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Undersökningen vid Yngsjö
Hösten 2012 gjordes en arkeologisk under-
sökning inom två områden vid Yngsjö, Åhus 
socken i Kristianstad kommun (figur 1). Des-
sa ligger omkring en kilometer från dagens 
kustlinje och mellan fyra och sex meter över 
havet. Landskapet domineras av sanddyner 
och tallskog som planterats för att motverka 
den stora sandflykten. Havsnivån har varierat 
kraftigt över årtusendena och sandflykten 
har varit omfattande. Under yngre bronsålder 
och förromersk järnålder utgjorde trakten ett 
insjöområde med våtmarker och en smal 
landtunga ut mot kusten (figur 2). I den här 
artikeln behandlas det södra av de båda 
 områden som undersöktes. Detta var cirka 
2 650 m2 stort och innehöll upp till 0,3 m 
tjocka kulturlager med två gårdslämningar i 
form av minst fem långhus. Boplatsen var i 
bruk från slutet av yngre bronsålder fram till 
början av förromersk järnålder och det finns 
spår av odling och djurhållning samt tecken 
på jakt och fiske. Dessutom finns lämningar 

som visar att det förekommit bronsgjut-
ning.1 
 Tidigare kända kustnära boplatser från 
yngre bronsålder/förromersk järnålder sak-
nas i denna del av nordöstra Skåne. De jäm-
förbara boplatser som finns i närområdet 
 ligger alla i den västra eller norra delen av 
Kristianstadslätten. En del av dessa boplatser 
har dessutom varit bebodda under längre pe-
rioder. 2 Boplatsen i Yngsjö ligger troligen på 
»ny» mark som frilades vid den snabba reg-
ressionen av havsytan under bronsåldern.3 
Det kan alltså röra sig om en pionjärbosätt-
ning i en landnamsfas. 

Bebyggelsen
Vid undersökningen påträffades rester av 
fyra långhus som låg väldigt nära varandra 
och i några fall även överlagrade varandra. 
De var mellan 12 och 17 m långa, 7 till 8,5 m 
breda och hade alla en öst–västlig riktning 
samt en svagt konvex form med något run-
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dade gavlar. Dessutom fanns ett litet uthus 
(hus 125) som kan uppskattas ha varit 7–9 m 
långt. Husens tak bars upp av fem – sex par-
ställda stolppar. Avståndet mellan paren var 
störst i väster, vilket skulle kunna tolkas som 
att bostadsdelen fanns i väster och att det låg 
ett stall/förråd i öster. Husen har haft en in-
gång längs vardera långsidan och dessutom 
möjligtvis i gavelhörnen i hus 121 och 122. I 
västra delen av hus 121 fanns en ugn medan 
det i både hus 122 och hus 124 fanns en härd 

och en kokgrop. Inom området påträffades ock-
så spår av hägnader, vilket kan tolkas som att 
det har funnits hägnader runt husen (figur 3).
 Husen är typiska för perioden och liknan-
de har funnits på Kristianstadslätten och på 
andra håll, t.ex. i Köpingetrakten vid Ystad 
och Pryssgården vid Norrköping.4 Datering-
ar av husen med hjälp av 14C-analys har gett 
en datering mellan 805 och 395 f.Kr., d.v.s. 
bronsålderns period V – förromersk järnålder 
period I. Då många av husens dateringar 

Figur 1. Undersökningsområdets kustnära läge vid Yngsjö i nordöstra Skåne.
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överlappar varandra är det svårt att ge en bild 
av vilka hus som var samtida och hur de 
 avlöste varandra. Inte heller de påträffade 
fynden av bl.a. keramikskärvor ger någon 
ledtråd. Den troliga tolkningen är att det rör 
sig om en, möjligen två, gårdar med hus som 
har ersatt varandra. Det finns också en möj-
lighet att bosättningen har varit större, då det 
kan finnas ytterligare huslämningar utanför 
undersökningsområdet eftersom de påträf-
fade husen låg alldeles vid den södra och 
sydvästra schaktkanten. Bebyggelsen skulle 
kunna vara strukturerad som de stationära 
gårdar som undersökts på andra platser i 
Sydsverige.5

Näringsfånget
På boplatsen har man odlat och hållit boskap. 
Dessutom finns enstaka tecken på fiske och 
jakt. Fyndmaterialet är ganska ordinärt men 

Figur 2. Undersökningsområdets placering i sjö- och 
våtmarksområdet, cirka 500 f.Kr. 

Figur 3. De olika husens pla-
cering inom undersöknings-
området.
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ändå jämförelsevis varierat, med bl.a. hus-
hållskeramik och enkla flintartefakter samt 
mal- och slipstenar. Utöver detta fanns dock 
fynd som visar att man också har sysslat med 
bronsgjutning (se nedan).
 Vid undersökningen gjordes makrofossil-
analyser som visar vad man har odlat. Det 
fanns fynd av skalkorn, emmer/speltvete och 
frön av svinmålla som visar att man har göds-
lat på åkrarna. Det fanns också små mängder 
av linfrö och en äpplekärna. Inom området 
fanns dessutom spår efter hägnader som vi-
sar att man kan ha indelat marken i olika de-
lar. Det finns också flera ytor med årderspår, 
vilka har skurit ner igenom kulturlagren. 
Spåren måste därmed vara yngre än kultur-
lagren, men har inte lyckats dateras närmare 
än så. 
 Benmaterialet var litet och dåligt bevarat. 
Det består främst av fragment från nötboskap 
och får/get men det finns även svin och häst. 
Artfördelningen stämmer generellt sett väl 
överens med andra boplatser från yngre 
bronsålder och äldre järnålder. Dominansen 
av nötboskap och får/get tyder på att man har 
utnyttjat strandängarna som betesmark. Det 
påträffades också ett sälben och några fisk-
kotor. Detta pekar på säljakt och fiske, vilket 
ju är naturligt i en kustnära miljö.

Bronsgjutning
Det som gör den här boplatsen särskilt intres-
sant är spåren av bronsgjutning. Gjutningen 
har troligen skett i mindre skala och liknar 
fynd som har påträffats längre in på Kristian-
stadslätten, t.ex. vid Snårarp.6 Bronsgjut-
ningen vid Yngsjö var koncentrerad till om-
rådet med hus där det framkom tre ugnsrester 
samt fynd av bronsbitar, gjutformar, deglar 
och keramik till gjutprocessen.
 En av de ugnar som påträffades fanns inne 
i hus 121 medan de andra låg strax väster om 
detta hus, på platsen för hus 122 och hus 123. 

Ugnarna bestod av olika lager som innehöll 
bränd lera, kalk och sten. Det finns också ex-
empel på att pinn- eller käpphål kan ha ingått 
i konstruktionerna.
 Bronsbitarna utgjordes av sex små smäl-
tor, en gjuttapp och ett litet bronsklipp. Gjut-
formsresterna bestod dels av 7 bitar bränd 
lera till formar till bronsnålar och dels tre bi-
tar täljsten som kom från en form till en holk-
yxa (figur.4). Därutöver fanns ytterligare sex 
bitar av bergart, vilka också tolkas som 
 gjutformsrester. Bland den brända leran finns 
elva bitar avsedda för deglar. Keramiken som 
har med metallhantering att göra bestod  
av skärvor från koppar och silkärl, varav de 
 sistnämnda kan ha fungerat som bunsen-
brännare. 

Yngsjö och förhållandet till 
omgivningen
Yngsjö tolkas som en kustnära boplats som 
togs i bruk under yngre bronsåldern när havs-
nivån sjönk. Den bestod av 1 möjligen 2 går-
dar och var bebodd året runt. Djurhållningen 

Figur 4. Insida av gjutform till holkyxa.
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har varit ordinär med främst nötboskap och 
får/get. Man odlade säd och gödslade sina 
åkrar. Utöver detta har man säkert både jagat 
och fiskat. Flintan består av enkla redskap 
och keramiken främst av hushållskeramik. 
Det som utmärker platsen är att det även har 
förekommit bronsgjutning, om än i begrän-
sad omfattning. Troligen rör det sig om 
bronshantering till husbehov. Exempel på 
boplatser från denna tid finns längre in på 
Kristianstadsslätten, där bronsgjutning ägde 
rum i mindre skala. En möjlighet är att det 
kan ha varit kringvandrande hantverkare som 
har stått för denna verksamhet.
 Boplatsen har alltså både haft en ordinär 
och en specialiserad karaktär. Boplatsens 
läge kan beskrivas som kommunikativt. Den 
har legat på en strategisk plats med kontakter 
som har kunnat riktas både in mot land längs 
Helgeå och ut mot havet och omvärlden. Det 
är kanske också i detta perspektiv man ska se 
bronsgjutningen.

Summary
In 2012 the remains of a Late Bronze Age/
Pre Roman Iron Age settlement was investi-
gated close to the coast of Yngsjö in the 
northeastern part of Scania, Sweden. The 
Settlement was a pioneer settlement on the 
new ground that was available when the sea 
level declined. The settlement consisted of 
five longhouses belonging to one or two 
farms. The settlers were breeding cattle and 
sheep/goats and they also grew corn in ferti-
lized fields. There are also indications of 
hunting and fishing. Interesting are the finds 
of artefacts from bonze casting, which is a 
very specialized activity. The settlement had 
a strategic position, close to the coast, and 
had probably contacts both with the plain of 
Kristianstad and overseas. 

Noter
1 Linderoth 2014.
2 Björk & Carlie 2003; Edring 2004; Fabech, Helgesson 
& Linderoth 2013; Helgesson 2012. 
3 Gedda 2007:18ff. 
4 Borna-Ahlkvist 2002; Linderoth 2012; Tesch 1993.
5 Artursson 2009.
6 Edring 2004.
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