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

Figur 2. Del av karta över
centrala
Malmö
med
fornlämning nr 20:1 markerat
med blå linje och platsen för
undersökningen med rött.
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Undersökningens bakgrund och resultat
Med anledning av att en källarvägg behövde dräneras inom fastigheten Västerport 18
som ligger inom Malmö medeltida och historiska stadsområde (Malmö 20:1),
beslutade Länsstyrelsen om en arkeologisk undersökning i form av en
schaktningsövervakning. Fastigheten Västerport 18 ligger i västra delen av
Västergatan som tillsammans med Adelgatan och Östergatan under medeltiden
utgjorde huvudgatan genom Malmö. Schaktningen genomfördes på fastighetens
innergård.
Två schakt i 90° vinkel grävdes med en sammanlagd yta av ca 9 m2 och ett djup
som varierade mellan 1,8 och 1,2 m. I den södra och djupa delen framkom minst 2
lerbottnar som gick in i varandra. Lerbottnarna framkom ca 0,9 m under markytan.
Den ena lerbottnen hade använts upprepade gånger då ett nytt lerlager hade lagts dit
ovanpå fiskfjäll.
I schaktmassorna påträffades keramikskärvor från en Jydepotta och äldre
svartgods samt en bit av formtegel som troligen suttit i en valvribba. I övrigt förekom
sparsamt med djurben, Det förekom påfallande lite fynd av yngre material såsom
yngre rödgods, fajans(porslin) och tegel.

Figur 3. Det undersökta
schaktet är markerat med
grått medan den del av
schaktet där lerbottnarna
framkom är gulmarkerat
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