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Figur 1. Karta över Skåne med Bjuvs 
kommun markerat med grå färg och 
Ekeby socken med blå färg. 

Figur 2. Del av fastighetskartan över 
Ekeby och Valleberga. Undersöknings-
området är markerat med röd färg         
© Lantmäteriet 
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Undersökningens bakgrund och resultat 

Med anledning av att NSVA planerade anlägga en ny dagvattenledning och ett 
fördröjningsmagasin inom Valleberga historiska bytomt (Ekeby 28:1) beslutade 
Länsstyrelsen om en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning. 

Endast vissa partier blev föremål för schaktningsövervakning. Tre schakt 
dokumenterades med en sammanlagd yta av 150 m2. Det nordligaste schaktet drogs 
över ett av gårdslägena enligt Laga skifteskartan från 1849. I schaktet som var 68 m2 
stort förekom stora mängder sten bland annat beroende på att ytan använts som 
stentipp men även att det naturligt förekom mycket sten i marken. Det är troligen 
därför som marken intill gården legat som ängsmark och senare som impediment, då 
den har varit omöjlig att plöja. Det framkom även fläckar med kulturlagerliknande 
fyllning men inga identifierbara anläggningar påträffades. Någon enstaka bit tegel och 
en liten skärva yngre rödgods framkom. På ett par ställen förekom singelliknande 
grus som kan ha varit rester av en gårdsplan. Schaktet avsöktes med metalldetektor 
varvid endast några få fynd gjordes i form av spik, ett hästskospik och en del av en 
järngryta. Inga fynd tillvaratogs. Gården finns inte med på Häradskartan från 1910–
15. 

I schaktsträckan strax söder om gårdsläget kunde inga arkeologiska iakttagelser 
göras. Denna schaktsträcka var ca 19 m2 stort. 

I södra delen av byn berörde dagvattenledningen en vägkorsning som finns med 
på Laga skifteskarta. Även denna del av schaktningen dokumenterades. Det framkom 
dock varken anläggningar, lager eller fynd. Schaktet var ca 63 m2 stort. 

Det verkar förekomma påfallande lite spår efter den äldre bebyggelsen i 
Valleberga. Det påträffades inga fynd, utanför gårdsläget, av tegel, taktegel eller 
djurben vilket annars är mycket vanligt inom bytomter. Söder om vägkorsningen 
ligger en bäck och på andra sidan har det enligt Laga skifteskartan legat fyra gårdar 
varav en ligger kvar. Gårdslägena för de tre andra gårdarna ligger i åkermark som vid 
undersökningens genomförande var utan vegetation. Inte ens på platsen för dessa 
gårdar kunde några fynd såsom tegel påträffas. 
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Figur 3. Schaktplan med de 
tre dokumenterade schakten 
rödfärgade. 

Figur 4. Foto på schaktet som 
lades över gårdsläget. 
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