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Meddelande angående arkeologisk
förundersökning inom fastigheten Simrishamn
3:1, fornlämning med tillfällig arbets-id
ÖA160013, Simrishamn kommun, Skåne län
Österlenarkeologi har 2017-03-02 – 2017-03-03 genomfört en arkeologisk
förundersökning inom ovan rubricerade fastighet.
Syftet var att klargöra fornlämningssituationen inom det aktuella området.
Fornlämning med tillfällig arbets-id ÖA160013 framkom under utredning av
området (Dnr. 431-13783-2016) bestående av härdar, stolphål, grop,
hällristningar.
Vid förundersökningen öppnades fyra schakt. I ett av schakten påträffades tre härdar
och ett diffust ”kulturlager”. I kulturlagret fanns det förhistorisk flinta och keramik,
men även skärvor av yngre rödgods, stengods (Siegburg) och fajans. Kulturlagret
verkar således ha varit utsatt för recent påverkan, sannolikt i samband med
byggandet av ett närbeläget bostadsområde på 1960-talet. Då enbart ett par diffusa
härdrester samt ett diffust och delvis förstört kulturlager framkom är inga ytterligare
arkeologiska åtgärder nödvändiga.
Några hinder finns inte längre ur arkeologisk synpunkt att fortsätta planerade
arbeten.
En fullständig rapport kommer att sammanställas och tillsändas Er.
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Slutredovisning
För kännedom
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Dnr 431-32556-2017

Redovisning av utförd undersökning enligt 1113 §§ KML
Geografiska och administrativa uppgifter
Län

Kommun

Landskap

Skåne

Simrishamn

Skåne

Socken

Fastighet/kvarter

Kartblad

Simrishamn

Simrishamn 3:1

2E1b (RT 90)

Beslutande länsstyrelse (datum för beslut)

Länsstyrelsens dnr

Beslut enligt KML

Skåne (20170119)

431–325562016

Arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13§ KML

Undersökningens art och omfattning
Undersökarens dnr/projektnr

Typ av undersökning/åtgärd

Fältarbetstid start/slut

ÖA160024

Arkeologisk förundersökning

20170302  20170303

Undersökande/ansvarig organisation

Projektansvarig

Typ av exploatering

Österlenarkeologi

Lars Jönsson

Uppdragsgivare/exploatör

Antal arbetsdagar

Simrishamns kommun

2

Beräknat

Yta, ext (m2)

Yta (m2)

Volym (m3)

180
Undersökt

Yta, ext (m2)

Yta (m2)

73

Husbyggnation
Beräknad rapporttid

Schakt (m)

Timmar, grov

150
Volym (m3)

Schakt (m)

Timmar, grov

61

Berörda RAÄnr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)

ÖA160013
Datering

RTK
Skala
Medelfel vid inmätning

Timmar, arkeolog

Timmar, maskin

22

Berörda RAÄnr, datering och lägesbestämning
Mätmetod

Total faktisk kostnad

Kommentar kring inmätning

Timmar, arkeolog

Timmar, maskin

16

12

Objekttabell för lämningstyper
RAÄnr

Tillfälligt arbetsid. (obj.nr)

Osäker position

Ej synlig ovan mark

ÖA160013

Nej

Ja

Lägsta nivå (möh)

Antal

Lämningstyp

Egenskapstyp

Egenskapsvärde(n)

1

Boplats

Fyndmaterial

Keramik
Flinta

Antikvarisk bedömning

Skadestatus

Undersökningsstatus

Aktualiserad bedömning

Fornlämning

Skadad

Delundersökt

Lämningstypslista

Högsta nivå (möh)

Beskrivning

Med anledning av att Simrishamns kommun håller på att sammanställa en ny detaljplan för Skansenområdet i södra
Simrishamn har Österlenarkeologi genomfört en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Simrishamn 3:1. Inom
planområdet grävdes fyra schakt. I ett av schakten påträffades tre härdar och ett diffust "kulturlager". I kulturlagret fanns
det förhistorisk flinta och keramik, men även skärvor av yngre rödgods, stengods (Siegburg) och fajans. Kulturlagret verkar
således ha varit utsatt för recent påverkan, dock oklart på vilket sätt.
Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning

I två av härdarna fanns det träkol som togs upp för eventuellt provtagning och C14datering.
Fyndmaterial

Flinta, förhistorisk keramik, yngre rödgods, fajans och stengods.
Terräng

Plan gräsbevuxen yta strax intill bostadsområdet Bruket i Simrishamn
Skadebeskrivning

Området är delvis nerkört och uppfyllt med modernt material i samband med byggandet av ett närbeläget bostadsområde
på 1960talet.
Vegetation

Gräsbevuxet

Referenser

Referenser

Inget kartmaterial bifogat
Ingen skriftlig källa bifogad
Ingen bildinformation bifogad
Filnamn

Typ

Storlek

Skansen_line.cpg

application/octetstream

0.00 Megabyte

Skansen_point.cpg

application/octetstream

0.00 Megabyte

Skansen_line.dbf

application/octetstream

0.18 Megabyte

Skansen_point.dbf

application/octetstream

0.02 Megabyte

Skansen_line.idx

application/octetstream

0.02 Megabyte

Skansen_point.idx

application/octetstream

0.00 Megabyte

Skansen_line.prj

application/octetstream

0.00 Megabyte

Skansen_point.prj

application/octetstream

0.00 Megabyte

Skansen_line.shp

application/octetstream

0.16 Megabyte

Skansen_point.shp

application/octetstream

0.00 Megabyte

Skansen_line.shx

application/octetstream

0.01 Megabyte

Skansen_point.shx

application/octetstream

0.00 Megabyte

Redovisning
Sammanfattning av undersokningsresultaten

Med anledning av att Simrishamns kommun håller på att sammanställa en ny detaljplan för Skansenområdet i södra
Simrishamn har Österlenarkeologi genomfört en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Simrishamn 3:1. Inom
planområdet grävdes fyra schakt. I ett av schakten påträffades tre härdar och ett diffust "kulturlager". I kulturlagret fanns
det förhistorisk flinta och keramik, men även skärvor av yngre rödgods, stengods (Siegburg) och fajans. Kulturlagret verkar
således ha varit utsatt för recent påverkan, sannolikt i samband med byggandet av ett närbeläget bostadsområde på 1960
talet.
Förslag till fortsatta åtgärder

Då enbart ett par diffusa härdrester samt ett diffust och delvis förstört kulturlager framkom är inga ytterligare arkeologiska
åtgärder nödvändiga.
Meddelande till FMIS

Referensnummer för den inskickade blanketten är: 1598
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