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Figur 1. Läget för undersökningen i det inre hamnområdet. 

 

 

Figur 2. Läget för provgropen, de tre schakten samt påträffade lämningar.
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Sammanfattning 
Malmö stads parkeringsbolag avser att bygga ett underjordiskt 
parkeringsgarage på Bagers plats, som ligger i den inre delen av 
Malmös äldsta hamnområde. 

Platsen är uppbyggd av utfyllnadsmassor med början på tidigt 
1800-tal. Utifrån tidigare erfarenheter av grävningsarbeten i 
hamnen bedömde Malmö Museer att det kunde finnas bevarade 
lämningar från både stenålder, medeltid och historisk tid under 
fyllnadsmassorna.  

Undersökningen inleddes med en provgrop, som var belägen på 
platsens sydöstra del. I denna påträffades en äldre stenläggning 
(kullersten) på ett djup av ca 0,7 m. Den befintliga marknivån på 
Bagers plats är drygt 2,0 m ö.h. Ungefär 3,1 m ner påträffades 
moränleran. Över detta låg ett ca 0,3 m tjockt sandlager med 
snäckskal, som överlagrades av en tunn vegetationshorisont. 
Detta tolkades som rester av den gamla bottensanden, före ut-
fyllnadernas tid. Inga fynd i sanden iakttogs. Ej heller verkade 
det finnas äldre gyttje- eller torvlager under sanden, vilket på-
träffats på flera andra ställen i hamnen, och där man kunnat kon-
statera förekomst av mesolitiska skogsrester och mjärdar.  

Efter den inledande provgropsgrävningen drogs tre schakt i 
nord-sydlig riktning över ytan. Samtliga schaktades ner till mo-
ränleran, ca 3,5 m ner från befintlig markyta. 

I det västligaste schaktet (schakt 1) fanns bottensand på ett djup 
av ca 2,5 m under markytan. Sanden var ca 0,5 m tjock och 
överlagrades av en tunn vegetationshorisont. I sanden fanns 
snäck- och musselskal samt en keramikskärva med datering till 
1500-tal. Härunder fanns moränlera. I schakt 2 påträffades delar 
av en träkonstruktion samt betongplattor som troligtvis har att 
göra med kajkanten som den såg ut ca 1875. I schakt 3 fanns 
också rester av en träkonstruktion, men denna är belägen ett 
stycke innanför kajkanten. Området tangerar platsen för den 
yttre delen av befästningsanläggningarna från 1600-talet, men 
det är osäkert om träet härrör från detta eller om det har med 
hamnens utbyggnad att göra.  

Undersökningarna visar att det på denna plats i hamnen inte 
fanns några bevarade mesolitiska lagerbildningar i form av gyt-
tja eller torv. Frånvaron av dessa är i sig intressant. Varför finns 
dessa lager på vissa ställen i hamnen men inte på andra? Är det 
skilda bevarandeomständigheter eller avspeglar det en dåtida 
topografisk skillnad? 
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Fig. 3. Provgropsgrävning på 
sydöstra delen av Bagers plats, 
från söder. 

Fig. 4. Schakt 1 sett från 
nordväst. 

Fig. 5. Stratigrafin i schakt 1 
utgjordes av (från botten): 
blålera, bottensand, vegeta-
tionshorisont samt över 
detta utfyllnad. I sanden 
fanns keramik samt snäck- 
och musselskal. 
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Inledning 
Malmö stads parkeringsbolag avser att bygga ett underjordiskt 
parkeringsgarage på Bagers plats, som ligger i den inre delen av 
Malmös äldsta hamnområde. Malmö Museer utförde i december 
2009 en arkeologisk förundersökning enligt Länsstyrelsens i 
Skåne beslut (dnr 431-51091-09).  

Syfte och metod 
Förundersökningens syfte var att genom sökschaktning utreda 
om fornlämningar fanns bevarade på platsen. Tre schakt togs 
upp med grävmaskin som tillhandahölls av exploatören. Schakt 
och påträffade lämningar mättes in med GPS (Nätverks-RTK) 
och lagrades i en Intrasis-undersökning. 

Topografi och fornlämningsmiljö 
Platsen är uppbyggd av utfyllnadsmassor med början på tidigt 
1800-tal. Utifrån tidigare erfarenheter av grävningsarbeten i 
hamnen bedömde Malmö Museer att det kunde finnas bevarade 
lämningar från både stenålder, medeltid och historisk tid under 
fyllnadsmassorna. 

Undersökningsresultat 
Undersökningen genomfördes genom schaktning med grävma-
skin som tillhandahölls av exploatören. Sammanlagt grävdes en 
provgrop och tre i nord-sydlig riktning gående sökschakt (fig. 
2). Samtliga schaktades ner till moränleran, ca 3,5 m ner från 
befintlig markyta. 

Provgrop 
I provgropen, som var belägen på platsens sydöstra del, påträf-
fades en äldre stenläggning (kullersten) på ett djup av ca 0,7 m. 
Den befintliga marknivån på Bagers plats är drygt 2,0 m ö.h. 
Ungefär 3,1 m ner påträffades moränleran. Över detta låg ett ca 
0,3 m tjockt sandlager med snäckskal, som överlagrades av en 
tunn vegetationshorisont.  

Detta tolkades som rester av den gamla bottensanden, före ut-
fyllnadernas tid. Inga fynd i sanden iakttogs. Ej heller verkade 
det finnas äldre gyttje- eller torvlager under sanden, vilket på-
träffats på flera andra ställen i hamnen, och där man kunnat kon-
statera förekomst av mesolitiska skogsrester och mjärdar.  

Schakt 1 
I det västligaste schaktet (schakt 1) fanns bottensand på ett djup 
av ca 2,5 m under markytan. Sanden var ca 0,5 m tjock och 
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överlagrades av en tunn vegetationshorisont. I sanden fanns 
snäck- och musselskal samt en keramikskärva med datering till 
1500-tal. Härunder fanns moränlera. 

Schakt 2 
I schakt 2 påträffades delar av en träkonstruktion samt betong-
plattor som troligtvis har att göra med kajkanten som den såg ut 
ca 1875.  

Schakt 3 
I schakt 3 fanns också rester av en träkonstruktion i form av 
stående plankor. Området tangerar platsen för den yttre delen av 
befästningsanläggningarna från 1600-talet, men det är osäkert 
om träet härrör från detta eller om det har med hamnens utbygg-
nad att göra. Plankverken liknar konstruktioner som tidigare 
påträffats i hamnområdet, i synnerhet äldre kajkanter o. dyl. 
(Frejd 2005). 

Utvärdering 
Undersökningen visar att det på denna plats i hamnen inte fanns 
några bevarade mesolitiska lagerbildningar i form av gyttja eller 
torv. Frånvaron av dessa är i sig intressant. Varför finns dessa 
lager på vissa ställen i hamnen men inte på andra? Är det skilda 
bevarandeomständigheter eller avspeglar det en dåtida topogra-
fisk skillnad? Gammal bottensand fanns i flera av schakten, bl.a. 
med fynd av keramik från 1500-talet. Rester av flera träkon-
struktioner fanns bevarade under fyllnadsmassorna. Resultaten 
från undersökningen visar på en fortsatt potential att påträffa 
välbevarade föremål och konstruktioner i hamnmiljön vilket gör 
att framtida markingrepp bör stå under antikvarisk tillsyn.  

För vidare information om fornlämningsmiljön i området hänvi-
sas till refererad litteratur; särskilt Hadevik m.fl. (2008), som 
innehåller en sammanställning av det aktuella kunskapsläget 
angående arkeologin i Malmös hamnområde. Hammarstrand 
Dehmans artikel i Fornvännen (2009) tar ett större grepp om 
problematiken vid våtmarksundersökningar, delvis med utgång-
spunkt i stenålderslämningarna från Malmös hamnområde. 
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Fig. 6. I schakt 2 framkom rester av
äldre hamnkonstruktioner i trä och
betong. 

Fig. 7. Plankverk påträffat i schakt 3. 

Fig. 8. Plankverket i schakt 3. I
bakgrunden hamnväktarbostaden 
från mitten av 1800-talet (jmf 
omslagsbilden). 
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Projektorganisation och kvalitetssäkring 
Den arkeologiska undersökningen vid Bagers plats bedrevs 
inom Arkeologienheten på Malmö Museer. Rapporten fram-
ställdes av Sydsvensk Arkeologi AB. Enhetschef och ansvarig 
för den arkeologiska verksamheten inom Malmö Museer var Per 
Sarnäs. Raimond Thörn var projektledare och ansvarade för pro-
jektets genomförande och vetenskapliga kvalitet, samt kontakter 
med Länsstyrelse och uppdragsgivare. Platschefen Joakim Frejd 
ansvarade för arbetsplatsen, samt för rapportarbetet.  
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