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

Figur 2. Karta över Näset med 
undersökningsområdet markerat 
med blå fylld cirkel. © Lantmäteriet 
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Undersökningens bakgrund och resultat 

Med anledning av att Vellinge kommun planerade bygga ut räddningsstationen i 
Skanör samt sanera jordmassor, beslutade länsstyrelsen Skåne om en arkeologisk 
undersökning i form av en schaktningsövervakning. 

Schaktningsövervakning genomfördes under sex dagar under perioden 2018-04-
09–2018-12-05.  

Sammanlagt 85,6 m2 fördelat på fem schakt dokumenterades. Inmätning gjordes 
med en RTK-GNSS. Delar av ytorna undersöktes med metalldetektor. 

Den största ytan (ca 5 x 15 m) schaktades utan arkeologs medverkan. Det kunde 
konstateras att schaktningen skadat en härd i schakt 5 och troligen en lerbotten i 
schakt 1 (figur 5). Det är rimligt att anta att fler anläggningar förstörts vid den 
schaktningen. 

I de schakt som kunde dokumenteras framkom fyra lerbottnar, två stolphål, två 
tunnor/brunnar, en härd, ett dike och en husgrund (troligen recent). Lerbottnen i 
schakt 1 upptäcktes med en geosond då schaktningen var grund och inte nådde 
under matjorden. Två av stolphålen, en brunn och en av lerbottnarna i schakt 3, 
undersöktes genom att halva anläggningarna grävdes ut med skärslev. Brunnen 
utgjordes av en nedgrävd tunna utan några trärester. Det gick dock att skönja 
konturen av en tunna i sektionen. I botten av brunnen var det mycket fuktigt trots en 
extrem torka. Fyllningen var svart, smetig, torvig och luktade dy. I fyllningen 
påträffades ett stylusliknande föremål av koppar eller brons. På grund av osäkerheten 
i tolkningen har föremålet inte konserverats. (figur 3). Det påträffades i övrigt inga 
fynd. 

Schakt 3 och 4 schaktades i två etapper. 
Schaktdjupet varierade från 0,3 m och djupare. Anläggningar framkom som högst 

på ett djup av ca 0,4 m. Marken sluttade betydligt mot öster vilket medförde att 
schaktningen för själva utbyggnaden österut av räddningsstationen inte bedömdes 
kunna påverka eventuella underliggande lämningar, varför denna schaktning inte 
dokumenterades, annat en den del som undersöktes i samband med sanering av 
jordmassor i schakt 3. 

Vid undersökningen framkom även lämningar efter yngre byggnader, bl.a. en 
husgrund men även stolphål. Det förekom även spår efter uppförandet av den 
ursprungliga räddningsstationen.  

 
 

Figur 3. Stylusliknande 
föremål som framkom i 
brunnen (anl. 3). Skala 1:1. 

Figur 4. Orienteringskarta 
med schaktnummer. Rädd-
ningsstationens tillbyggnad 
är markerad med prickad 
linje vid schakt 3. 



 

6 SKÅNEARKEOLOGI | RAPPORT 2019:4 

 

Figur 6. Sektionsritning av 
brunnen, anl. 3. Fyllningen 
var svart, smetig och torvig. 
Skala 1:20 

Figur. 7. Sektionsritning av 
lerbotten, anl. 3. Skala 1:20. 
                   
L.1: Grågul lera.  
L.2: Svagt humös sand.  
L.3: Gulbrun lera.  
L.4: Gråsvart sand. 
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Figur 5. Schaktplan med 
framkomna anläggningar. 
Den yta som schaktades utan 
arkeologs närvaro är 
markerad som störning 
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