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Figur 1. Karta över Skåne med
Höganäs kommun markerat med blå
färg.

Figur 2. Del av fastighetskartan över
Bräcke. Undersökningsområdet är
markerat med en röd kvadrat.
© Lantmäteriet
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Undersökningens bakgrund och resultat
Med anledning av att Arildtuvan AB avser uppföra nya byggnader i anslutning till den
befintliga gården som ligger inom Bräcke bytomt, L1988:1231 (tidigare RAÄ Brunnby
275:1), beslutade Länsstyrelsen om en avgränsande arkeologisk förundersökning.
Förundersökningen genomfördes i form av sökschaktning med grävmaskin. Sex
schakt med en sammanlagd yta av 295 m2 upptogs eller ca 3 % av undersökningsområdets 9 500 m2. I schakten påträffades två fordom öppna diken, två täckdiken bestående av sten och en grop samt en skärva yngre rödgods av sen typ. I södra delen av
undersökningsområdet var matjordstäcket ca 0,4–0,5 m medan det i den norra delen
låg på drygt 0,7 m. Undersökningsområdet har påförts matjord troligen för att kunna
odla marken då den var mycket vattenbemängd och schakten fylldes med vatten efter
en stund. Enligt Laga skiftes kartan från 1840 har större delen av undersökningsområdet utgjorts av en damm. Denna damm finns dock inte med på den geometriska avmätningen från 1720 där marken betecknas som ängsmark. Marken har dock varit
mycket fuktig i äldre tid. I övergången mellan matjord och alv framkom gråsvarta
fläckar med träkolsinblandning. Samma typ av jord förekom i gropen. Dessa lager bedöms vara tillkomna i fuktig mark och har med tiden blivit bortodlade. Gropen kan ha
varit ett vattenhål då djupet endast var ca 0,2 m.
Figur 3. Schaktplan
påträffade strukturer.
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Arkivmaterial i form av shp-filer, digitala foton och rapportoriginal förvaras på Lunds universitets historiska museum.
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