Varför gräver vi?
Rörsjöborg AB planerar för ett nytt bostadsområde,
Vellinge Parkby, öster om Eskilstorps by. Innan om
rådet får bebyggas måste de arkeologiska lämningar
som påvisades vid provgrävningen undersökas. Läns
styrelsen beslutar om utgrävning med stöd i Kultur
miljölagen. Beslutet baseras på en undersöknings
plan som i det här fallet tagits fram gemensamt av
Sydsvensk Arkeologi AB och Arkeologerna, Statens
historiska museer.
I planen beskrivs bland annat vilka frågor vi vill ha
svar på, hur vi ska gräva ut fornlämningen för att få de
svar vi önskar och vad det får kosta. Efter fältarbetet
tas fynden om hand och en rapport över resultaten
skrivs. När den är klar hittas rapporten i digital form
på våra hemsidor:

www.arkeologerna.com

Under två grävsäsonger, hösten 2020 och våren 2021,
undersöker Sydsvensk Arkeologi AB och Arkeo
logerna, Statens historiska museer två ytor öster
om Eskilstorps by strax utanför Vellinges nordöstra
utkant. Inom de två ytorna har det vid provgräv
ningar påträffats boplatslämningar från bronsålder,
cirka 1700–500 f.Kr., och sen vikingatid–tidig medel
tid, cirka 1000–1200 e.Kr.
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Våren 2021 undersöks en yta som omfattar drygt
34 000 m2 . Nu rör vi oss framåt i tid till sen vikingatid–
tidig medeltid. För omkring 1 000 år sedan anlades här
en stor gård. Gården har haft ett stort och impone
rande hus och flera mindre ekonomibyggnader. Går
dens rikedom och status avslöjas inte minst genom
de silverföremål och silvermynt som provgrävningen
resulterade i. Flera grophus har funnits på gården.
Dessa har fungerat som små hantverkshus. Textil-,
ben/horn- och metallhantverk kan inte sällan knytas
till dessa småhus. De innehåller ofta även rikligt med
föremål och avfall som lämnats kvar efter över
givandet.
Undersökningen förväntas svara på frågor om
gårdens sociala och ekonomiska status i det sydväst
skånska samhället för cirka 1 000 år sedan.

Hösten 2020 undersöks en yta på knappt 20 000
m2 . Under mark döljer sig spåren efter bronsålders
gårdar. Brunnar, härdar, förrådsgropar, lertäktsgropar
och spår efter de stolpbyggda hus som en gång stått
här finns bevarade under dagens matjordslager. När
matjordstäcket schaktas bort med grävmaskin träder
dessa mer än två tusen år gamla lämningar fram. Syn
liga spår ovan mark från den här tiden utgörs idag av
de många gravhögar som präglar landskapet kring
Vellinge.
Undersökningen förväntas ge svar på frågor kring
gårdarnas ekonomi, vilket hantverk man bedrev och
vilka långväga kontakter man hade.

Från tiden kring cirka 2000 f.Kr., under stenålderns
slutskede, kommer ett enstaka och ovanligt föremål.
Det handlar om ett yxblad i koppar. Yxbladet är till
verkat i Sydskandinavien, men av importerad koppar.
Vid den här tiden träder metallen in på allvar på våra
breddgrader och förebådar den skandinaviska brons
åldern. Yxan visar på långväga kontakter vid den här
tiden. Vid undersökningen kommer vi leta efter fler
kopparföremål, men också efter gårdslämningar sam
tida med yxbladet.
Ni kan följa undersökningen via Sydsvensk Arkeo
logis blogg och Facebooksida. Här lägger vi bland
annat ut information om planerade visningar.

