS och vissa partier undersöktes med
metalldetektor.
Stora delar av ytan var störd eller påverkad av anläggandet av en fotbollsplan, en
idrottshall samt el- och vattenledningar.
Lämningar efter en av gårdarna i Nedra Glumslövs by påträffades i form av en
ugnsrest, stolphål, kullersten, grundstenar, lerlager, bränd lera och fynd av yngre
rödgods, djurben, porslin, spik samt modernt skräp. En liten mynningsbit av gråsvart
keramik kan vara yngre svartgods eller en del av en Jydepotta. I östra delen av
schaktet framkom en rad med stenar som initialt tolkades som grundstenar (Figur 3).
Tolkningen är dock mycket osäker då den delen av schaktet var mycket påverkat av
dels uppförandet av den intilliggande idrottshallen, dels ett brett vattenledningsschakt. Denna del av undersökningsytan har tidigare varit ett surhål som blivit täckt
av påförda massor. Under massorna i ett mörkt gyttjigt lager framkom en nedgrävd
ko.
Gården bör ha rivits efter 1970 eftersom den finns med på den ekonomiska
kartan från 1970.
Ett djupschakt togs upp strax öster om kullerstenen i södra delen av schaktet och
det kunde då konstateras att det förekommer kulturlager minst en meter under
stenläggningen. De äldre lagren kvarligger under skateboardbanan. Schaktningen
berörde huvudsakligen relativt sentida faser av gården.
I och med att schaktningen genomfördes i en sluttning med olika schaktdjup gick
det inte att få någon klar bild av samtida lämningars rumsliga utbredning. En
Figur 3. Schaktplan med
inmätta
schakt
och
anläggningar. Stolphål är
svarta, kullersten ljusgrå och
stenar mörkgrå. I västra
schaktet
förekom
flera
elledningar och i den norra
delen förekom byggrester.
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ungefärlig gräns för ett hus inmättes, vilket baserades på utbredningen av lerlager
som tolkades som lergolv samt förekomst av en ugnsrest och ett parti kullersten som
överlagrades av ett lager med bränd lera. I detta lager påträffades en del yngre
rödgods. Det förekom mycket stenar som kan ha varit grundstenar, en del mycket
stora, i de massor som bortschaktades.
De äldre faserna av gården ligger troligen till största delen inom det mer jämna
partiet söder om skateboardbanan. De lämningar som framkom vid undersökningen
ligger på massor som påförts eller avsatts i en sluttning.
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