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

Figur 2. Del av fastighetskartan med platsen för
undersökningen
markerad
med
röd
fylld
cirkel.
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Undersökningens bakgrund och resultat
Med anledning av att källarväggarna skulle fuktisoleras på innergården av fastigheten
Gyllenstjärna 32 som ligger inom Malmö medeltida och historiska stadsområde,
beslutade länsstyrelsen Skåne om en arkeologisk undersökning i form av en
schaktningsövervakning.
Drygt 65 m schakt med en ungefärlig bredd av 1 m i ytan och 0,5 m i botten,
upptogs med grävmaskin. Schaktet var drygt 2 m djupt. Schaktet är inmätt analogt
och har digitaliserats i efterhand.
Större delen av schaktet berörde redan omrörda massor. Längs korta sträckor
kunde emellanåt orörda partier med olika lagerbildningar ses. På ett ställe kunde
bottengruset ses på en nivå av 1,95 m under gårdsplan (figur 3). Längs en del av
källarmuren hade man murat med återanvänt storstenstegel (se omslag & figur 3). De
orörda partierna bedömdes dock inte vara meningsfulla att dokumentera då det inte
var möjligt att intolka dem i något sammanhang, varken sinsemellan eller med
tidigare undersökningar i samband med uppförandet av ett P-hus sydväst om
fastigheten. Enstaka fynd av keramik gjordes, bl.a. en del av en trefotsgryta i yngre
svartgods, men i övrigt yngre material.
Inne på gården torde dock finnas partier med sammanhängande kulturlager.
Figur 3. Schaktplan med
schaktet markerat med röd
färg,
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