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Figur 1. Karta över Skåne med 
Vellinge kommun markerat med 
blått. 

Figur 2. Del av fastighetskartan över 
Näset. Undersökningsområdet är 
markerat med en blå prick. 
© Lantmäteriet 
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Undersökningens bakgrund och resultat 

Med anledning av att VA-ledningar till fastigheten Falsterbo 15:8 behövde läggas om 
genom en ny ledningssträcka genom fastigheten Falsterbo 15:11, beslutade länsstyrel-
sen Skåne om en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning. 

Ett 16 m långt schakt med en bredd av 0,5 m och ett djup mellan 1 och 1,5 m 
upptogs med grävmaskin (Sammanlagt 7 kvm). Delar av fyllningen undersöktes med 
metalldetektor varvid järn ignorerades. I schaktet framkom 7 stolphål, 1 dike och 1 
grop. I gropen påträffades en mynningsbit av yngre svartgods. I övrigt påträffades som 
lösfynd yngre rödgods och ett par skärvor siegburgstengods (fynden är ej tillvaratagna). 
Anläggningarna framkom på en nivå av ca 1,6 m ö.h., eller ca en meter under nuvarande 
markyta. Anläggningarna var nedgrävda i den gulbruna bottensanden genom det ur-
sprungliga vegetationsskiktet. I östra delen av schaktet låg schaktbotten över den nivå 
anläggningarna framkommer. 

De lämningar som framkommit torde vara av samma art och karaktär som de som 
undersöktes inom fastigheten Falsterbo 12:23 som ligger ca 70 m längre norrut på Gå-
segatan. I det 148 m2 stora schaktet framkom 44 stolphål, 4 diken och 2 nedgrävningar. 
I anläggningarna och löst liggandes i schaktet påträffades keramik i form av yngre svart-
gods, äldre rödgods, yngre rödgods samt stengods av Siegburgtyp.  Undersökningsytan 
låg troligen någonstans i gränstrakterna mellan Stralsunds och Stettins fiter. Lämning-
arna tolkades som rester efter aktiviteter i samband med Skånemarknaden (Sarnäs 
2016). 
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Kartmaterial 
Fastighetskartan 

Figur 3. Ovan visas en karta 
med undersökningens läge i 
Falsterbo 

Figur 4. Till vänster  visas 
schaktplanen med samtliga 
anläggningar. Stolphål är 
markerade med svart, diket 
med grått och gropen med 
brunt. 
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