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Bakgrund och undersökningsresultat
Med anledning av att man skulle bygga ett hus inom fastigheten Skanör 45:6 som ligger
inom fornlämning nr 14 i Skanör, beslutade länsstyrelsen i Skåne om en arkeologisk
undersökning i form av en schaktningsövervakning.
Huset skulle uppföras på platta på mark varför man endast skulle schakta ca 0,6 m
under nuvarande markyta eller ned till fast underlag. Undersökningen inleddes med att
ett schakt drogs genom det planerade husets utsträckning för att göra en arkeologisk
bedömning av ytan. Schaktet var 12 m långt, 1,4 m brett och med ett djup av ca 0,6 m
under nuvarande markyta. Schaktet nådde inte ned till underlaget utan under matjorden
vidtog ett kraftigt lager med en blandning av äldre matjord och sand (flygsand?). Det
framkom inga anläggningar under matjorden. Enstaka fynd av yngre rödgods varav en
del av en trefotsgryta framkom i matjorden.
I botten av schaktet undersöktes djupet med en 0,7 m lång geosond som kunde
köras enda ned helt och hållet utan att nå botten. På ett djup av ca 1,2 m under nuvarande markyta framkom en ca 0,1 m tunn horisont med gråsvart kulturlager eller möjligen ett äldre matjordslager, under detta vidtog åter ett lager med sand och matjordsblandat lager.
I och med att inga fornlämningar påträffades bedömdes sökschaktet var tillräckligt.

Figur 4. Schaktplan med
schaktet fyllt med röd färg.
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