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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
E.ON Värme Sverige AB planerade ansluta fastigheten Diana 23 till fjärrvärmenätet.
Eftersom fastigheten ligger inom fornlämning 20 beslutade Länsstyrelsen om en
arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning.
Schaktningen började på en innergård, vidare ut genom en portgång och fortsatte
en bit längs Hyregatan. Endast schaktningen på innergården och i portgången
övervakades då Hyregatan till stora delar är genomgrävd i samband med äldre
ledningsarbeten. Flera arkeologiska undersökningar har gett magra resultat.
Inmätningen gjordes analogt och digitaliserades i efterhand.
Schaktet var knappt 22 m långt med en bredd på ca 0,6–0,7 m och ett djup om 0,6
m. I schaktet inne på gården framkom omrörda kulturlager med fynd av yngre
rödgods och porslin med dateringar till 1800-tal eller yngre. I portgången påträffades
en kraftig grundmur med dubbla rader med gråstenar i öst–västlig riktning, som
troligen härrör från ett äldre hus som har haft samma utsträckning som det
nuvarande. Inne i portgången förekom ytterligare en grundmur bestående av en enkel
rad av stora grundstenar som delvis inlemmats i det stående husets grund. Grunden
är äldre en det nuvarande huset. Några daterande fynd gjordes ej.
Figur 3. Schaktplan med de
två raderna med grundstenar
markerade med grå färg.
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