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I nordöstra Skåne utbreder sig Kristianstadsslät-
ten, en slättbygd vars landskap och natur föränd -
rats åtskilligt genom årtusendena. Periodvis un -
der stenåldern har havet översvämmat stora de -
lar av slätten. Centralt inom slättbygden finns
det än i dag omfattande områden med sjöar, vat -
tendrag och våtmarker. Dessa är spår efter en havs-
vik som bildades genom Littorinahavets trans-
gression. Denna inleddes ca 6900 f.Kr. och nåd -
de ca 4000 f.Kr. sitt maximum på ca 7 m över
dagens nivå (Lagerås et al. 2006, s. 32). Cen tralt i
området för denna vik slingrar sig idag Helgeån.
Den mynnar i Östersjön både vid Åhus i norr
och vid Yngsjö i söder. Åmynningen vid Yngsjö
skapades genom dikning under slutet av 1700-
talet.

Norr om åmynningen vid Yngsjö ledde Len-
nart Carlie år 1992 undersökningen av en över-
lagrad mesolitisk boplats tillhörande ertebølle -
kulturen (fig. 1). Fynden var många: bl.a. på -
träf fades yxor och pilspetsar. Det kanske mest

anmärkningsvärda med fyndplatsen var dock
fyn den av välbevarade ben främst av fisk, vilket
medförde att platsen tolkades som en fiskeplats.
Resultaten från denna undersökning har inte
tidigare publicerats annat än i en utgrävnings -
rapport (Carlie 1993). Platsen aktualiserades 2006
då jag ledde undersökningen av ytterligare en
överlagrad mesolitisk boplats vid Yngsjö, men
tillhörande kongemosekulturen och placerad sö -
der om åmynningen (Edring 2007). De båda
plat serna ligger 4 km isär men i liknande kust-
nära miljöer. Syftet med denna artikel är att
redovisa resultaten från undersökningarna av
boplatserna och diskutera överlagrade mesoli-
tiska fyndplatser längs Skånes nordöstra kust.

Ertebølleboplatsen
Platsen som undersöktes år 1992 ligger söder
om Åhus i norra utkanten av Yngsjö by. Dagens
kust ligger en kilometer öster om platsen. Om -
rådet mot havet består av dyner och åsar som
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bildats av flygsand. Dessa sträcker sig uppemot 5
m över havet (fig. 1). Undersökningsområdet låg
ca 4 m över havet. Landskapet väster om plat sen
är en flack sandig slättbygd.

Den arkeologiska undersökningen avslöjade
att det fanns ett torvlager av varierande tjocklek
en meter under dagens markyta (Carlie 1993).
Detta torvlager kunde följas över en svag för -
sänkning mellan platsen och en i öster belägen
sandås. Torvlagret upphörde vid sandåsen och
kan representera en lagun eller havsvik under
mesolitisk tid. Sektionsritningarna visar att
torv lagret tunnar ut och försvinner i de västra
delarna och ökar i tjocklek i de östra delarna av
undersökningsområdet.

Den stratigrafiska sekvensen uppvisar ett kul -
turlager direkt under matjorden med fynd från
flera perioder, bl.a. neolitikum, bronsåldern och
medeltiden. Under kulturlagret fanns ett san -
digt lager utan synbar kulturpåverkan. Ett par
centimeter ned i detta sandiga lager gjordes de
mesolitiska fynden. De låg koncentrerade vid en
nivå strax under tre meter över havet. Under det
fyndförande sandlagret fanns det nämnda torv -
lagret.

1200 m2 grävdes ut, varav omkring 400 m2

gav mesolitiska fynd. Endast 80 m2 av det fynd-
förande lagret undersöktes närmare. Orsaken

var att de mesolitiska lämningarna inte hade på -
träffats vid förundersökningen och därför inte
fanns med i slutundersökningsbudgeten. Trots
det ringa antalet undersökta kvadratmeterrutor
insamlades rika och omfattande fynd.

Flinta och fisk
De mesolitiska fynden från platsen utgjordes av
flinta, ben och horn. Flintan domineras av av-
slag och avfall. En klart övervägande del är kris-
tianstadsflinta, men det finns även inslag av
senon- och danienflinta. Förutom avfall påträf-
fades ett antal flintredskap. Bland dessa finns
flera ledartefakter för ertebøllekulturen. Bland
artefakterna dominerar yxor och pilspetsar. To -
talt framkom tolv skivyxor, två kärnyxor, två
spetsyxor, en trindyxa, fem tvärpilspetsar samt
en snedpilspets (fig. 2). Bland flintan finns även
mikrospån, spån, spånkärnor, knackstenar, stick-
lar, knivar och skrapor. Fyndsammansättningen,
samt frånvaron av keramik, ger en datering till
den prekeramiska fasen av ertebøllekulturen,
d.v.s. dess tidiga och mellersta del (Carlie 1993,
s. 6).

Flintan består av 2266 fynd och väger drygt
20 kilo. Det fördelade sig stratigrafiskt inom ett
ca 15 centimeter tjockt stråk. Det fanns en skill-
nad i den horisontala spridningen av flintan in-
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Fig. 1. Yngsjöområdets
topografi.
—Topography of the
Yngsjö area.
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om platsen: tyngre bitar fanns på högre belägna
delar av fyndplatsen, medan små avslag och red-
skap framkom längre ut mot en forntida strand-
linje som markeras av torvlagrets ökade tjock-
lek. En indikation på att platsen haft ett strand-
nära läge är att flintorna uppvisar en vitaktig
patina. De är dock inte svallade, vilket antyder
att havstransgressionen gått fort och lämningar-
na snabbt blivit översandade.

Även fördelningen av benen (drygt ett kilo)
uppvisade en koncentration till området för den
tidigare strandlinjen (fig. 3). Merparten är obrän-
da djurben. Materialet, som analyserats av Leif
Jonsson (1997), kan till största delen tillskrivas
mesolitikum, men enstaka fragment från får och
nötkreatur visar på en viss inblandning av yngre
ben. Där finns även elva bitar människoben,
brända och obrända, från flera individer, alla vux -
na. Med tanke på förekomsten av yngre material

kan det inte uteslutas att dessa ben är ett resultat
av infiltration under senare perioder (a.a.). De
kan dock även vara rester efter mesolitiska
gravar som skadats vid havsnivåförändringar.
En nära geografisk koppling mellan boplatser
och gravar har tidigare konstaterats vid samtida
lokaler som Skateholm (Larsson 1988).

Den övervägande delen av benen är från djur.
33 arter har kunnat beläggas, fördelade på elva
fiskarter, åtta fågelarter och fjorton däggdjurs-
arter (Jonsson 1997). Den osteologiska analysen
fastslog att merparten av djurbenen är fisk ben
från främst gädda, gös och abborre. Även många
andra fiskarter finns med såsom ål, mal, id,
mört, braxen, karpfisk, skrubbskädda, pigg var
och öring. Av däggdjur har identifierats ben från
bl.a. vikaresäl, gråsäl, tumlare, vildsvin, kron-
hjort, rådjur och hund. Den osteologiska analy-
sen visar på förekomst av såväl sötvattensdjur
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Fig. 2. Fördelningen av artefaktfynd på ertebølleboplatsen. —Spatial distribution of artefact finds at the 
Ertebølle site.
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och havsdjur som landvilt, vilket tyder på att
platsens invånare utnyttjat många olika biotop-
er. Jonsson påpekar (s. 6), »Samtliga havsfiskar
som förekommer är sådana arter som regelbun-
det kan förekomma i bräckt eller sött vatten för
lek, födosök eller under delar av uppväxten»,
vilket tyder på att boplatsen legat »vid en bräckt
lagun innanför ett skyddande sandrev». Bland
djurbenen finns det tecken på att platsen nytt-
jats året runt. »Sannolikt har olika naturresurs-
ers betydelse varierat under året allt eftersom
djurens olika vanor, uppträdande och tillgäng-
lighet.»

Bland det benen finns även en del bearbetat
material och artefakter. Av artefakterna kan näm -
nas en tryckstock, fragment av tre flint eggade
benspetsar och två hornhackor. Allt låg nära den
förmodade strandlinjen. Inga konstruktioner kun-

de beläggas på platsen, men det är högst tro ligt
att bosättningen fortsatt åt väster utanför det
undersökta området.

Kongemoseboplatsen
Kongemoseboplatsen som undersöktes år 2006
ligger söder om Helgeåns utlopp vid Yngsjö.
Lik som fallet var med den tidigare undersökta
ertebølleboplatsen löper dagens kustlinje här en
dryg kilometer öster om fyndplatsen. Även här
består landskapet mot havet av dyner och åsar
bildade av flygsand (fig. 1). Landskapet i väster
är flack sandig slättbygd. Denna miljö karak-
teriserar hela kusten söder om Åhus ned mot
Maglehem, vilket motsvarar det område som
översvämmades av Littorinahavet.

Ur kulturminnesvårdens synvinkel finns det
en skillnad mellan de båda platserna. Kongemo -
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Fig. 3. Fördelningen av ben intill de djuptliggande torvlagren vid ertebølleboplatsen. —Spatial distribution of
bone finds beside the deep peat layers at the Ertebølle site.
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seboplatsen dokumenterades endast genom ar -
keologisk utredning, förundersökning och schakt-
  övervakning (Edring 2007). Endast mind re ytor
av boplatsen undersöktes för att ge plats åt en
mindre väg med tillhörande vändplan, VA-led-
ningar, en villa och ett garage. Skillnaden mel lan
boplatserna rör även de rent arkeologiska läm -
ningarna och platsens stratigrafi. Den stratigra -
fiska sekvensen uppvisade ett lager av flyg sand
som varierade i tjocklek mellan 0,3 och 1,1 m,
varunder fanns ett ca 0,3 m tjockt torvlager (fig.
4). Först under torven gjordes mesolitiska fynd.
Det fyndförande lagret hade en tjocklek på någ -
ra centimeter och låg på en nivå av ca två meter
över havet, d.v.s. en meter lägre än på ertebølle-
boplatsen.

Flinta och vildsvin
Fynden består nästan uteslutande av flinta. Stör-
re delen är kristianstadsflinta: 863 fynd med en
vikt av 7,2 kg. Resterande andel utgjordes av
senon- och danienflinta: 163 fynd med en vikt
av 0,75 kg. Förutom flinta gjordes även enstaka
fynd av bergart, kvarts och kvartsit. Ingen sten
fanns naturligt i marken och samtliga påträffade
stenar bär spår av bearbetning. Bland flintorna
dominerar avslag och splitter. I likhet med andra
kongemoseboplatser finns en stor andel spån
och spånfragment (fig. 5). Totalt påträffades 139
spån och spånfragment, vilket är nästan tre  gång -
er så många som på ertebølleboplatsen. Bland
flintan finns även några mikrospån och en mi k -
rospånkärna. Påträffade redskap är främst till -
verkade av spån, såsom spånskrapor, spånborrar
och pilspetsar. Till skillnad från ertebølleboplat-
sen påträffades inga yxor. Dateringen av flintan
bygger på platsens två pilspetsar: en tvärpilspets
med viss skev utformning samt en snedpilspets
(fig. 6). Dessa båda, samt den sammantagna
bilden av fynden, tyder på att materialet bör till-
skrivas kongemosekulturen.

En markant skillnad mellan de båda om -
skrivna platserna är frånvaron av ben och horn
på kongemoseboplatsen. Endast ett benfrag-
ment framkom i lagret under torven och har be -
dömts komma från svin. Med tanke på det
stratigrafiska läget bör det ha varit ett vildsvin.

Boplatsen vid viken
Flintkoncentrationen var förhöjd i den västra
delen av de undersökta ytorna (fig. 7). Fynd-
mängden tenderade att avta mot norr och öster.
Ett 30-tal meter söder om vändplanen fram -
kom, under det fyndförande lagret, lämningar
efter 15 stolpar/pinnar. Ett par av stolphålen
hade ett djup av 10–12 centimeter, medan andra
endast var centimeterdjupa färgningar. Avtryck-
en efter stolparna var dock väl synliga i ytan och
kontrasterade tydligt mot den ljusa sanden. Stolp-
 hålen bildade en oval konstruktion med en stor-
lek på ca 4 x 3 meter (fig. 8) och tolkades som en
hydda. I ett av stolphålen påträffades träkol som
genomgått 14C-analys. Analysen gav en date-
ring till 7230±60 BP (LuS 6598), vilket mot -
svarar perioden 6225–6005 cal BC kalibrerat
med två sigma. Dateringen ligger i den atlan -
tiska kronozonen och den tidiga kongemosekul-
turen. Det stämmer bra med snedpilspetsen som
påträffades strax utanför hyddan.

Samtida hyddlämningar har tidigare under-
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Fig. 4. Stratigrafin på kongemoseboplatsen vid
Yngsjö. Foto förf. —The stratigraphy of the Konge-
mose site.
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sökts på Kristianstadsslätten vid Årup utanför
Bromölla (Karsten & Nilsson 2006). Två av dem
dateras till atlantiska kronozonen och konge -
mosekulturen. En 14C-datering från en av hyd-
dorna vid Årup gav en datering till 7410±40 BP
(Beta-186161), vilket motsvarar perioden 6390–
6210 cal BC kalibrerat med två sigma. Denna
hydda är alltså något äldre än den vid Yngsjö,
men det finns klara konstruktionslikheter dem
emellan (fig. 9). Hyddorna på Kristianstadsslät-
ten uppvisar även likheter med en hydda från
centrala Skåne. Inom ett mesolitisk boplats -
komplex i Rönneholmsmossen vid Ringsjön på -
träffades en oval hyddkonstruktion (Sjöström
2004). Nedstuckna i mossen fanns hasselkäppar
som utgjorde rester efter en bärande konstruk-
tion. Två 14C-dateringar finns från dessa has-

selkäppar, vilka gav värdena 6630±105 BP (LuA
4915) och 6865±85 BP (LuA 4914). Dateringar-
na är något senare än de tidigare nämnda och
motsvarar perioden 5730–5370 respektive 5980–
5620 cal BC kalibrerat med två sigma. Kring
hyddlämningen i Rönneholmsmossen påträffa-
des rikligt med flinta vars spridning tydligt mar -
kerade hyddans utformning (Sjöström 2004, s.
46). Fynden kring hyddan i Yngsjö var betydligt
mera sparsamma, men det fanns en påtaglig
koncentration av senon- och danienflinta i dess
närhet.

Strax norr om hyddan vid Yngsjö fanns en
svagt böjd ränna i öst-västlig riktning. Rännan
låg stratigrafiskt under torven och bör ha varit
samtida med boplatslämningarna. Rännans djup
varierade från 2–20 centimeter. Vad denna rän-
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Fig. 5. Spån av
kristianstads-
flinta från
kongemosebo-
platsen. Foto
förf. —A blade
of Kristianstad
flint from the
Kongemose site.

Fig. 6. Pilspetsar från kongemosebo-
platsen. Foto förf. —Arrowheads from
the Kongemose site.
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Fig. 7. Fördelningen av flinta på kongemoseboplatsen. En punkt motsvarar ett fynd. —Spatial distribution of
flint at the Kongemose site.
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na egentligen representerade är oklart. Den kan
ha utgjort en stig eller ett mindre vattendrag
som löpt genom boplatsen.

Inför markexploateringen togs ett antal geo -
tekniska borrprover i området för att bl.a. un -
dersöka torvlagrens tjocklek och nivåer. De vi -
sade att torvlagret täcker ett stort område. I den
norra delen av exploateringsytan tilltog la ger -
tjockleken dramatiskt. Torven låg här ca 1,8 m
under dagens markyta och var 0,7–1,6 m tjock.
Området med tjocka torvlager kan ha utgjort en
mindre vik där det bildats ett tjockare torvlager
än i kringliggande områden. En plan över det
djuptliggande torvlagret sett i relation till kon-
centrationer av fynd och anläggningar visar på
en tydlig tyngdpunkt för aktiviteter i anslutning

till denna svacka i den mesolitiska topografin
(fig. 10). Kongemosebosättningen kan liksom
ertebølleboplatsen ha legat alldeles invid en vik i
en sjö eller en havslagun, ett läge som inte är helt
ovanligt bland mesolitiska bosättningar längs
skånska östersjökusten (jfr Larsson 1988, s. 51 ff).
På ertebølleboplatsen påträffades över vägande
de len av benen vid strandkanten. Om det djupt -
liggande torvlagret strax norr om konge mose -
boplatsen representerar en vik eller en lagun kan
dessa ännu inte undersökta delar av boplatsen
innehålla utkastlager med bevarat organiskt ma -
terial.
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Fig. 8. Plan över hyddkonstruktionen med ett fotografi som visar hyddan under utgrävning. Foto förf. —Plan of
the hut with a photograph of it during excavation. 
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Fig. 9. Planritningar av mesolitiska hydd-
grunder från Skåne. Överst de två från
Årup. Nere t.v. Rönneholmsmosse. Nere
t.h. kongemoseboplatsen vid Yngsjö. —
Plan of Mesolithic hut foundations from
Scania. Top: two from Årup. Below left:
Rönneholmsmosse. Below right: the
Kongemose site at Yngsjö.

Fig. 10. Plan över fyndkoncentrationen,
hyddan och det djuptliggande torvlagret
som troligen markerade platsen för en vik.
—Plan showing the distribution of finds,
the hut and the deep layer of peat that
probably marked the site of a cove. 
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Mesolitiska lokaler på Kristianstadsslätten
Förutom de båda boplatserna vid Yngsjö finns
en rad andra intressanta mesolitiska fyndplatser
från Kristianstadsslätten, såsom graven vid
Barum, fynden från Råbelövssjön och de tidi-
gare nämnda hyddlämningarna vid Årup. Gra -
ven vid Barum undersöktes i slutet 1930-talet
(Hansen 1941). Fynden i Råbelövssjön gjordes
vid sjösänkningar i slutet av 1800-talet och
under tidigt 1900-tal (SHM 14876). De karak-
teriseras främst av välbevarade benföremål som
flera flinteggade spetsar, harpunspetsar, fiske -
krokar och nålar. Därtill många föremål i flinta

och annan sten, bl.a. kärn- och skivyxor, hand-
tagskärnor, spån och trindyxor. En arkeologisk
provundersökning utfördes vid Råbelövssjön un -
der mitten av 1970-talet, varvid ytterligare ting
framkom genom insamling i vattenbrynet (Wihl -
borg 1985). Denna undersökning visade att det
fortfarande finns möjlighet att påträffa bevarat
organiskt material i strandkanten och nere i
sjön.

Få mera omfattande arkeologiska undersök -
ningar av mesolitiska fornlämningar har dock
gjorts i modern tid på Kristianstadsslätten. En -
staka fynd har gjorts vid arkeologiska undersök -
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Fig. 11. Fördelningen av mesolitiska lokaler på Kristianstadsslätten samt läget för Rönneholmsmosse vid
Ringsjön. Notera den stora senmesolitiska havsvik som bildades vid Littorinahavets transgression. 
—Mesolithic sites on the Kristianstad plain and the location of Rönneholmsmosse at Ringsjön. Note the large
bay that formed during the Littorina transgression.
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ningar, men främst representeras mesolitikum
av lösfynd gjorda i åkermark vid jordbruksar-
bete. Boplatserna och fyndplatserna uppvisar en
tydlig koppling till kusten (fig. 11; Edring 2005,
s. 53). Ett av dessa områden med många fynd-
platser är just den här berörda kuststräckan
söder om Åhus. Flera av fyndplatserna ligger i
om råden som översvämmades av Littorinaha -
vet, och det är främst i denna del av slätten som
vi kan förvänta oss att påträffa överlagrade me -
solitiska fornlämningar. Havsnivåns föränd -
ringar har medfört att det även kan förekomma
äldre lämningar på havsbottnen en bit ut i Ha -
nö bukten.

Mesolitiska fyndplatser förekommer också
längs kusten norr om Åhus. Här ligger den tidi-
gare omnämnda och nyligen undersökta Årups-
boplatsen vid Skräbeån (Karsten & Nilsson
2006). Vid Årup påträffades flera hyddläm ningar
och slagplatser främst tillhörande maglemose-
och kongemosekulturerna.

Fördelningen av de mesolitiska fornläm -
ningar na uppvisar, liksom för de flesta perioders
lämningar, en ökad koncentration i områden
som varit utsatta för omfattande markexploater-
ing. Det har skett en rad nyetableringar av bo -
stadsområden längs nordöstra Skånes kust, utan
att dessa föregåtts av arkeologiska insatser. En
anledning till att man gjort så få arkeologiska
undersökningar är problemen med att lokalisera
dessa ofta överlagrade och tämligen djupt lig -
gan de lämningar. En annan är att man endast
exploaterat mindre ytor åt gången, varför be -
hovet av antikvariska åtgärder inte har framhål-
lits vare sig av arkeologer eller av beslutande
myn digheter.

Undersökningarna vid Yngsjö har visat att
även mindre ytor kan ge värdefull kunskap om
boplatsstrukturer, hyddkonstruktioner, försörj-
ningsstrategier och havets nivåförändringar un -
der mesolitikum. Fornlämningarna vid Yngsjö
låg överlagrade av flygsand och uppvisade skill-
nader i stratigrafin. Ertebøllelämningarna på -
träf fades på en nivå strax under tre meter över

havet och överlagrade över ett torvlager, medan
kongemosefynden fanns under ett torvlager på
en nivå strax under två meter över havet. Vid
markexploatering i området brukar man ta bort
dessa torvlager för att undvika sättningar i bygg -
nader. Ett annat hot mot de mesolitiska forn-
lämningarna är de en gång stigande havsnivåer-
na, vilket ökar erosionen längs våra kuster. Det
finns således all anledning att i högre grad än
tidigare försöka lokalisera och erhålla ny kun-
skap om de mesolitiska fornlämningarna längs
nordöstra Skånes kust.
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Summary

The Kristianstad plain in north-east Scania is a
landscape characterized by numerous lakes and
large wetlands. The plain is a drainage basin for
the river Helgeå, which flows into the Hanöbuk-
ten bay. The area can be described as a coastal
landscape where phases of sea-level transgres-
sion and regression over the millennia have led
to major changes in the low-lying terrain.

In 1993 an archaeological excavation took
place at Yngsjö, a coastal site dated to the Late
Mesolithic, the Ertebølle culture. The artefacts,
composed of flint flakes, blades, axes and arrow-
heads, were discovered beneath thick layers of
sand. A layer of peat exposed east of the settle-
ment area was interpreted as the remains of a
cove or lagoon. A large number of well-preserved
bones, predominantly from fish, was collected
and the site interpreted as a Mesolithic fishe ry.

In 2006 another Mesolithic coastal site was
excavated four kilometres south of the Ertebølle
site. This one was dated to the Middle Mesolithic,
the Kongemose culture. A large number of flint 

blades and flakes were found, but only a single
piece of bone (from a wild boar). The flint finds
were revealed beneath layers of sand and below
a layer of peat. The remains of a small hut were
uncovered with post holes that formed a three-
by-four meter oval structure. Like the Er te bølle
site, the Kongemose site was situated close to a
cove or a bay.

These sites are only two of a large number of
Mesolithic sites located on the north-east coast
of Scania. Most consist of areas of scattered flint
artefacts. Only a few small Mesolithic sites have
been archaeologically excavated. The two sites
at Yngsjö are good examples of the complex
stratigraphy of the Mesolithic sites in the area.
Though the excavated areas are small, they con-
tribute significantly to our knowledge about the
structure of the period's sites, their huts and eco-
nomical strategies, and they offer more infor-
 mation about the changing sea levels during the
Mesolithic on the Kristianstad plain.
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