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

Figur 2. Del av Fastighetskartan 
med Väveriet 6 markerat med 
rött. © Lantmäteriet. 
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Undersökningens bakgrund och resultat 

Inom fastigheten Väveriet 6 har gjorts omfattande renoveringsarbeten, bl.a. i form av 
utgrävning för källare. En anonym privatperson anmälde arbetena till Länsstyrelsen 
som lät besiktiga renoveringen genom Skånearkeologi. 

Besiktningen av urgrävningen av källaren gjordes 2016-02-26. Vid besiktningen 
kunde man se stora grundstenar ut mot Generalsgatan. Dessa grundstenar togs bort 
och ersattes med en murad källarvägg. Inom den yta där man grävde ut för källare 
fanns olika lager men även någon modern ledning. Vi kom överens om att jag skulle 
ges tillfälle att dokumentera de framkomna lämningarna, men så blev inte fallet. 
Fastighetsägaren hörde av sig i augusti 2017 och meddelade att de skulle fortsätta 
urschaktningen. Jag var där då den 8 aug och bedömde att jag skulle dokumentera en 
sektion, vilket gjordes dagen därpå. Det visade sig vid rensning av sektionen att den 
bara innehöll omrörda lager. Det framkom dock ett par skärvor av yngre svartgods. 
Jag SMS:ade att jag ville ges tillfälle att närvara vid den avslutande urschaktningen 
vilket dock glömdes bort.  

I samband med ett annat ärende uppdagades att man grävde ett schakt längs 
husets framsida mot Generalsgatan. I schaktsektionen ut mot gatan kunde 
dokumenteras orörda lager. Vid framrensning av sektionen påträffades några skävor 
yngre rödgods och i lager 9 påfallande mycket djurben, bl.a. fiskben. I sektionen 
förekom fyra lager med mycket träkol och sot. Lager 11 är troligen ett naturligt 
sandlager. 
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Figur 3. Sektionsritning väster  
om huset i Generalsgatan. 

 
Lager 1: Omrörda massor 
Lager 2: Svartgrått smetigt 
kulturlager med tegel och djurben 
Lager 3: Som lager 2 fast med 
mycket träkol. 
Lager 4: Som lager 2. 
Lager 5: Mest sot och kol 
Lager 6: Som lager 2. 
Lager 7: Mest sot och kol 
Lager 8: Som lager 2. 
Lager 9: Mest sot och kol samt  
mycket djur- och fiskben 
Lager 10: Något gråare än lager 2  
och utan tegelbitar 
Lager 11: Sand 
Lager 12: Brunt humöst lager 

Figur 4. Schaktet är markerat med röd färg. Sektionen är markerad med ett 
kraftigt svart streck i norra schaktkanten. 
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