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

Figur 2. Del av fastighetskartan över 
Svinaberga.       Fastigheten Svinaberga 
21:15       är       markerad   med   röd färg.   
Fornlämning   L1990:5647 är  markerad  
med  blå  linje.  
©Lantmäteriet 
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Undersökningens bakgrund och resultat 

Med anledning av att sökanden planerar uppföra ett mindre hus inom fastigheten Svi-
naberga 21:15 som ligger inom det medeltida och historiska Svinaberga bytomt 
(L1990:5647), beslutade länsstyrelsen Skåne om en arkeologisk förundersökning i av-
gränsande syfte. 

Den arkeologiska förundersökningen syftade till att ta fram ett besluts- och plane-
ringsunderlag genom att avgränsa fornlämningen, det vill säga fastställa fornlämning-
ens utbredning inom arbetsområdet. Om möjligt skulle undersökningen även ge in-
formation om lämningarnas karaktär och ålder. 

Förundersökningen genomfördes i form av sökschaktning med grävmaskin. Schakt 
och strukturer mättes in med en RTK-GNSS (GPS). Delar av matjorden, en stenlägg-
ning samt gruslagret ovanför stenläggningen undersöktes med metalldetektor. 

 

Undersökningsresultat 

Ett 33 m2 stort schakt i det planerade husets längdriktning upptogs med grävmaskin. I 
schaktet framkom en drygt 16 m2 stor stenläggning. Stenläggningen överlagrades av ett 
drygt 0,1 m tjockt gruslager och ca 0,3 m matjord. Dessa två lager är påförda. Gruslag-
ret och stenläggningen avsöktes med metalldetektor varvid endast relativt sentida fynd 
påträffades i form av en 1 öring från 1873, två knappar av brons/koppar och flera 
hästskospikar. I övrigt framkom endast sent yngre rödgods. Stenläggningen är lagd di-
rekt på undergrunden och har antingen varit del av en stallbyggnad eller en gårdsplan. 
Stenläggningen fortsätter åt såväl norr som söder. Myntet och keramiken ger en date-
ring till 1800-tal. I östra kanten av schaktet framkom ett par större stenar som möjligen 
kan ha ingått i en husgrund. I västra delen av schaktet framkom eventuellt ett stolphål 
men kan vara ett stenavtryck då underlaget är mycket stenigt. 

Utvärdering 

Syftet med den arkeologiska förundersökningen har uppnåtts genom att stenlägg-
ningen har avgränsats inom undersökningsområdet och har med stor sannolikhet da-
terats till 1800-tal. Inga fynd har tillvaratagits. 
 

Figur 3. Del av stenläggningen framrensad. 

Figur 4. Schaktplan med fastighets-
gränsen, stenläggningen (mörkgrått), 
de två stenarna (ljusgrått) och 
stolphålet (svart).  
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