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Undersökningens bakgrund och resultat
Med anledning av en planerad tillbyggnad och uppförande av förråd inom fastigheten
Falsterbo 8:47 som ligger inom Falsterbo medeltida stadsområde, beslutade
Länsstyrelsen om en arkeologisk undersökning i form av en schaktövervakning.
Förkortningen SR står för Stadsarkeologiskt register. År 1936 framkom en
gråstensmur strax söder om fastighetsgränsen för Falsterbo 8:13 (SR 25). År 1973
drogs 24 provschakt vilka bl.a. berörde fastigheten 8:47 varvid det framkom
kulturlager, svämlager, lerbottnar och nergrävda trätunnor (SR 19A–Y). I samband
med schaktningar 1976 i gatan omedelbart väster om fastigheten (Södra
Fågelsträcket) påträffades nergrävda trätunnor (SR 3D) (Ersgård 1984). Väster om
fastigheten på andra sidan Södra Fågelsträcket (Falsterbo 8:13) genomfördes en
schaktningsövervakning 2016 varvid det kunde konstateras att i den östliga delen av
tomten började ett låglänt parti (Sarnäs 2017).
Två schakt med en sammanlagd yta av 62 m2 avbanades med grävmaskin. I det
nordliga schaktet behövde man schakta till fast botten, men schaktet kom att hamna i
en igenfylld fuktsvacka med humös torvig fyllning. I detta lager påträffades några
skärvor stengods av Siegburg-typ, djurben samt taktegel. Inga fynd tillvaratogs. I det
sydliga schaktet schaktades bara den översta matjorden bort och inget av antikvariskt
värde framkom.
Den påträffade fuktsänkan är sannolikt samma som framkom inom fastigheten
Falsterbo 8:13 och som även framkommit vid tidigare undersökningar.
Den påträffade keramiken kan dateras till 1200–1400-tal och indikerar medeltida
aktiviteter. Inom fastigheten 8:13 framkom kulturlager, anläggningar och rikligt med
fynd i den västra delen. Troligen förekommer det medeltida lämningar även öster om
fuktsänkan.
Figur 3. Karta som visar de två
schakten (rött) och tidigare
arkeologiska undersökningarna
(grönt). Numreringen är hämtad
ur stadsarkeologiskt register
(SR). Fastighetsbeteckningarna
är kursiverade.
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