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

Figur 2. Del av fastighetskartan över
Skåne-Tranås. Undersökningsområdet
är markerat med en röd prick.
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Undersökningens bakgrund och resultat
Med anledning av att Växtkraft i Skåne-Tranås AB planerade att anlägga växtbäddar
samt ett vattenmagasin på fastigheten Tranås 68:1 som ligger inom Tranås medeltida
och historiska bytomt (L1991:4953/Tranås 35:1), beslutade länsstyrelsen om en
arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning.
Enligt ansökan från Växtkraft i Skåne-Tranås AB skulle ett antal växtbäddar samt
ett vattenmagasin anläggas, men man har dock avskrivit planerna på ett
vattenmagasin.
Undersökningsområdet ligger i en sluttning. Schaktningen för växtbäddarna
innebar att matjorden avschaktades till ett djup av ca 0,4 m +/- 0,1 m. Det visade sig
att det påförts så stora mängder med matjord att schaktningen inte nådde ned till
eventuella äldre lager eller till underlaget. Bland annat framkom en fortfarande grön
gräsmatta på ett djup av ca 0,4 m! I det läget övergick schaktningsövervakningen till
att dra två sökschakt för att bedöma om lagerbilden var densamma inom hela
undersökningsytan, vilket var fallet. I fyndväg påträffades endast en liten skärva yngre
rödgods, i övrigt endast modernt skräp som kan relateras till aktiviteter inom
plantskolan.
Figur 3. De dokumenterade
schaktens läge inlagt på ett
utsnitt av fastighetskartan.
© Lantmäteriet
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Arkivmaterial i form av shp-filer, digitala foton och rapportoriginal förvaras på Lunds universitets historiska museum.
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