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

Figur 2. Karta över del av
Malmö med platsen för
undersökningen
markerad
med blå kvadrat.
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Inledning
Med anledning av att Malmö stad bygger om Spillepengens trafikplats och därigenom
berör fornlämningen nr 68 i Malmö stad, beslutade länsstyrelsen i Skåne län om en
arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning. Skånearkeologi
har utfört undersökningen.

Topografi och fornlämningsmiljö
Vid Spillepengens trafikplats möts Västkustvägen, Inre ringvägen och
Spillepengsgatan. Öster om Västkustvägen ligger ett industriområde och i norr ligger
Spillepengens rekreationsområde vilket tidigare utgjorde ett deponiområde för sopor
från Malmö stad. I söder passerar Sege å på sin väg till havet. Sege å har tidigare haft
två utlopp i Öresund och marken mellan de två utloppen har benämnts
Spillepengsmarken och har utgjort ängs- och betesmark.
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Figur 3. Schaktplan över
framkomna anläggningar och
fornlämning nr 68 (grön färg). I
bakgrunden
Västkustvägen
innan ombyggnaden. I SV
framkom två parallella diken
(grå
färg).
Stolphål
är
markerade med blått och
övriga anläggningar med svart.
Ljusgula ytor är gas- och
avloppsledningar.
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Figur 4. Utdrag ur karta från
1840. Fornlämning nr 68
ligger mitt i kartan, något till
vänster och är markerad med
nr 49.

Figur 5. Beskrivningen till
1840 års karta upptar
”Fägården” för nr 49.

Fornlämning nr 68 är registrerad som borg utifrån närmast kvadratiska markeringar,
ca 50 x 50 m stora, på kartor från 1840- och 1850-talen.
HISTORISKA KARTOR
Fornlämning nr 68 identifierades efter studier av äldre kartor i samband med
fornminnesinventeringen. På ett par kartor från mitten av 1800-talet fanns en
närmast kvadratisk struktur utritad.
Kulturgeograf Lars Persson, Malmö museer har gjort en genomgång av kartor
över Spillepengsområdet. Till en av de kartor som fornminnesinventeringen
studerade (Rosengrens karta från 1840) finns en beskrivning. I denna beskrivning står
att det är en fägård och av språket att döma är den i bruk vid kartans upprättande
(figur 4 och 5).

Undersökningsresultat
Med beaktande av fornlämningens kvadratiska form och dess läge relativt långt från
bebyggelse men nära landsvägen mellan Malmö och Lund har det legat nära till hands
att tolka fornlämningen som rester av en borg eller skans.
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Det kunde tidigt konstateras att det inte förekom vallgravar. Däremot framkom
efter ett tags schaktning tätt med stolphål i en linje som överensstämde med 1840 års
karta, dock något förskjutet åt väster. Merparten av stolphålen undersöktes och i flera
av dem kunde spår ses av fyrkantigt virke. I tre av stolphålen påträffades trärester
varav två kunde konstateras vara fyrkantiga, ca 0,75 x 0,75 m. En del av stolphålen
låg parvis. Det förekom få fynd men några spetsiga järnföremål påträffades i
stolphålen. Järnföremålen liknade mycket kraftiga spikar utan spikhuvuden.
Förutom stolphålen som med stor sannolikhet kan sägas vara resterna efter
fornlämning nr 68 framkom en annan struktur bestående av två parallella diken (drygt
0,4 m djupa) med stolphål efter kraftiga stolpar mellan sig. Riktningen på denna
struktur avviker något från fornlämning nr 68 och stolphålen hade en annan fyllning
och var av en annan karaktär. Strukturen med två diken påminner om
gränsmarkeringar från historisk tid såsom bygränsen mellan Södra Sallerup och Östra
Kattarp (Winkler 2004).
Vid schaktningen som genomfördes med grävmaskin framkom sammanlagt ca 34
stolphål, 2 parallella diken och ca 5 nedgrävningar. Merparten av anläggningarna
undersöktes. I sanden påträffades svallade flintavslag. I samband med att man
flyttade en dagvattenledning till öster om Västkustvägen grävde man sig genom
sandlagren ned till blåleran men inga submarina lämningar kunde ses.
Under matjorden förekom ett lager med sopor. Lagret förefaller vara relativt
jämntjockt som om det var utschaktat. Direkt under soporna kommer sand vilket
tyder på att området har varit föremål för schaktningsarbeten. Troligen har man
schaktat av matjorden och sedan schaktat ut ett lager med sopor och till sist lagt över
matjord. Soporna består till stora delar av glas och porslin. Plast saknas helt och
metall förekommer sparsamt.

Utvärdering
Fägården har tillkommit före 1840 men i övrigt är dess ålder okänd. Den
förekommer inte på någon av de äldre kartor som finns över Spillepengsmarken.
Rester av hägnaden torde kunna finnas väster om Västkustvägen, under påförda
massor av sopor och matjord.
De parallella dikena med stolphål emellan sig har inte gått att tolka. Det finns
inget på de historiska kartorna som går att koppla till strukturen. Det påträffades inga
fynd eller gjordes iakttagelser som kan ge någon vägledning gällande ålder. Troligen
fortsätter dikena såväl väster som öster om Västkustvägen.
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