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Figur 1. Karta över Skåne
med Simrishamns kommun
markerat med blå färg och
Viks fiskeläge med svart
prick.

Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet markerat med rött.
© Lantmäteriet.
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Undersökningens bakgrund och resultat
Med anledning av ett planerat husbygge inom fastigheten Viks fiskeläge 27:1 som
ligger inom fornlämningen Rörum 44:1, beslutade länsstyrelsen Skåne om en
arkeologisk undersökning i form av en schaktövervakning.
Den i FMIS registrerade fornlämningen Rörum 44:1 utgörs av Viks bytomt.
Schaktningsövervakningen inleddes med att matjorden för själva huset
bortschaktades. Under matjorden vidtog sand med flertalet nedgrävningar i södra
delen medan det i norra delen framkom ett stort lerlager.
Sammanlagt avbanades matjorden på en yta av 92 m2 varvid det framkom 15
stolphål, 6 gropar, lerlager efter ett hus samt 2 grundstenar.
Det påträffades ett antal lösfynd i form av en skrapa av flinta, några skärvor yngre
rödgods (1800-tal) och mer moderna fynd (inga fynd tillvaratogs). Det förekom 4
rektangulära gropar som var djupa och som troligen är relativt moderna avfallsgropar.
En del av stolphålen har troligen utgjort spåren efter ett staket. Anläggningar och
lager avsöktes med metalldetektor varvid endast järnföremål påträffades.
Lämningarna bedömdes vara relativt sentida och de ligger kvar under det nya huset.
På Laga skifteskartan från 1885 ligger det en byggnad med samma riktning på
platsen för lerlagret. På Häradskartan saknas byggnader inom denna del av
fastigheten.
Med hänsyn till de framkomna lämningarnas begränsade antikvariska värde,
övervakades inte schaktningen för en stenkista och en ledningsdragning.

Figur 3. Schaktplan med
framkomna anläggningar och
lager.
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