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

Figur 2. Del av fastighetskartan 
över Malmö med läget för 
undersökningen markerat 
med en röd fylld cirkel.                                                           
© Lantmäteriet 
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Undersökningens bakgrund och resultat 

Med anledning av att man skulle ansluta fastigheten Vintrie 6:3 (Erlandsro), som 
ligger inom Vintrie historiska bytomt (L1988:1291), till det kommunala VA-nätet 
beslutade länsstyrelsen om en arkeologisk undersökning i form av en 
schaktningsövervakning. 

Drygt en tredjedel av det undersökningsområde som angetts i länsstyrelsens beslut 
var redan schaktat och igenfyllt när schaktningsövervakningen påbörjades. Det gäller 
sträckan i nord–sydlig riktning väster om huset.  

Resterande sträcka övervakades. Matjordstäcket var påfallande kraftigt och 
varierade mellan 0,6 och 0,8 m. Matjorden undersöktes kontinuerligt med 
metalldetektor varvid endast moderna fynd påträffades (järn ignorerades). I den övre  
delen av matjorden förekom mer järn än i den undre delen där nästan inga metallfynd 
påträffades. I den övre delen av matjorden förekom dessutom enstaka bitar tegel. 

Sammanlagt 76 m2 schakt övervakades (33 x 2,5 m). I schaktet framkom sex 
stolphål och tre diken. De två dikena i norra delen av schaktet är troligen samma dike 
som har haft ett varierande djup vilket innebar att det var de djupa partierna som 
syntes. Samtliga stolphål undersöktes helt eller till hälften. Av de norra dikesresterna 
undersöktes hälften, varvid det framkom en liten oidentifierad järnbit och ett tiotal 
flintavslag (ej tillvaratagna).  Det framkom inga daterande fynd. 

Endast någon meter väster om schaktet har vid en tidigare undersökning ett 
mindre sökschakt upptagits varvid sju stolphål och en grop framkom. Även här var 
matjordstäcket påfallande tjockt, ca 0,5 m. Det framkom inga daterande fynd vid 
förundersökningen men lämningarna antogs vara från vikingatid–tidig medeltid 
(Schmidt Sabo 2014). Dateringen vilar troligen på närheten till det Trelleborgshus 
som framkommit strax nordost om undersökningsområdet (Brink 2011). 

 

Figur 4. Schaktplan som visar 
schaktet och dokumenterade 
anläggningar. 

Tabell 1. Tabell över de 
anläggningar som undersöktes. 

 
Anl. nr Typ Bredd/längd x djup Fynd Undersökt 
Anl. 1 Stolphål 0,26 x 0,18  100 % 
Anl. 2 Stolphål 0,29 x 0,16  100 % 
Anl. 3 Stolphål 0,45 x 0,14  100 % 
Anl. 4 Stolphål 0,33 x 0,15  100 % 
Anl. 5 Stolphål 0,40 x 0,20  50 % 
Anl. 6 Dike 4,50 x 0,14 Flintavslag 50 % 
Anl. 7 Stolphål 0,20 x 0,06  50 % 
 

Figur 3. Karta som visar det 
undersökta schaktet och det av 
länsstyrelsen beslutade under-
sökningsområdet (streckad 
linje). 



 

6 SKÅNEARKEOLOGI | RAPPORT 2020:12 
 

Referenser 

Litteratur 
Brink, K. 2012. Vintrie Park – område C1. Arkeologisk förundersökning 2011. 

Fastighet Vintrie 20:1, Bunkeflo socken, Malmö kommun. Sydsvensk Arkeologi 
AB. Rapport 2012:10. 

Schmidt Sabo, K. 2014. Vintrie 6:3. Översiktlig arkeologisk förundersökning 2014. 
UV rapport 2014:89. 

Kartmaterial 
Fastighetskartan 

Tekniska och administrativa uppgifter 

Länsstyrelsens diarienummer  ................................................................. 431-12399-2020  
Skånearkeologis diarienummer  ............................................................................. 202011  
Arkivnummer  .......................................................................................................... S02:188  
 
Län  ................................................................................................................................ Skåne  
Kommun  .................................................................................................................... Malmö  
Socken  ..................................................................................................................... Bunkeflo  
Fastighet  ............................................................................................................... Vintrie 6:3  
RAÄ-nummer  ..................................................................................................... L1988:1291  
 
Koordinatsystem  ..........................................................................................  Sweref 99 TM 
N koordinat  ............................................................................................................ 6157866  
E koordinat  ............................................................................................................... 372379  
M ö.h.  ................................................................................................................................. 20  
 
Fältarbetstid  ....................................................................................................... 2020-05-12  
Antal arbetsdagar  ............................................................................................................... 1  
Antal arkeologtimmar  ........................................................................................................ 6  
 
Undersökt yta  .............................................................................................................. 76 m2  
 
Projektansvarig  ...................................................................................................Per Sarnäs  
Uppdragsgivare ................................................................... Magnus Knutsson, Erlandsro  
 
 
 
 
Arkivmaterial i form av shp-fil, digitala foton och rapportoriginal 
förvaras i Malmö museers arkiv 
 


	Undersökningens bakgrund och resultat
	Referenser
	Litteratur
	Kartmaterial

	Tekniska och administrativa uppgifter

