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Sammanfattning 

I samband med detaljplaneläggning av fastigheterna Mellby 27:52 m. fl. i 
Simrishamns kommun företogs en arkeologisk utredning i juli 2011. Ytan 
delades upp i 2 områden varav etapp A undersöktes. Schakten lades fore
trädesvis i nordost-sydvästlig riktning och med ca 20 m mellanrum. Totalt 
schaktades375m fördelat på 12 schakt. Undersökningen resulterade endast 
i en påträffad anläggning. Den utgjordes av en oval grop. Ingen matjords
tillväxt fanns i området och direkt under grässvålen tog undergrunden vid 
i form av isälvssediment. 

Inga ytterligare antikvariska åtgärder bedöms som nödvändiga inom 
undersökningsområdet. 

Ärendets bakgrund 

Simrishamns kommun arbetar med detaljplaneläggning av fastigheten 
Mellby 27:52 m.fl. i Simrishamns kommun (fig. 2). Under våren beslutade 
Simrishamns kommun att exploateringsområdet delades in i två etapper, 
där först den sydöstra delen (etapp A) skulle bebyggas·. 

I enlighet med Länsstyrelsens beslut 2011-02-03 med dnr. 431-15219-
10 har Riksantikvarieämbetet UV Syd utfört en arkeologisk utredning av 
etapp A av det aktuella exploateringsområdet. U n dersökningen utfördes 
under juli 2011 och leddes av Bo Friman som också har skrivit rapporten. 

Målsättning 

Målsättningen med den arkeologiska utredningen är att klargöra fornläm
ningssituationen inom exploateringsområdet och att ta reda på om, och i 
så fall var, det fanns under mark dolda fornlämningar inom exploaterings
området. Utredningen skulle om möjligt även ge svar på fornlämningarnas 
karaktär, utbredning, datering samt bevarandeförhållanden. 

Topografi, fornlämningsmiljö 

Exploateringsområdet ligger i sydvästra delen av Kivik på en nivå mellan ca 
30-35 m ö.h. och drygt 700 m från kusten. Topografin utgörs av en lång
sträckt terrasserad sluttning i sydväst-nordostlig riktning som sluttar ner mot 
kusten.] ordarten utgörs av isälvssediment, bestående av sand, grus och sten. 
I mellersta delen finns ett område med ganska höga halter av lera (se SGU 
Jordartskartan 2D Tomelilla, S0/2E Simrishamn SV). Flera stenblock var 
synliga innan schaktning. Uppseendeväckande är att ingen matjordstillväxt 
har ägt rum inom undersökningsområdet utan undergrunden tar vid strax 
under grässvålen. Utifrån flygfoto från 1940 (figur 4) har området nyttjats 
för fruktodling under minst de senaste 70 åren. 

Ett stort antal forhistoriska fornlämningar finns registrerade i närområ

det, främst bestående av olika typer av gravar, gravf>ilt, boplatser och enstaka 
hälhistningar i form av bl. a. skålgropar och skepp. Den kända Kiviksgraven 
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är belägen endast ca 450 m öster om det nu aktuella exploateringsområdet. 
De rituella lämningarna i området har diskuterats i flera sammanhang (se 
bl. a. Goldhahn 2005; Larsson 1993; Randsborg 1993). 

Vad det gäller fornlämningssituationen i anslutning till det nu aktuella 
exploateringsområdet, så finns det ett antal indikationer på boplatser i 
närområdet, bl. a. RAÄ 51:1,52:1,53:1,54:1,65:1, 187:1 och 188:1 (se tab. 
1 & bil. 2). Det finns också registrerade gravar och gravfilt i det direkta 
närområdet, bl.a. RAÄ 15:1,16:1,17:1,19:1 66:1 och 135:1 samt hällrist
ningar, RAÄ 14:1 och 19:2. Stora delar av Kiviksområdet ha varit intensivt 
utnyttjat under hela fcirhistorien. 

Ca 400 m nordost om undersökningsområdet gjordes en utredning 2008 
inom en fruktodling. Endast två mindre schakt drogs vilka visade sig vara 
tomma på fornlämningar (B ondesson Hvid 2009). 

Metod och utförande 

En arkeologisk utredning är det första steget inom uppdragsarkeologin. 
Den har som syfte att reda ut om och i så fall var· (under mark dolda) 
fornlämningar finns. Utredningen utfördes av en arkeolog med hjälp av en 
grävmaskin. Metoden som användes var grävning av provsch akt. 

Schaktningen utfordes med en skopbredd på ca 1,8 m. Grässvålen togs 
bort i provschakten vars bredd motsvarade skopans. Omedelbart under 
grässvålen tog undergrunden vid i form av isälvssediment. Schakten lades 
fareträdesvis i nordost-sydvästlig riktning och med ca 20 m mellanrum. I 
sydvästra delen var en omfattande fruktträdodling i fortsatt bruk. Schakt 
1-3 fick därför läggas i de delar där träden var som glesast (figur 3). Totalt 
schaktades375m fördelat på 12 schakt. I nordvästra delen skulle rader av 
befintliga fruktträd sparas, därför drogs inga schakt här (Figur 5). 

I två av schakten djupschaktade vi ner till en meter på två kortare sträckor. 
Syftet var att utröna om sand var påfcird i syfte att gynna fruktodlingen. 
Ingen underliggande mat- eller kulturjord kunde dock registreras (figur 6). 

Schakten samt en anläggning mättes in med GPS och dokumenterades 
i faltdokumentationssystemet Intrasis. Efter inmätning och dokumentation 
återfYlldes schakten. 

Resultat 

Undersökningen resulterade endast i en påträffad anläggning. Den utgjordes 
av en oval grop som mätte 1,1 x O, 75 m. Den syntes som en sotig mörkfarg
ning och innehöll rikligt med sten i ytan. Vid sandning konstaterades att 
den var mer än 0,2 m djup. Inga fYnd registrerades och ingen datering av 
anläggningen är därfor möjlig. Inga andra fargningar registrerades. Rikligt 
med rötter efter uppdragna fruktträd framkom däremot vid schaktningen. 

Figur 2. Utredningsområdet mot bakgrund av Jastighetskartan. 
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Figur 3. Utredningsområdet med maskingrävda schakt och påträjfode anläggningar markerade. 
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F igur 4. Utredningsområdet mot bakgrund a·v flygfoto 1940. 
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Figur 5. Schakt i utredningsområdet taget mot sydväst. 
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Vetenskaplig potential och utvärdering 

Generellt i Kiviksområdet finns stor vetenskaplig potential med rikligt 
med gravar och rituella aktiviteter främst från bronsåldern. Kiviksgraven är 
också ett tydligt tecken på att en betydande aristokratisk elit med långväga 
kontakter har kontrollerat området. 

Utifrån tidigare kunskap var förhoppningarna att påträffa boplats
ämningar från bronsåldern relativt stor, eftersom denna typ av lämningar 
nästan saknades i området. 

D e geografiska forutsättningarna verkade lovande genom att området 
utgjordes av en terrasserad, kustnära sluttning. Omedelbart nordost om 
undersökningsområdet låg ett gravfält innehållande urnor med brända ben 
(RAÄ 135:1). 

Schaktens placering och dess totala längd kan anses ge en god bild av 
fornlämningsförhållandena Den ringa matjordstillväxten kan ha bidragit 
till dåliga bevaringsförhållande. Förekomsten av trädrötter försvårade också 
möjligheterna att påträffa fornlämningar. 

Förslag till åtgärder 

Utredningsresultatet visar att fä eller inga fornlämningar finns i under
sökningsområdena. Förslagen till fortsatta åtgärder är att inga ytterligare 
antikvariska åtgärder bedöms som nödvändiga inom undersökningsområdet. 



Figur 6. Djupschaktning i nordöstra delen. 
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