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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 Malmö stad planerade att omgestalta och förnya grönområdet
vid Bastion Uppsala, som ligger inom Malmö medeltida och historiska stadsområde,
beslutade länsstyrelsen Skåne om en arkeologisk undersökning i form av en
schaktningsövervakning.
Endast en del av de djupare schaktningarna för trädplantering övervakades. Dessa
schaktningar mättes in med en RTK-GNSS.
Planteringsgroparna var ca 2 x 2 m stora och med varierande djup upp till 1,1 m.
I nordöstra delen av Bastion Uppsala framkom husgrunder och en halvkällare
med trappsteg. En av trädplanteringsgroparna kom att läggas i halvkällaren.
Halvkällaren har haft ett enkelt jordgolv och i fyllningen förekom rikligt med bitar av
puts med grön färg. I övrigt påträffades någon liten bit porslin, tjärpapp, spik och
ståltråd. Möjligen utgör halvkällaren och grundmurarna rester efter någon militär
anläggning från något av världskrigen, troligen det senaste med beaktande av den
gröna färgen på putsfragmenten.
I ett längre schakt framkom en grundmur och i gräsmattan förekommer
uppstickande stenar efter grundmurar. Det förekommer även en förhöjning i
gräsmattan som kan utgöra rester efter någon byggnad. Riktningen på de olika
mursträckningarna antyder att det kan röra sig om olika byggnader. På en detaljplan
från 1967 finns en byggnad markerad på ungefär den plats där murarna framkom.
Byggnaden har inte kunnat ses på andra kartor.

Figur 4. Utsnitt ut detaljplan PL 904.
Figur 5. Schaktplan med de schakt
som övervakades. Murutsträckningen söder om förhöjningen
markerades av grävmaskinisten
med pinnar och mättes in i
efterhand. Den östra murutsträckningen framkom i ett grunt
schakt för en gångbana
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