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

Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet markerat med röd
fylld cirkel. Centralt i bilden
syns Spillepengens trafikplats.
© Lantmäteriet.
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Undersökningens bakgrund och resultat
Malmö stad hade för avsikt att sälja en tomt och ville klargöra fornlämningssituationen inför försäljningen och därför beslutade Länsstyrelsen om en arkeologisk
förundersökning. Undersökningsområdet ligger inom Spillepengen som har varit
Malmös deponeringsplats för stadens avfall.
Undersökningsområdet låg i anslutning till en registrerad fornlämning, Malmö
68:1. Fornlämningen registrerades ursprungligen utifrån en kvadratisk vallstruktur på
kartor från mitten av 1800-talet. Vid en arkeologisk förundersökning 2014
påträffades spår efter den på kartorna förekommande strukturen, i form av stolphål.
Stolphålen framkom i två rader med 90° vinkel mellan sig (Sarnäs 2015). Strukturen
med stolphål ligger dock 50 m längre västerut. Förutom spår efter den kvadratiska
strukturen framkom även ett dike med stolphål efter kraftiga stolpar. Denna struktur
hade en västsydvästlig-ostnordostlig riktning och beroende på längden kan den ha
sträckt sig in på föreliggande undersökningsområde. Sökschakten lades ut för ett
kunna upptäcka det eventuella diket men en gasledning, som man inte får schakta
närmare än 5 m, visade sig ha ungefär samma sträckning.
Den arkeologiska förundersökningen genomfördes i form av sökschaktning med
grävmaskin. Schakten mättes in med en RTK-GNSS.
Fem sökschakt upptogs i nord-sydlig riktning. Under matjordslagret som var ca
0,25–0,3 m vidtog ett drygt metertjockt lager med sopor. Underst framkom ett
sandigt/moigt gråsvart lager av torvig jord. Området verkar ha varit låglänt och
mycket fuktigt innan det blev ett deponiområde.
Inga fornlämningar påträffades. Bland alla sopor påträffades en kaffekopp med
Malmö stadsvapen på ena sidan och MSA på andra sidan. MSA torde vara Malmö
Stadsarkiv, men det har inte gått att få bekräftat att Stadsarkivet har haft eget porslin.
Det framkom även en tallrik som det stod MRAB på ovansidan och i botten fanns
stämplat Löfbergs, Malmö och Rörstrand. Troligen porslin som tillhört ett
Malmöföretag.

Figur 3. Den bland soporna
funna kaffekoppen. Koppen
har en diameter om 85 mm.

Figur 4. Sökschakten inlagda
på fastighetskartan.
© Lantmäteriet.

SKÅNEARKEOLOGI | RAPPORT 2018:5

5

Referenser
Litteratur
Sarnäs, P. 2015. Hamnen 30:3, fornlämning 68. Rapport över arkeologisk
förundersökning i form av schaktövervakning 2014. Skånearkeologi rapport nr
2015:2.
Kartmaterial
Fastighetskartan
Internetreferenser
FMIS

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer ................................................................. 431-17478-2017
Skånearkeologis diarienummer ............................................................................. 201720
Arkivnummer .......................................................................................................... S01:177
Län ................................................................................................................................ Skåne
Kommun .................................................................................................................... Malmö
Stad ............................................................................................................................ Malmö
Fastighet ......................................................................................................... Hamnen 30:3
RAÄ-nummer ................................................................................................ Malmö nr 68:1
Ekonomiska kartans blad ....................................................................................... 2C4f SV
Koordinatsystem ............................................................................................ Sweref99TM
N koordinat ............................................................................................................ 6166485
E koordinat ............................................................................................................... 377520
M ö.h. ............................................................................................................................ 1–2,5
Fältarbetstid ....................................................................................................... 2017-10-11
Antal arbetsdagar ............................................................................................................... 1
Antal arkeologtimmar ........................................................................................................ 8
Antal maskintimmar ........................................................................................................... 8
Undersökningsområde ......................................................................................... 3 800 m2
Undersökt yta ............................................................................................................ 101 m2
Projektansvarig ....................................................................................................Per Sarnäs
Uppdragsgivare .............................................................. Fastighetskontoret, Malmö stad
Kostnader, arkeologi
Projektledning/administration: ...................................................................................650:Fältarbete: ................................................................................................................. 5 200:Rapport: ..................................................................................................................... 3 250:Tryck: .......................................................................................................................... 1 000:Resa: ...............................................................................................................................140:RTK-GNSS: ......................................................................................................................950:Maskiner: ................................................................................................................... 7 660:Delsumma: .............................................................................................................. 18 850:Summa, faktisk: ....................................................................................................... 18 850:Summa, beslutad: ................................................................................................... 38 380:-

Arkivmaterial i form av digitala foton, inmätningsfiler och rapportoriginal förvaras i Malmö museers arkiv

6

SKÅNEARKEOLOGI | RAPPORT 2018:5

