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

Figur 2. Karta över del av 
Malmö stad. Platsen för 
undersökningen är markerat 
med en röd fylld cirkel.
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Inledning 

Med anledning av att VA Syd skulle sätta en avloppsbrunn på Drottningtorget och 
förbinda denna med en avloppsledning i Norregatan inom fornlämning nr 20 i 
Malmö stad beslutade länsstyrelsen i Skåne län om en arkeologisk förundersökning 
(431-25301-2013).  

Skånearkeologi har genomfört den arkeologiska förundersökningen i form av en 
schaktningsövervakning. 

Topografi och fornlämningsmiljö 

Drottningtorget ligger på platsen för en bastion som revs efter ett beslut 1804 om 
att fästningsverken i Malmö skulle rivas. Redan året efter började man sälja tomter 
vid Drottningtorget så rivningen måste ha påbörjats omgående (Bager 1971).  

År 1814 började man uppföra stallbyggnader till det som så småningom skulle 
bli kasernområde för Kronprinsens husarer. Ridhuset som ännu finns kvar på Drott-
ningtorget uppfördes 1819. Först 1858 var kasernområdet fullt utbyggt (Helander 
1977). En äldre vallgrav har gått diagonalt i sydvästlig-nordostlig riktning över 
Drottningtorget. Denna vallgrav utgjorde en östlig begränsning av det medeltida 
Malmö.  

Sven Rosborn kategoriserar området omedelbart väster om Drottningtorget för 
utökningsområde ca 1300–1350. Under medeltiden har en byggnad kallad ”Öster 
torn” strax väster om torget (Rosborn 1984). Ingmar Billberg har studerat sprid-
ningen av lerbottnar och kom fram till att skånemarknaden bör ha haft sin östliga 
begränsning en bit in på Drottningtorget och menar att den forna vallgravens läge 
kan ha styrts av marknadens utbredning (Billberg 1993).  
 

 
TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 
Under 1970-talet övervakades en ledningsgrävning i Norregatan men dokumentat-
ionen i Malmö museers arkiv är så sparsam att det är svårt att exakt sluta sig till var 
schaktet har gått och även vad man iakttog (G08:04). År 1980 övervakades spora-
diskt en ledningsdragning längs Ridhusets södra sida, varvid endast ett lager med 
humös sand med enstaka fynd av djurben och tegel framkom (G08:05). Söder om 
undersökningsområdet genomförde Malmö Museum en undersökning 1982 varvid 
ett kulturlager undersöktes med upp till fyra bebyggelsenivåer. De sydligaste schak-
tet låg endast ett par meter söder om denna undersökning. I den delen av schaktet 
framkom inga äldre lämningar. Vid Drottningtorgets sydvästra hörna framkom en 
del av den gamla vallgraven (Andersson 1982; G08:06). 

Figur 3. Under torgets gatsten 
framkom en kullerstensbeläggning 
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Undersökningsresultat 

Schaktningen började inne på Drottningtorget med ett schaktdjup om ca 1,3 meter 
och en schaktbredd av ca 1,3 meter. Ute i Norregatan blev schaktet ca 6 meter brett 
och med ett största djup om ca 3 meter. Schaktningen genomfördes med en 
traktorgrävare.  

Närmast under gatstenen på Drottningtorget framkom en kullerstensbeläggning 
med ett cementhaltigt material ovanpå. Under gatstenens sättsand låg ett ca 1 meter 
tjockt lager av sandig/grusig jord med fynd av enstaka djurben. Under detta lager 
på ett djup av ca 1,3 meter under nuvarande markplan framkom underlaget i form 
av ett grusigt lager. 

I Norregatan låg ett flertal ledningar vilket innebär att hela gatan har varit upp-
grävd ända ned till underlaget. I sektion intill trottoaren framkom ett kulturlager 
som tyder på att under trottoaren kan det framkomma orörda lager. 

Det förefaller som att alla äldre lämningar har förstörts vid något tillfälle. An-
tingen när man har anlagt bastionen eller när den revs för att ge plats åt Drottning-
torget i början av 1800-talet. 

 

Figur 4. Schaktet och dess läge 
vid Ridhuset och Norregatan 
som går i nord-sydlig riktning. 
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Figur 5. Bilden visar den del av 
schaktet som låg inne på 
Drottningtorget. Det ljusa i 
botten på schaktet är det 
naturliga underlaget 
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