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

Figur 2. Del av ortofoto över 
Malmö. Dokumenterade schakt är 
rödmarkerade.                                                           
© Lantmäteriet 
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Undersökningens bakgrund och resultat 

Med anledning av att Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad planerade en ny 
vattenledning, avloppsledning och ny fettavskiljare till Slottsträdgårdscaféet som 
ligger inom Malmö medeltida och historiska stadsområde, beslutade Länsstyrelsen 
om en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning. 

Ett knappt 150 meter långt schakt med en bredd av ca 0,9 m och ett djup av 1,2 
m drogs längs med sydöstra vallgravskanten vid Malmöhus och vidare in mot 
Slottsträdgårdscaféet. Schaktningen började i norr och de första ca 70 metrarna 
berörde rivningsrester efter cellfängelset. Strax innan schaktet svängde västerut 
framkom fyra grundmurar av betong/cement som låg i sydvästlig–nordostlig riktning. 
Där schaktet krökte åt väster framkom även rester efter den trappa som för bara 
några år sedan ledde ned till grusgången längs östra sidan av vallgraven. I schaktet i 
grusgången framkom endast sentida fynd och ett par större nedgrävningar. Att 
nedgrävningarna kunde ses berodde på att underlaget i form av grus framkom på en 
nivå av 2,8 m ö.h. Detta var enda stället där underlaget framkom. Schaktningen 
fortsatte under idegranshäcken och längs med växthuset bort mot Slottsträdgårds-
caféet. Detta schakt var ca 45 m långt med samma djup och bredd som tidigare. 
Schaktbotten låg mellan 2,5 och 2,7 m ö.h. I schaktmassorna påträffade enstaka 
djurben samt några skärvor av yngre rödgods som möjligen kan dateras till 1500–
1600-tal.  Massorna var mestadels omrörda. I södra delen av schaktet framkom en 
nedgrävd trätunna av sentida ursprung. Av tunnan återstod endast tunnbanden av 
järn samt en svag färgning efter trälaggarna. Det näst sista schaktet upptogs inne vid 
Slottsträdgårdscaféet i syfte att anlägga en handikappanpassad entré till en 
serveringslokal i ett nedsänkt f.d. växthus. Schaktet mätte ca 10 m2 och grävdes till en 
nivå av ca 2,5 m ö.h. I schaktet framkom endast en sentida husgrund av 
cement/betong. Det sista schaktet var ett smalt schakt för en vattenledning. I början 
av schaktet framkom i schaktmassorna underkäken från en människa. Käken var i 
gott skick men tänderna var kraftigt nedslitna. Underkäken har troligen tillhört en 
kvinna. I schaktet framkom ett ca 0,1–0,2 m tjockt lerlager som möjligen har utgjort 
ett golv. Resterande schaktning övervakades inte då den berörde tidigare undersökta 
schakt (Einarsen 2008). 
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Figur 3. Schaktplan med 
påträffade lämningar. För 
schaktets läge se figur 2. 
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