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

Figur 2. Karta över Näset med 
undersökningsområdet markerat 
med blå fylld cirkel. © Lantmäteriet 
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Undersökningens bakgrund och resultat 

Med anledning av ett planerat uppförande av ett enfamiljshus inom fastigheten 
Falsterbo 9:93 som ligger inom Falsterbo medeltida stadsområde (Falsterbo nr 15:1), 
beslutade Länsstyrelsen om en arkeologisk undersökning i form av en 
schaktövervakning. 

Den arkeologiska undersökningen genomfördes vid två tillfällen. Vid det första 
tillfället (2016-08-30) bortschaktades matjorden så att den underliggande flygsanden 
blottades. Förutom matjordsavbaningen togs två stubbar upp med grävmaskinen 
varvid det i gropens sektioner kunde ses både kulturlager och en lerbotten. 
Lämningarna framkom på en nivå av 2–2,4 m ö.h. Några fynd av stengods (Siegburg) 
och äldre rödgods samt djurben och spikar/nitar påträffades (ej tillvaratagna). 

Vid nästa undersökningstillfälle skulle flygsanden och underliggande humösa lager 
som påträffats i samband med den geotekniska undersökningen och som beskrivits 
som Gråsvart något mullhaltig finsand, schaktas bort. Detta lager är ett kulturlager i 
vilket fynd och anläggningar påträffas. 

Under den ca 0,5 m djupa flygsanden vidtog kulturlagret, husrester i form av 
lergolv och rester av en vägg murad av tegel samt en grop. Den översta delen av 
kulturlagret schaktades bort under kontinuerlig avsökning med metalldetektor varvid 
endast spik/nitar samt ett runt bleck av CU-legering med ett hål i mitten (nitbricka?) 
påträffades (inga av fynden tillvaratogs).  Ett av borrproverna från den geotekniska 
undersökningen hade tagits i gropen och beskrevs som brun torv, Efter förnyad 
diskussion mellan de ansvariga beslutades att kulturlagret (Gråsvart något mullhaltig 
finsand) kunde kvarligga då humushalten var låg beroende på hög inblandning av 
flygsand. Schaktets begränsningar, anläggningar och lager inmättes med RTK-GNSS. 

Fastigheten Falsterbo 9:93 ligger på en stor flygsandsdyn som sträcker sig i 
sydvästlig-nordostlig riktning under vilken rikligt med medeltida lämningar finns 
bevarade. Drygt 60 m öster om fastigheten (under samma flygsandsdyn) undersöktes 
under senhösten 2016 omfattande lämningar i form av kulturlager, lerbottnar, 
husrester, ugnar, nedgrävda silltunnor m.m. Dessutom framkom ett omfattande 
fyndmaterial av mynt. Materialet är ännu inte analyserat (Sarnäs under arbete). 

 
 

Figur 3. Schaktplan med det 
framschaktade kulturlagret 
(grått), lergolvet (gult), tegel-
väggen (rött) och gropen 
(brunt). 
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