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STENÅLDERSFYNDEN I RÅÅ VID HELSINGBORG. 

Bidrag till frågan om landhöjningen i Sydsverige. 

AF 

CARL W1BLINO, OSCAR ALMGREN OCH KNUT KJELLMARK. 

Af C A R L W I B L I N G . 

T ^ ^ ^ ? e d a n år 1904 omnämnde fabrikör A. B. Palm i Hel-
NLT^/TJJ singborg för mig, att enligt honom lämnad upp

gift skulle i ett grustag, beläget ungefär halfvägs 
mellan Raus station och Råå fiskläge, å Raus n:r 

8, finnas ett mörkt lager, som låg inbäddad! i sanden. Ehuru 
detta meddelande syntes mig äga ej ringa intresse, var det 
dock först våren följande år, som jag tillsammans med kon
torist C. H. Cedervall kom att besöka platsen. Såväl då som 
sedermera anställde jag undersökningar härstädes, och har 
därvid herr Cedervall varit mig behjälplig, bl. a. genom att 
taga fotografier och göra afvägningar. 

Såsom fig. I utvisar, befinner sig grustaget i en upp
höjning, hvilken sannolikt är att betrakta som en forntida 
strandterrass eller strandvall och sålunda bildad af hafvet, 
hvilket enligt uppgift vid högre vattenstånd ännu lär tränga 
in hit. Troligtvis har den dock sedermera något förändrats 
och afrundats genom ett fordomtima tillflöde till Råå-än, som 
flyter strax nedanför (jfr plankartan fig. 2). Att döma af grus
tagets läge i förhällande dels till ån, hvars höjd öfver hafvet 
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är angifven på Helsingborgs vattenverks karta, dels till järn
vägslinjen, som vid Raus station befinner sig på ungefär 9 
meters höjd öfver hafvet, torde fyndlokalen ligga ungefär 6 
m. öfver detta1. 

I grustagets stalp iakttog jag flera olika skikt, däribland 
ett par mörka sådana, som särskildt voro ägnade att ådraga 
sig min uppmärksamhet. På grund af iakttagelser, som jag 

Fig. 1. Vy öfver boplatsen ä Raus n:r 8, tagen frän landsvägsbron öfver 
Räå-än mot norr. Korset utmärker grustaget. 

gång efter annan gjorde pä platsen, syntes skiktens form något 
ändra sig i mån af grustagets utvidgning. I allmänhet torde 
dock lagringen varit följande (fig. 3), nämligen nedtill tämligen 
stridt grus, därpå ett mörkt sandskikt, som var ungefär 15 
cm. mäktigt och täcktes af ett tunnt skikt af ren sand, öfver 

1 Dä de på denna karta angifna borrhälen icke af mig kunnat återfinnas 
och de nämnda höjduppgifterna ej häller synas fullt öfverensstämma med hvar
andra, ha mina med ledning af dessa uppgifter företagna afvägningar ej kunnat 
gifva något fullt exakt resultat. 
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detta åter ett mörkt sandlager af ungefär samma mäktighet 
som det förutnämnda, därefter groft, järnoxideradt grus med 
inmängd "strandklapper" samt slutligen upptill ett mörkt sand
lager, som småningom 
öfvergick i myllan. I 
det öfversta lagret 
funnos därjämte utböj-
ningar af större dimen
sioner (bredd och djup 
ung. 70 cm.), som mer
endels lågo helt nära 
hvarandra, och syntes 
härröra från igenfyllda 
gropar. 

En närmare under
sökning af de mörkare 
partierna gaf vid han
den, att sanden i dessa 
sannolikt erhållit sin af
vikande färg därigenom, 
att den blifvit uppblan
dad med förmultnade 
växtdelar och små par
tiklar från såväl förkol-
nadt trä som s. k. kol
skiffer. I de mörka 
skikten hittades enstaka 

flintskärfvor, af hvilka några föreföllo att hafva blifvit slagna af 
människohand och varit använda till redskap. Äfven bland strand-
klappern anträffades undantagsvis flintskärfvor, ehuru ej af 
någon fullt karaktäristisk form. I det öfversta kulturlagret 
funnos däremot en hel del slagna flintskärfvor, däribland flera 
fullt typiska redskap1. De tillvaratagna träkolen härröra enligt 
bestämning af professor E. Rostrup i Köpenhamn från björk, 

1 Fynden äro närmare beskrifna nedan i afd. II. 

Fig. 2. Plankarta öfver Råå fiskläge. 1: grus
tag ä Raus n:r 8 med fynd från äldre stenål
dern; II: grafhög; III: grustag vid Decauville-

banan med fynd från yngre stenåldern. 
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och flintföremålen äro samtliga oslipade och af tämligen pri
mitiv beskaffenhet. 

Fyndlokalen påminner ganska mycket om de kulturlager, 
som jag anträffat såväl vid mina undersökningar af Blekings
kusten, särskildt i Torhamnstrakten, som äfven utmed Greifs-
l l l i i l " walderbodden i norra Pommern1. Jag häller därför 

i ' för troligt, att ocksä i Raus de undre mörka lagren 
' bildats på ungefär samma sätt som på dessa lokaler. 

i J Mest sannolikt torde därför vara, att nämnda lager, 
K' hvilka syntes bukta sig inåt och äfven kunde iaktta

gas i ett mindre grustag närmare ån, härröra från 
forna markytor, som till följd af hafvets stigning be
arbetats och öfverlagrats af detta. Då emellertid så
väl kolpartiklarna som flintföremälen förekomma på 
växlande djup och under liknande förhållanden äfven 
anträffades af vattnet nötta skifferstycken, är naturligt
vis den möjligheten ej heller utesluten, att de mörka 
skikten också kunna hafva uppkommit genom ut-

Profil frän gärn ing från en något högre upp belägen strand 
grustaget 
ä Raus m e d kulturlager, ehuruväl något sådant ej synes fin-
n:r 8. nas i det närmaste grannskapet. 

I den öfversta strandterrassen i Raus, ofvanför stationen, 
har jag dock såväl förut som sedermera anträffat i strand
gruset skedda nedgräfningar, som befunnits innehålla pä hvar
andra lagda stenar och eldstäder. De här gjorda fynden hafva 
emellertid hittills varit alltför obestämda för att med visshet 
kunna hänföras till stenåldern, och synes mig föröfrigt denna 
strandterrass ligga både för högt öfver och aflägset från nyss
nämnda lokal, för att de mörka skikten skulle kunna tänkas hafva 
uppkommit genom en utsköljning därifrån. I så fall måste 
man nämligen förutsätta en mer än vanlig våldsamhet hos 
vågsvallet, såsom t. ex. vid Ancylustidens slut genom sundets 
genombrott. 

i Carl Wibling, Om kustfynd i Bleking i Ymer 1899, sid. 276-278 
(fig. 10 och 11) och Tiden för Blekings första bebyggande, Karlskrona 1895, 
sid. 3-6. 
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Under alla förhållanden torde ej gärna kunna betviflas, 
att människor bott på den nu undersökta fyndlokalen eller i 
dess grannskap under en tid, då gränslinjen mellan land och haf 
gång efter annan något förskjutits på grund af en oscillerande 
rörelse hos det senare. Af de i det öfversta kulturlagret, som 
ej företedde minsta spär efter öfverlagring, talrikt anträffade 
ilintföremälen frän äldre stenåldern, framgår föröfrigt, att haf
vet under denna period ej kunnat stå mer än högst 6 m. öfver 
dess nuvarande nivå och sålunda ej betydligt högre än i våra 
dagar. Tager man därjämte hänsyn till hafvets tidtals inträf
fande stigningar, såsom vid våldsamma stormar och strömför
ändringar, hvilka förhindra en bosättning omedelbart utmed 
detsamma, torde höjdsiffran böra än ytterligare sänkas. 

Särskildt anmärkningsvärda synas mig ock de utböjningar 
vara, som det öfversta kulturlagret på sina ställen företedde. 
Då den ouppodlade sandmarken i denna trakt i allmänhet är 
tufvig och gropig, skulle ju kulturlagrets förutnämnda beskaf
fenhet kunna därigenom förklaras, om ej utböjningarna, åt
minstone i vissa fall, varit allt för skarpt markerade, för att 
icke snarare tyda på nedgräfningar. Helt visst skulle det där
för legat nära till hands, att anse de nämnda groparna utgöra 
rester efter forna hyddor, men detta antagande motsäges bl. a. 
af den omständigheten, att de därtill synas hafva varit alltför 
små och legat för nära hvarandra. Däremot förete de onek
ligen en viss likhet med de af mig beskrifna "brandfläckarna" 
på Ulfö i Småland1, beträffande hvilka äfven riksantikvarien 
Montelius håller för troligt, att de förskrifva sig från sådana 
grafvar under jordytan som dem, hvilka professor J. Mestorf 
anträffat i Schleswig-Holstein'-'. Antagandet, att så äfven skulle 
vara händelsen med grafvarna i Raus, bestyrkes i viss mån af 
det förhållandet, att enligt uppgift af åtskilliga personer där-

1 Carl Wibling, Ulföfynden, Ymer 1897, sid. 189—198. 
- J. Mestorf, Gräber ohne Steinkammer unter Bodenniveau, Mitthei-

lungen des Anthropologischen Vereins in Schleswig-Holstein, Fiinftes 
Heft, 1892, sid. 9 - 2 1 . 
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städes fordom pä platsen för grustaget funnits mindre graf
högar1, men motsäges af den omständigheten, att i dessa lära 
hafva anträffats föremål frän den yngre stenåldern. 

Det synes mig därför vara mest sannolikt, att dessa graf
högar ägt ett visst samband med den begrafningsplats från 
yngre stenåldern, som, att döma af några grafhögar på andra 
sidan Råå, ursprungligen synas hafva funnits i denna trakt. 
Ett par af dessa, som ligga på strandbrinken i närheten af 
Kopparverket, hafva genom här skedd nedgräfning vare sig 
för undersökning eller grustäkt redan för länge sedan blifvit 
i det närmaste förstörda. En annan, som befinner sig i när
heten af Mekaniska verkstaden (fig. 2: II) och på ungefär samma 
nivå^som fyndlokalen i Raus, föreföll ännu för ett par år sedan 
att vara fullkomligt oskadad. 

Såväl på grund af högens ringa höjd öfver hafsytan, 
hvarigenom den syntes mig äga stor betydelse som vatten
märke, som ock på grund af dess belägenhet invid ett sam
hälle med sä stora utvidgningstendenser som Råå och därför 
utsatt för faran att förstöras, framhöll jag vid olika till
fällen för vederbörande önskvärdheten af att högen med sna
raste måtte undersökas. Så skedde tyvärr ej, och inträffade 
för den skull, vintern 1905, hvad jag befarat, nämligen att 
högen blef utsatt för svår åverkan. Då jag på grund af sjuk
dom ej själf kunde taga någon befattning med högen, blef 
denna efter af mig gjord anmälan på våren samma år 
undersökt af amanuensen T. Arne. Därvid anträffades i ena 
kanten af högen en sekundärgraf från 6:te perioden af brons
åldern2 samt i midten, där den blifvit mest skadad, några 
kantställda stenar, som syntes utgöra rester af en hällkista. 
Att denna torde förskrifva sig från stenåldern synes mig fram
gå redan af stenarnas storlek, men äfven af de stenåldersfynd, 
hvilka gjorts såväl i den närbelägna kyrkogården som ock vid 

1 I mullagret hafva ocksä anträffats hvita, kalcinerade ben, som synas 
härröra från människor. 

2 Fornvännen 1906, sid. 238, inv.-n:r 12,845, 



Stenåldersfynden i Råå vid Helsingborg. 111 

den grustagning, som år 1906 ägde rum i närheten vid om
byggandet af Decauvillebanan. 

Redan sommaren samma år anmälde 
herr Cedervall för mig, att under arbe
ten i närheten af Råå station hittats ett 
par flintdolkar (den ena = fig. 5), men 
emedan denna trakt är ovanligt rik 
pä fornföremål, ansåg jag fyndet ej 
äga något större intresse. Då han 
emellertid i början af hösten omtalade 
för mig, att här ytterligare funnits två 
vackra flintdolkar1, uppmanade jag 
honom att ofördröjligen besöka fynd
stället. Därvid hittade han enligt upp
gift i sanden en flintdolk (fig. 4) och 
iakttog äfven i grustagets stalp en 
mörk, buktig rand, hvarför jag om
sider beslöt att efterkomma hans öns
kan att vid lägligt tillfälle anställa en 
undersökning på platsen. 

Vid det besök, som jag tillsam
mans med herr Cedervall företog i 
grustaget, som befanns vara öppnadt 
i den nedersta strandterrassen och så
lunda ej långt frän den nuvarande stran
den (fig. 2: in), undersökte jag först som hastigast den förut
nämnda mörka randen, hvilken ej blott nedtill utan delvis 
äfven upptill omgafs af strandmal. Efter allt att döma hade 
här ursprungligen funnits en trågformig fördjupning, som vid 
hafvets stigning igenfyllts med grus, och syntes mig det mörka 
skiktet hafva uppkommit antingen af söndersmulad! träkol, 
som här nedsköljts och upplösts af vattnet, eller ock af sam
manpressade, förmultnade växtdelar. För sistnämnda anta-

Flintdolkar frän 
grustaget vid Decauville

banan i Råå. i/,, 

1 Enl. mig meddelade uppgifter lära minst åtta dolkar hafva anträffats 
i grustaget. 
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gande talade för öfrigt den omständigheten, att i den mörka 
randen hvarken hittades några bestämbara kolpartiklar ej heller 
anträffades några flintskärfvor, som med säkerhet kunna anses 
vara slagna af människor. 

Långt mera intresse ägde ett parti af mörkgrå anstryk
ning, som iakttogs i närheten och tydligtvis härrörde från en 
i det skiktade strandgruset skedd nedgräfning. Detta parti, 
hvilket ägde en längd af 4,5 m. och befann sig på 0,4o m:s 
djup under jordytan, bestod af ett sandblandadt jordlager af 
ungefär 0,3o m:s mäktighet. Vid närmare undersökning visade 
sig förutnämnda parti bestå af sand, som ej blott genom sin 
finhet utan äfven genom förekomsten af inmängda kolpartiklar, 
flintaffall och slagna flintskärfvor väsentligen skilde sig frän 
omgifningen. Vid fortsatt undersökning anträffades därjämte 
i sydöstra hörnet en mörk skålformig urgröpning, som inne
höll kol och på hvarandra lagda, starkt brända stenar och 
sålunda tydligtvis utgjorde rester efter en här belägen eldstad. 

Det hela (fig. 6: a, b) gaf sålunda vid handen, att på 
platsen befunnit sig en bostad, hvars nedre parti bildades af 
en fördjupning i gruset, som blifvit fylld med fin sand, och 
hvilken, dä vid fortsatt gräfning storleken syntes aftaga, sanno
likt haft en rund form. Om dess beskaffenhet i öfrigt kunde 
man däremot ej af de gjorda fynden bilda sig någon före
ställning. Något påminner denna husgrund om den vid Mul-
torp anträffade1, ehuru den i Råå saknar kringsatta stenar, 
men i synnerhet om sådana som aftäckts i Böhmen'2. 

Förutom ofvannämnda husgrund funnos i grustaget vid 
Råå flera liknande mörka lämningar. Dessa undersökte jag 
dels vid mitt första besök, dels vid ett följande, som jag före
tog på platsen tillsammans med amanuensen T. Arne. Vis
serligen befunnos sistnämnda lämningar vara mera förstörda, 
men det syntes dock sannolikt, att äfven de härrörde från sten-

1 Oscar Almgren, Sveriges fasta fornlämningar, Stockholm 1904, sid. 9. 
2 Sophus Muller, Urgeschichte Europas, Strassburg 1905, sid. 25. 
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åldersboningar, och att sålunda här under denna period fun
nits en bosättning af troligtvis flera familjer. 

Vid besök, som jag gjort i Råå tillsammans med trafik
chefen Uggla och ingenjör Janzén, meddelades mig af dem, 
att vid grustagningen här äfven anträffats slipstenar, yxor och 
mejslar m. m. Huruvida föremålen i likhet med dolkarna 
hittats i samband med bostadsresterna, kunde jag dock ej 
erhålla fullt besked om, alldenstund en del af arbetarna ent-

Fig. 6. Profil af bostadsgropen i Råå {a: kulturlager, b; eldstaden) samt 
vy af densamma efter utgräfningen. 

ledigats. Under alla förhållanden synes det mig dock ej kunna 
råda tvifvel om, att på denna plats aftäckts rester efter bo
ningar, hvilka på grund af såväl fyndens beskaffenhet som 
här belägna grafvar sannolikt härröra från slutet af stenåldern 
eller hällkistornas tid, hvilka, sävidt jag har mig bekant, hit
tills icke påvisats i Norden. 

Af ännu större intresse synes mig emellertid vara, att vid 
den afvägning, som ingenjör Janzén pä min begäran företog 
på fyndplatsen, bostadslämningarna befunnos ligga blott 4,86 
m. öfver hafvets dåvarande nivå och 3,26 m. öfver dess medel
nivå. Då i Öresund på grund af strömförhällanden och stor
mar hafsytan stundom undergår förändringar på 2 — 3 m., 
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torde nämligen personer, som bosätta sig utmed kusten och 
vilja undgå alla eventualiteter frän hafvets sida, ej gärna kunna 
placera sina boningar på lägre nivå, än de nu aftäckta bostads
resterna befinna sig. Ungefär liknande iakttagelser beträffande 
nivåförhållandena under stenåldern som i Råå har jag äfven 
gjort vid undersökning af stenåldersboplatser invid Lands
krona, Höganäs och Engelholm. 

Liksom jag funnit vid mina undersökningar af kusten i 
norra Tyskland, Bleking och sydöstra Skåne1, synas att döma 
af nu gjorda iakttagelser äfven utmed Öresund nivåföränd
ringar hafva ägt rum under den äldre och möjligen äfven i 
början af den yngre stenåldern, men hafva dessa sannolikt 
upphört redan i slutet af sistnämnda tidsskede. Fördelningen 
mellan land och haf torde därför i Sydsverige för flera år
tusenden sedan hafva varit ungefär densamma som i våra 
dagar, och antagandet af en här försiggående sekulär eller 
långsam landhöjning sålunda vara oriktig. 

På grund af en del andra af mig gjorda iakttagelser, bl. 
a. vid den undersökning, som jag tillsammans med statsgeo
logen N. O. Holst och lektor K. Vallin för en del år sedan 
företog på de sammanväxta klippholmarna Ormaskär och 
Flakaskär i Blekings östra skärgård2, håller jag dock för möj
ligt, att nivåförändringar af mera instantan och lokal karaktär 
kunna fortfarande försiggå i de södra delarna af vårt land. 
De stundom inträffande jordskalfven, hvilka ofta förorsakas af 
mindre sättningar eller andra rubbningar i den fasta berg
grunden, synas för öfrigt tyda därpå. 

1 Carl Wibling, Om kustfynd från stenåldern i Bleking, sid. 279, 
not 3, och 282. 

2 Carl Wibling, Nivåförhållandena i Blekinge. (Äger här en s. k. 
sekulär höjning rum?), Stockholms Dagblad 1892, samt "En växande 0", 
Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1894. 



Stenåldersfynden i Råå vid Helsingborg. 115 

II. 

Af O S C A R A L M G R E N . 

I juli 1907 hade jag tillfälle att såsom ett led i de af 
kronprins Gustaf Adolf anordnade arkeologiska undersökning
arna i Helsingborgstrakten företaga några dagars gräfningar i 
sällskap med dr. Wibling på de båda intressanta boplatser, 
för hvilka han ofvan redogjort. Undersökningen af den äldre 

^ ^ ^ f r ; f e ^ i r : f?j& 

Fig. 7. Profil af grustagskantcn å Raus n:r 8 i juli 1907; (a: mörk, något 
grusblandad mylla, b: stenigt, något myllblandadt strandgrus, c : fin, något 

myllblandad strandsand med mörkare, kolhaltiga ränder, 
d. fin, hvit strandsand). . 

boplatsen fullföljdes ytterligare under ett par dagar i sep
tember, hvarvid äfven doktor Knut Kjellmark deltog. 

På sistnämnda boplats, å Raus n:r 8, undersöktes i juli 
vid norra sidan af det större grustaget omkring 10 kv.-m. af 
det egentligen fornsaksförande myllelagret samt några kv.-m. 
af de underliggande lagren. I september upptogs norrut från 
grustaget genom den då tillgängliga åkern ett schakt fram 
till den lilla kullens höjdpunkt för att få en profil vinkelrät 
mot den gamla strandlinjen. 

I överensstämmelse med hvad dr. Wibling iakttagit, före-
kommo de stora massorna af tillslagna flintor och nästan alla 
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de typiska redskapen i myllelagret, hvars tjocklek i grustags-
kanten vid mina gräfningar vexlade mellan 40 och 60 cm. 
(fig. 7: a). I den noggrannt genomgräfda delen af detta lager 
hittades den särdeles typiska skifyxan fig. 9—31: g samt den 
med mera ojämn egg försedda, troligen vid tillverkningen miss
lyckade e äfvensom q, hvilken torde varit en s. k. rundtorn 
slagen yxa, ehuru eggdelen är skadad. Herr Cedervall hade 

Fig. 8. Skärning i grustagskanten i september 1907. 

tidigare i grustagskanten i samma lager hittat//g. 9—31: w, en 
liten flat, på båda sidor tillslagen yxa(?) med mycket skadad 
egg, den af en.spån gjorda borren fig. 33—51: o samt den 
slipade grönstensyxan med spetsoval genomskärning, fig. 32. 
Denna erbjuder ett särskildt intresse, då den tillhör samma 
typ, som af dr. Kjellmark anträffats i de samtida boplatserna 
vid Limhamn och vid Kullens fyr1. 

) Kjellmark i Ant. Tidskr. 17: 3, sid. 78, 118, och Ymer 1904, sid. 203. 
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Eig. 9—31. Slagna flintyxor frän boplatsen ä Raus n:r 8. Va-

Öfriga i fig. 9—31 och 33—51 afbildade föremål ha hittats 
pä den omgifvande åkerns yta, norr och öster om grustaget, 
dels af herr Cedervall under åren 1905 och 1906, dels vid 
mina undersökningar, (St. H. M. inv. 13,344 och 13,306). 

Under det att de i fig. 9—31 återgifna yxorna (a—p skif-
yxor, de öfriga rundtorn slagna) ej behöfva närmare förklaring, 
torde några ord böra yttras om de i fig. 33—51 afbildade red
skapen, a och c äro typiska, tjocka skifskrapor, g en tjock 
spän med skrapkant nästan rundt om, e ett tjockt stycke med 
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skrapkantartad tillhuggning längs ena långsidan, / a r e n tunn 
spån med rak skrapegg vid ena ändan (hittad i det långa 
schaktet). Intressant är den vackra spånskrapan i med rak 
skrapkant vid ena ändan och därinvid en halfrund urtagning 
som kan ha tjänat till glättning af pilskaft el. dyl. Liknande 
urtagningar ses å spånen j , k, l och skifvan h. Föremålet b 
har möjligen haft dubbel användning, ena ändan som skrapa, 
den andra som borr (udden afbruten); redskapet ligger ovan
ligt väl till i handen. En typisk borr af det tjocka slaget är 
q, mindre säkra m, p, r, s. Den stora tjocka skifvan d har 
äfven möjligtvis haft någon användning som redskap. 

Vidare tillvaratogs såväl vid gräf-
ningen i kulturlagret som genom 
plockning på åkern en stor mängd 
tillslagna flintstycken (affall). Ty
piska spånor äro däribland mycket 
sällsynta. De allra flesta styckena 
äro skarpkantiga, dock förekomma 
äfven "svallade". Några bitar ha 
varit utsatta för eld. Spår af slip
ning har ej kunnat iakttagas på någon 
skärfva. 

Det enda föremål från yngre stenåldern, som hittades i 
åkern, var ett litet fragment af en spjutspets eller ett dolk
blad af flinta (fig. 33—51: n). På andra ställen å gårdens ägor 
äro talrika föremål från yngre stenåldern funna. 

Ett stycke af en flat slipsten af sandsten, som nu låg 
nere i grustaget, liknar de vid Limhamn funna och torde äfven 
här höra till den äldre stenåldern, i det den haft användning 
vid slipningen af grönstensyxor. 

Om några vid undersökningen af myllelagret hittade snäc
kor, ett par korallbitar och en obränd benbit böra räknas till 
kulturlagret från äldre stenåldern, kan ej afgöras. 

Omedelbart under myllelagret vidtog ett lager groft strand
grus (klapper) af växlande tjocklek (10—45 cm. i profilen fig. 

Fig. 32. Slipad grönstensyxa 
från Raus n:r 8. Va-



Stenåldersfynden i Råå vid Helsingborg. 119 

o q 
Fig. 33—51. Skrapor, borrar m. m. af flinta frän boplatsen ä Raus n:r 8. l/a-

7: b). Detta innehöll en del oregelbundna, starkt svallade 
flintstycken utan säkra spår af viss form eller bearbetning. 
Ett par skarpkantiga stycken, som erhöllos vid sällning af 
detta lager, torde härröra från gränsen mot det öfverliggande. 
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I de fina sandlagren under gruset hittades vid undersök
ningen i juli en typisk tväreggad pilspets (fig. 52—56: b), ett 
skarpkantigt flintstycke af 7,5 cm:s diam. samt en del mindre 
flintbitar, de flesta svallade, men några skarpkantiga. I sep
tember hittades i motsvarande lager längre in det vackra spå-
net fig. 52—56: a, som är något svalladt, samt de skarpkantiga 
skärfvorna c, d och e, hvaraf d längs ena långkanten har 
skraptillhuggning först åt ena sidan, sedan ät den andra. I 
närheten af dessa låg äfven en sandstensskifva af 15 cm:s 

diam. och l,;s cm:s tjocklek bland 
kiselstenar och svallade flintbitar. 
Äfven i det långa schaktet inåt 
åkern hittades i sandlagret ett 
flintspån (6,7 cm.) och tre flint-
skifvor (6,7—2,9 cm.), hvaraf två 
med mycket skarpa kanter. 

I de mörka delarna af sand
lagret hittades också flera smärre 
träkoisbitar. 

För den geologiska tolk-
Fig. 52-56. Flintor frän sandlagret n ingen af dessa fyndförhållanden 

vid grustaget ä Raus n:r 8. % ^ j a g h ä n y i s a t U j d r ^ ^ 

marks nedan under III införda utlåtande. Jag vill blott här 
påpeka, att de i sandlagret funna föremålen alla äro af den 
art, att de lätt kunna genom vågornas inverkan ha dragits ut 
ifrån stranden ett godt stycke nedåt hafsbottnen. 

Mindre utbyte gåfvo de kompletterande undersökningar, 
som utfördes vid det stora grustaget invid Decauvillebanan i 
norra delen af Råå samhälle (jfr planen fig. 57). Kanterna 
af den af dr. Wibling utgräfda eldstadsgropen (vid c) hade 
blifvit förstörda, men vid undersökning omedelbart därintill 
hittades utom en del vanligt flintaffall ett stycke af en fyr
sidig, tämligen tunn flintyxa (fig. 58). Den är ofullständigt 
slipad pä bredsidorna samt har spår af slipning längst ned 
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på ena smalsidan; det ser ut, som om öfre delen af denna 
sida blifvit omknackad för att efter yxans afslagning möjlig
göra dess fästande i samma skaft. Senare synes man ha an
vändt yxan att slå skärfvor af, ty eggpartiet synes vara af-
siktligt bortslaget. Att yxan typologiskt snarast tillhör gäng
griftstiden, torde därför ej ha så mycket att betyda, när de 
talrika dolkfynden på platsen tala för, att bosättningen här 
egentligen är att räkna till hällkisttiden. Dock är att nämna 
i detta sammanhang, att en vacker tjocknackad flintyxa, slipad 
blott på bredsidorna (typisk för gänggriftstiden) hittats i ett 

^ s c a u o i V / e J a n an . 

Fig. 57. Plan af grustaget vid Decauvillebanan i Råå. 
De tjockare strecken i grustagets kanter beteckna 

partier med djupare mylla. 

potatisland drygt 50 m. NO. om grustaget, på samma nivå 
som nyssnämnda fynd, och en tunnackad yxa med omknac
kad egg på gärdena häremellan och kyrkogården; en tjock
nackad, föga slipad yxa med skadad egg hade hittats jämte 
en half flintsåg m. m. vid grafgräfning på kyrkogården (alla 
dessa föremål inköpta för St. H. M. inv. 13,176). 

Vidare undersöktes den af dr. Wibling ofvan omnämnda 
trågformade, mullfyllda fördjupning, som syntes i grustags
kanten några meter S. om eldstadsgropen (d). Den var i 
genomskärning 8 m. lång och dess största djup, i midten, var 
0,r. m. Under mullgropen låg strandklapper och därunder fin 
rödaktig strandsand. På sidorna om gropen gick strandklap-
pern ända upp i dagen, och det visade sig vid undersök
ningen, att gränserna mellan mullgropen och klappern i jord-

Fornvännen 1908. 9 
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ytan gingo rätlinigt och parallelt ät SO., såsom ä planen är 
antydt (den prickade tvärlinjen antyder undersökningens gräns) 
Utdragas dessa båda linjer åt NV., så sammanfalla de unge
färligen med ändpunkterna för den liknande mullsänka af 
ungefär samma bredd och djup, som fanns vid a. Detta kan 
ej tolkas annorlunda, än att här varit en naturlig långsgåendc 
"vågdal" i strandvallen, hvilken småningom igenfyllts med 
fin sandmylla. Detta kan delvis ha skett genom människors 

åtgörande, ty bottnen af den under
sökta gropen innehöll ganska myc
ket skarpkantigt flintaffall (däribland 
äfven en liten spånskrapa, fig. 59); 
flera af dessa flintbitar voro sön
dersprängda i eld, och kolspär 
skönjdes också öfver det på planen 
finstreckade området. Vinden kan 
ju ock ha bidragit till sänkans igen
fyllande, och slutligen har den 
plöjning, som här förr ägt rum, 
fullständigt utjämnat terrängen. En 

liknande igenfylld "vågdal" torde representeras af det långa, 
högst 0,5 m. djupa myllelagret b—b, i hvars botten äfven 
märktes ett svart lager, hvari hittades en eldsprängd flintbit. 
Det breda myllelagret e—e var högst 40 cm. djupt och star
kare uppblandad! med klapper (vid / fanns ä 15 cnr.s djup 
ett tunnt lager af kolbitar, knappt 1 m. långt, hvari hittades 
ett par brända benbitar och några nyare krukskärfvor). 

Några husrester utöfver den af dr. Wibling undersökta 
eldstadsgropen kunde alltså ej konstateras längs grustagets 
kanter. 

Fig. 58. 59. Flintyxa och flint
skrapa frän grustaget i Råå. V2 
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III. 
Af K N U T K J E L L M A R K . 

Vid Raus är litorinagränsen markerad af en tydlig terrass
fot, gående fram i nordväst—sydostlig riktning strax innanför 
Raus järnvägsstation. Höjden öfver hafvet är nära 9 m.1 

Mellan Raus järnvägsstation och Råå sänker sig landet 
gradvis, bildande lägre, föga tydliga terrasser och kullar, hvilka 
senare sannolikt äro deltabildningar, uppkomna vid den åmyn-
ning, som vid tiden för litorinahafvets högsta stånd förefanns 
i östra kanten af Råå samhälle omkr. en half kilometer innan
för den nuvarande stranden.2 

De stenåldersfynd, delvis härrörande från den äldre nor
diska stenåldern (med skifyxor och rundtorn slagna yxor), som 
beskrifvas i föregående uppsats, äro gjorda på en liten, åt ut
kanterna mot söder och väster afrundad platå, som förefinnes 
mellan Råå-ån och vägen från Råå till Raus järnvägsstation i 
sydlig riktning från Otto Olssons gärd Raus n:r 8. 

Platån, som är en skiktad strandgrusbildning, höjer sig med 
sin högsta del 6,75 m. ö. h.'5 Från högsta punkten ned till södra 
utkanten af fyndplatsen, där ett grustag fanns, företogos 
profgräfningar utefter en linje i nordost—sydvästlig riktning. 
Omstäende skematiska profil (fig. 60) åskådliggör lagerföljden. 

a nutida plogskikt 20—30 cm.; 
b svart eller rostfärgad! löst grus med fläckar af ljus sand 

35 cm.— 1 m. 
1 Raus och Ramlösa järnvägsstationer, som båda ligga intill terrass-

foten, äro belägna vid resp. 8,9 ra. och 9,3 m. ö. h. Se bl. a. Afvägnings-
bok af O. Lundberg, Malmö 1888, sid. 39. 

2 Å en af dessa terrasser, som är belägen strax ofvanför den fyndplats, 
som uppsatsen närmast berör, befinncs högsta punkten (jfr fig. 1) ligga 10,r. 
m. ö. h., alltså högre än hvad som här angifvits såsom litorinagränsen. På 
denna punkt har emellertid förmodligen legat en större grafhög. Allt tyder 
härpå. 

3 Enligt en af O. Almgren och mig företagen afvägning med utgångs
punkt från Raus järnvägsstation. 
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c skiktadt ljust grus 30—40 cm. 
d skiktad hvit sand med två mörka kolimpregnerade 

ränder 50 cm. 
e skiktad gulhvit sand 50 cm. 

Det öfversta lagret a var tämligen rikt på flintor. De 
flesta flintredskap, som hittades, lågo i detta lager och upp
plockades företrädesvis från ytan på spridda ställen af platån 
ned till 5,5 m. ö. h. 

I lagret b hittades sparsamt flintaffall och i profgrafven 
pä högsta punkten fanns i nämnda lager utom en del flint
affall och ett stycke af en skörbränd sten, liknande dem som 

5.K 

Fig. 60. Profil i schaktet frän grustaget ät NO, (Raus n:r 8). 

pläga hittas i stenålderns kulturlager, en liten rundtorn slagen 
flintyxa (dock med nu otydlig egg) och en utbuktad skif-
skrapa från omkr. 60 cm:s djup under ytan. 

Lagret b var luckert. Det visade ingen skiktning, och 
hela dess beskaffenhet, fläckarne af ljus sand och den synner
ligen ojämna, gropiga bottnen, som i profilen (se ofvan!) före
tedde en slingrande linje, ger vid handen, att det ombildats i 
sen tid genom människors åtgöranden. 

Den svarta färgen härrörde åtminstone delvis tydligen 
från kol. 

Ur lagret c erhöllos inga slagna flintor. Sådana hittades 
däremot i d, företrädesvis i den undre af de två mörka, svagt 
kolimpregnerade ränderna. De här funna flintorna utgjordes 
af skarpkantadt affall. Inga redskap, som närmare bestämma 
den arkeologiska åldern, äro funna i d, icke heller några sam-
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lingar af skörbrända stenar eller andra vittnesbörd om att 
dessa kolimpregnerade sandränder äro att tolka såsom orub
bade boplatslager. 

Jag anser, att lagret d fått sitt kol och sina flintor genom 
nedsköljning från en högre upp belägen boplats. Denna torde 
ha legat mindre än 100 m. från grustagets kant och kan hafva 
blifvit förstörd genom vågornas och rinnande vattens verk
samhet. Den måste naturligtvis ha förefunnits här långt förut, 
innan den nu å platåns yta träffade boplatsen bildades. 

Med afseende på bildningen af de två öfversta lagren a 
och b, tagna som ett, stannar man i någon ovisshet. 

Enligt uppgift af gärdens ägare skall marken här på plat
sen längre tillbaka hafva varit mycket ojämn och flere större 
och mindre "kullar" eller högar funnits. Dessa blefvo af den 
nuvarande ägarens fader utjämnade. 

Vidare synes mig lagret b ej likna orubbade kulturlager 
från stenåldern, som förut äro kända i våra trakter. Lagret 
är för litet packadt och kulturresterna alltför sparsamt före
kommande. En påtaglig Ukhet förefinnes däremot emellan 
detta lager och de anhopningar, som uppkomma vid grus-
harpning för frånskiljande af stenarne frän det finare materi
alet ur en aflagring med mörkt kulturlager — nutida eller för
historiskt — och ljust grus. Jag finner det för min del högst 
sannolikt, att här en gång en sådan grusharpning ägt rum. 

Huru härmed än må vara, kvarstår det faktum, att lagren 
på platsen hysa lämningarne af en stenäldersboplats från den 
äldre nordiska stenåldern. 

Dä det väl alldeles får uteslutas, att man här skulle ha 
att göra med en från annat håll hitkörd fyllning, återstår att 
antaga, att denna boplats täckt ytan af eller varit inlagrad i 
strandgruset på platsen. 

Om den täckt ytan af strandgrusaflagringen och denna 
yta tankes hafva legat högre än nu, synes det likväl ganska 
otroligt, att boplatslagret här ursprungligen legat mer än högst 
en eller annan meter högre än platåns nuvarande yta. 
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Man kan dock i trakten af Soldattorpet i Limhamn, där 
den stora stenåldersboplatsen en gäng legat inbäddad strax 
under krönet af Järavallen, finna ej sä få af boplatsens flint
redskap och en otalig mängd flintaffall nu, sedan den mäktiga 
vallen blifvit bortharpad, liggande pä dess bottenlager 2—3 
m. lägre än den plats, de från början innehaft. 

Jag har velat erinra om allt detta för att antyda, att man 
ej alldeles får bortse från den möjligheten, att det ifråga
varande boplatslagret med skifyxor och rundtorn slagna yxor 
vid Raus ursprungligen kan hafva intagit ett läge, som ej be-
höfver skilja sig så mycket från litorinagränsen på platsen. 

Alla hittills gjorda fynd af dessa äldre yxtyper, där man 
på grund af deras läge i relation till niväförändringarne kunnat 
säga något bestämdt om deras geologiska ålder, hafva visat, 
att de äro äldre eller samtidiga med litorinahafvets maximum, 
men aldrig, att de skulle vara väsentligt yngre än så.1 

Innan man på grund af ett enstaka fall öfvergår till den 
åsikten, att kulturen med skifyxor och rundtorn slagna yxor 
fortlefvat någon längre tid efter sedan litorinahafvet uppnått 
sitt maximum och den därefter följande landhöjningen fortgått 
till ett så högt belopp — 2 till 3 m. —, såsom i fallet Raus 
är fråga om, bör man noga uppväga alla möjligheter. 

Vi ha ännu tyvärr för vårt land inga tillförlitliga upp
gifter om huru långt ned under litorinagränsen fynd från vår 
yngre stenålders första period träffas. För den därefter föl
jande döstiden kan åtminstone ett fall anföras från en när
belägen stenåldersboplats, som visar, att denna period redan 
inträdt, då hafvet dragit sig tillbaka till 70 % af sin senaste 
stora utbredning. Detta fall är den af mig afvägda boplatsen 
vid Sandhamn på Hallands Väderö.2 

Om vi tänka oss, att skifyxorna och de rundtorn slagna 

1 Se bl. a. O. Frödins sammanställning i hithörande fråga i hans upp
sats En svensk Kjökkenmödding, Ymer 1906, H. 1, sid. 25—28. 

2 K. Kjcllmark, Öfversikt af Sveriges stenåldersboplatser, Ymer 1904, 
H. 2, sid. 207 o. f. 
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yxorna användts ännu så sent som dä döstiden inträdde1, 
borde vi i alla fall knappast vänta att finna dem på lägre 
nivå än vid 70 % af litorinagränsen. Vid Raus ha de träffats 
inom ett lager, som ligger vid mellan 80 % och 60 % af 
samma gräns, hvilket gör denna fyndplats så mycket intres
santare och till ett gif akt för kommande forskningar. 

1 På Smålands fornsal i Växjö finnes en rundtorn slagen yxa, tillverkad 
af en fyrsidigt slipad flintyxa; den är från obekant lokal. 


