
 

 

 

 

 

Arkeologisk förundersökning 2020 

Slottsplatsen 26 
fornlämning L1988:4669 
HUSBYGGE 

Landskrona kommun 
Skåne län 
 

 
 
 
                        Skånearkeologi 
                      Rapport 2020:21 

                        Per Sarnäs



 



 

 

 

 

 

 

Arkeologisk förundersökning 2020 

Slottsplatsen 26 
fornlämning L1988:4669 
HUSBYGGE 

Landskrona kommun 
Skåne län



 

Skånearkeologi 
Per Sarnäs 
Midgårdsgatan 3 
216 19 Malmö 
Tel: 0708-82 78 16 
E-post: info@skanearkeologi.se 
Webb: www.skanearkeologi.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkeologisk förundersökning 2020 
Slottsplatsen 26, fornlämning L1988:4669 
Husbygge 
Landskrona kommun 
Skåne län 
 
Skånearkeologi 
Rapport 2020:21 
 
 
Författare: Per Sarnäs 
Grafisk form: Anders Gutehall 
Omslagsbild:  Schaktning 
 
Kartor:  © Lantmäteriet/Metria ordernr 872451 
 
© Skånearkeologi 2020 

mailto:info@skanearkeologi.se


 

 

Innehåll 

Undersökningens bakgrund och resultat 5 

Referenser 6 

Tekniska och administrativa uppgifter 6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 SKÅNEARKEOLOGI | RAPPORT 2020:21 
 

 

 

 

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

Figur 2. Del av fastighetskartan över 
Landskrona med fornlämnings-
begränsningen markerad med blå 
linje. Platsen för undersökningen är 
markerad med en röd fylld cirkel.                                                           
© Lantmäteriet 
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Undersökningens bakgrund och resultat 

Med anledning av att Slottsplatsen Projekt AB planerar uppföra ett flerfamiljshus 
inom fastigheten Slottsplatsen 26 som delvis ligger inom det medeltida Landskrona 
(L1988:4669/RAÄ Landskrona 12:1), beslutade länsstyrelsen om en avgränsande 
arkeologisk förundersökning.  

Det totala exploateringsområdet är på ca 4 300 m2 medan den del som kommer 
att bebyggas är på ca 865 m2 och av dessa var endast 165 m2 tillgängliga för 
schaktning. 

Ett 10 m långt och 2 m brett schakt med ett djup av 2,2 m, där det var som 
djupast, togs upp med grävmaskin. Schaktet drogs inom det enda område som var 
tillgängligt för schaktning, en grusad parkeringsplats. De drygt 2 m djupa lagren 
utgjordes av påförd relativt fyndfattig jord med inslag av partier med lera. De fynd 
som förekom utgjordes av tegel/storstenstegel, taktegel och yngre rödgods och 
djurben. Fynd yngre än 1700–1800-tal saknades i massorna så utfyllnaden bör ha 
skett för relativt länge sedan. 

I norra delen av schaktet framkom troligen rester efter stadens vallgrav i form av 
en nedgrävning vars kant var förstärkt med timmer. Vallgravskantens timmer 
utgjordes av nedslagna ekstolpar och liggande ekvirke. Träresterna var kraftigt 
nedbrutna men bör ha haft en dimension kring 2 dm. Söder–sydväst om vallgraven 
vidtog sjösand med fynd av tegel, taktegel, keramik (yngre rödgods) och djurben. 
Fynden var delvis svallade och är troligtvis ett resultat av att man slängt skräp i 
strandkanten. 

Vallgraven framkom på ett djup av 2 m. Över denna nivå framkom inget av 
arkeologiskt intresse. 

Vallgraven torde sträcka sig åtskilliga meter åt nordost. Norr om schaktet låg en 
större jordhög och skräp i form av brädor, plåtar och trädgårdsavfall vilket gjorde det 
omöjligt att schakta inom denna del. 

Vallgraven torde ha anlagts under mitten av 1400-talet och har varit kompletterad 
med en vall utom längs sjösidan där det ska har funnits en mur av vilken grundstenar 
har påträffats vid arkeologiska undersökningar (Jacobsson 1983). Några rester efter 
muren påträffades inte. 

 
 

Figur 3. Schaktplan med 
exploateringsområde (streckad 
linje), det planerade huset (röd 
linje), befintliga hus (grått), schaktet 
(heldragen linje) och den vallgraven 
(blått).  
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