
PM kulturmiljö, detaljplan Barkåkra 55:1, Skepparkroken, Ängelholms
kommun

Detta PM behandlar de ytor av detaljplanens del öster om järnvägen, som inte ingick i undersök-
ningsområdet när vi, Wallin kulturlandskap och arkeologi, utförde en arkeologisk utredning inför
kommunens översiktsplanearbete år 2009. Området som
nu tillkommit omfattar ett gammalt grustag som anlagts
vid järnvägsarbeten under 1900-talets första år. Täkten har
haft ett utgående spår som anslutit till järnvägen i söder.

De eventuellt orörda delarna av den ej undersökta delen av
planområdet är en smal remsa i ytans västra kant, mellan
den markväg som löper parallellt med järnvägen och den
gamla täkten, samt ett litet parti inom ytans södöstra kant.
Båda delytorna är cirka 500 m2 stora och som mest 10
meter breda.

Den västra delytan är till största delen mycket ojäm och
sluttar mot täkten, dessa ojämnheter är troligen spår av
äldre schaktningsarbeten samtidiga med täktverksamheten.
Det är inte sannolikt att under mark dolda fornlämningar
är bevarade inom detta parti.

Delytan i sydöstra delen av den icke undersökta ytan är till delar oskadad fram till jordvallen som
omger den gamla täktytan. Ett av utredningens sökschakt, schakt 6, placerades alldeles i kanten av detta
parti och rester av en sönderplöjd härd påträffades. Med hänsyn till den lilla yta som återstår anser vi att
ytterligare undersökningar i denna del av området inte skulle ge relevant information i förhållande till
de kostnader som skulle krävas för en kompletterande undersökning.

Det är emellertid viktigt att påminna om existensen av fornlämning Barkåkra 132 som ligger alldeles
vid kanten av täktområdets östra sida och delvis inom den östra av de ovannämnda ytorna. Lämningen

utgör spår av Ängeltoftas tegelbruk, känt redan 1726. Området är skogsbevuxet och risigt men utgör
spår av ett tidigt gårdstegelbruk som är klassat som fornlämning. Enligt planen ligger lämningarna
inom parkmark till största delen, men inprickningen av fornlämningen är gammal och ursprungligen
gjord på en flygfotokarta. En ny inmätning bör göras för att säkerställa lämningens läge och ge

Den tidigare icke undersökta ytan inom planområdet
är begränsad  av blå linje. De två mörkare blå del-
ytorna inom markeringen är de delar som ligger
utanför grustäkten, se texten här bredvid.

Utsnitt av geometrisk plankarta över Barkåkra socken med Skepparkroken till vänster och tegelbruket omedelbart till höger
om vägen i bildens högra del, platsen kallades Tegelhuset. ©Lantmäteriet Historiska kartor.



länsstyrelsen och kommunen ett gott planeringsunderlag. Vid tiden för översiktsplanearbetet var
länsstyrelsens målsättning att resterna av tegelbruket skulle bevaras.

Södra Sandby den 3 mars 2020
Lasse Wallin
Wallin kulturlandskap och arkeologi
Ringvägen 11
247 32 Södra Sandby
070-605 75 23

På utsnittet av Skånska Rekognosceringskartan från 1812-1820, syns tegelbruket södet om lertäktsdammarna vid vägskälet
strax under bildens mitt.

Det västra delområdet vid täkten från söder. Markytan är
ojämn och lutar ner mot täkten. Foto 2 mars 2020.

Det östra delområdet vid täkten från öster. Marken är
ganska jämn, men inne i buskaget ligger fornlämning
Barkåkra 132, resterna av tegelbruket. Foto 2 mars 2020.


