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

Figur 2. Del av Fastighetskartan 
med utredningsområdet och 
sökschakten markerat med rött. 
© Lantmäteriet. 
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Undersökningens bakgrund och resultat 

Med anledning av Malmö stad avser detaljplanera fastigheterna Louisedal 1 m.fl. 
beslutade Länsstyrelsen om en arkeologisk utredning. Syftet med den arkeologiska 
utredningen var att ta reda på om det finns fornlämningar inom det aktuella området. 
Utredningen skulle göras i två steg, dels i form av en översiktlig byråinventering och 
eventuell besiktning, dels sökschaktsgrävning eventuellt kompletterat med 
metalldetektering. 

Undersökningsområdet ligger på en höjd i ett grönområde omgivet av 
villabebyggelse i utkanten av Käglinge. Inom utredningsområdet finns äldre 
jordbruksbyggnader som uppförts under 1800-talet eller tidigt 1900-tal. 
Utredningsområdet är omgivet av låglänta och fuktiga områden i söder, väster och 
norr. Den höjd Louisedals gård ligger på fortsätter österut. 

Sökschaktningen genomfördes med grävmaskin och sammanlagt drogs ca 375 
löpmeter schakt med en bredd av ca 1,2 m, eller ca 450 m2. I sökschakten framkom 
sex stolphål, tre gropar, en härd, ett dike och två gropar med sotig fyllning. 
Anläggningarna framkom huvudsakligen inom den del som utgjort gårdens trädgård 
och kan vara resultatet av aktiviteter kring anläggandet och skötseln av den. Norr om 
gården framkom rester av en torvmosse som blivit igenfylld i sen tid. På höjden öster 
om gården var underlaget hårt packat och det framkom mest spår efter borttagna 
stenar. Delar av schakthögarna undersöktes med metalldetektor varvid endast spik, 
hästskospik och andra järnföremål påträffades. De påträffades endast enstaka 
flintavslag. 

Fortsatta arkeologiska undersökningar torde inte resultera i någon meningsfull 
kunskap. 
 

Figur 3. Schaktplan med 
gränsen för undersöknings-
området (tjock linje) och 
Louisedals gård (gråmarkerad). 
Anläggningar framkom dels i 
schaktet längst i sydväst, dels i 
det mittersta av de fem södra 
schakten 
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