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Metodiska ytundersökningar 
av stenåldersboplatser vid Stora Råby 

Av Mark Wyszomirski 

Hösten 1972 hittade förf. av en tillfällig
het en fyndplats vid Stora Råby, St. Råby 
sn, inom Lunds stadsgränser (fig. 1). 
Åkern tillhör lantbrukare Per Danielsson 
från Brunnsgård boställe. Markytan var 
täckt av stora mängder flinta, varför man 
kunde anta att det var en stenåldersbo
plats. Denna benämnes St. Råby boplats 
nr 2. 

För att bestämma fyndens största kon
centration och boplatsens begränsning, 
delades hela ytan upp i rutor om 10 XlOm 
(fig. 3). Från varje ruta insamlades mate
rialet för sig, icke bara redskap utan även 
avslag och avfall. Flintbitar som hade spår 
efter atmosfärisk eller mekanisk bearbet
ning insamlades ej. Sammanlagt plockades 
2079 flintbilar, 35 keramikskärvor och ett 
fragmentariskt bronsbleck. 531 st (25,5%) 
av flintorna är redskap, därav kärnor: 17 
spånblock av typ I och 292 »rundkärnor» 
av typ II (Indelning efter Baudou 1966, 
s. 75). Förhållandet mellan avslag, 667 st, 
och spån och spänfragment, 39 st, är ca 
17:1. Avslagsprodukter är 32% av hela 
flintmaterialet och spån 1,8% (fig. 4). 

Förf. har systematiserat avslag och avfall. 
Hela flintmaterialet indelades i avslag och 
avfall. Dessa två grupper innehöll stycken 
med och utan retusch. Således undersöktes 
fyra grupper: avslag, retuscherade avslag, 
avfall och retuscherade avfall. Alla avslag 
och avslag med retusch mättes upp enligt 
största mått: längden, bredden och tjock
leken. Avfallen vägdes enbart. Två dia
gram (fig. 5 och 6) visar förhållanden mel
lan längd och bredd, två andra diagram 
beroendet mellan genomsnittet av längden 
plus bredden ([L+BJ/2) genom tjockleken 
(fig. 7 och 8). Viktberoende för alla avslags-
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och avfallsprodukter visar fig. 9. Där fram
går procentregelbundenheten bland alla 
viktgrupperna. På samma diagram finns 
även viktkurvan av »rundkärnor» (typ II). 

Bland flintredskap plockades på fynd
platsen 3 fragmentariska dolkskaft och 2 
fragmentariska förarbeten till dolkar, en 
lövkniv (?), en skivyxa, delvis slipad på 
eggens båda sidor, en fragmentarisk spjut
spets och en håleggad yxa. Dessutom hit
tades 14 avslag med tydliga slipspår på 
ytan, ursprungligen härrörande från olika 
yxformer. På denna fyndplats hittades av 
ett barn från St. Råby sommaren 1971 »en 
stor och tjock yxa med fördjupning på 
eggen», men tyvärr tappades den igen. 

Kärnor utgör största antalet (52,5%) av 
alla redskap. Det finns 2 grundtyper (fig. 
4): 17 st (2,9%) spånkärnor av typ I och 
292 st (49.6%) rundkärnor av typ II. (Förf. 
använder termen »rundkärnor» efter M. 
Malmer 1969, s. 21.) Bland blocken av typ 
I har ett exemplar fullt mesolitisk karaktär 
(fig. 10 A). Det tillhör maglemosekulturen 
och är ett av två föremål från boplatsen 
som räknas till mesolitikum. 3 av spån-
kärnorna har konisk form (fig. 10 B och C) 
varav en kan klassificeras som ett mikro-
spånblock, en s.k. handtagskärna. 

Blockuppfriskningsavslag (10 st). Bland dem 
finns 2 typer: 1) avslag som är slagna rät
vinkligt i förhållande till slagplattformen 
- 3 ex (detta motsvarar typ 3 enligt Jenn-
bert, Spång 1972, s. 21 och fig. 38), 2) 
avslag som är slagna längs plattformen. De 
förra kan uppstå tillfälligt t. ex. vid stark 
slagning. 
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Fig. 1. Boplatserna nr 1, 2 och 3 vid Stora Råby. Rit
ning förf. - Sites nos. 1, 2 and 3 at Stora Råby. 

Sågliknande redskap (4 ex) är gjorda av 
stora avslag och eventuellt avfall. Ojämn 
retusch på en kant bildar vassa tänder. De 
motsvarar inte de halvmänformiga ska
rorna varken till form eller trolig funktion. 
På ytan finns inga spår efter bruksavglans-
ning. 

Redskap med djupa och högt retusche
rade fördjupningar förekom till ett antal 
av 4 st. Deras funktion är oklar, möjligen 
användes de för samma ändamål som pil-
skaftsglättarna från neolitikum. 

Bland skraporna förekommer framför allt 
skivskrapor, 79 st (13,4%), blockskrapor 
2 st, spånskrapor 3 st (0,5%). Blockskra
porna systematiserades enligt Th. Mathias
sen (1937, s. 84). Skivskraporna indelas i 
tre typer enligt M. P. Malmer (1969, s. 29): 
37 st av typ A och 19 st av typ B, avlånga 
skivskrapor. Dessutom hittades 18 st av 
typ C, runda skivskrapor. Antalet skra
por av typ B och C är alltså detsamma. 
Slutligen har förf. urskiljt en s. k. sked-
formig skrapa, en typ som är karakteris
tisk för slutet av neolitikum och början av 
bronsåldern. 6 exemplar är dubbelredskap, 
dvs. skrapa + borr. 

Skraporna av typ B och C är till stor del 
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tillverkade av tjocka avslag med hög re
tusch. De har ofta långa avslagsspår på 
de retuscherade kanterna, som ibland före
kommer över hela skrapans höjd. Denna 
tillverkningsteknik är karakteristisk för 
senneolitikum och början av bronsåldern, 
ehuru redskap med samma prägel påträf
fas även under mellanneolitikum. Dess
utom finns i materialet 4 skrapor tillver
kade av avslag från slipade flintyxor. 

Borrar. På boplatsen hittades 85 st. 
Bland dem finns bara en enda spånborr 
som tillverkats av ett A-spån (spånindel-
ningen efter Malmer 1969, s. 25). Skiv-
borrarna indelades i 4 grupper: 

1. retuscherade avslag med en spets bil
dad med hjälp av kantretusch, 

Fig. 2. Fyndtätheten på boplats nr 2. x =största tät
het. Ritning förf. - Find frequency at site no. 2. 
x =greatest frequency. 

2. avlånga skivborrar, vilkas relativa 
bredd är mindre än 75% av längden, 

3. flerdubbla skivborrar (fig. 11), vilkas 
spetsar är tillverkade med hjälp av 
fördjupningar successivt runt om
kring kanten. Från boplatsen är 
kända: dubbla borrar 7 st; tredubbla 
8 st; fyrdubbla 1 st och 1 st femdub-
bel, 

4. kärnborrar 5 st, är tillverkade av 
kraftiga filmbitar. De saknar flata 
undersidor och istället finns spår av 
avslag med oregelbunden riktning 
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Fig. 3. Boplats nr 2. Rutsystemet och några av de 
ytplockade redskapen • slipade yxfragmenl, x frag
mentariska dolkar, O spjutspets, A skivyxa, • hål
eggad yxa. Ritning förf. - Site no. 2. The system of 
sepiares and some of the implcmcnis picked off the 
ground: • ground axe fragments, x fragmentary 
daggers, O spearhead, • (lake axe, • holleiw-edged 
axe. 

runt omkring flintbiten, och på top
pen finns den retuscherade spetsen. 

Bland borrarna finns: 54 st av typ 1, 
9 st av typ 2, 17 st av typ 3 och 5 st av 
typ 4. 

Lövkniven är tillverkad av ett stort av
slag, har flat undersida och hög retusch på 
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en avrundad kant (fig. 12 C). Den raka 
kanten är skarp och ibland retuscherad på 
under- och även på ytsidan. På toppen är 
spetsen retuscherad. Detta exemplar är 
atypiskt, eftersom de flesta lövknivar är 
tillverkade av tjocka och långa flintspån. 
Dessa redskap dateras till övergångsperio
den mellan sten- och bronsåldern. 

Spjutspetsen av flinta är troligen avbru
ten på mitten (fig. 12 B). Den är tillverkad 
med flat och jämn retusch på hela ytan. 
Vid kanterna finns även en fin retusch, 
som gör eggen vassare. Man kan naturligt
vis icke bestämma hela den ursprungliga 
formen av detta exemplar. Sådana spjut-
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spetsar uppträder i gravkomplex under 
senneolitikum men även under äldre 
bronsålder. 

Spjutspetsar med ungefär samma form 
har i Skåne hittats i olika senneolitiska 
gravar. Från Glumslövs backe, Glumslöv 
sn, förekom en spjutspets (SHM inv. nr 
3980) tillsammans med andra redskap från 
denna period som gravgods i en sekundär
begravning i den södra gånggriften. Lika
dana spjutspetsar är kända t. ex. från en 
hällkista vid Ivö prästgård, Ivö sn (SHM 
inv. nr 20472, se även Oldeberg 1954, s. 31, 
fig. 56), från flatmarkgrav nr II och IV i 
Västra Torp nr 23, Lilla Isie sn (LUHM 
inv. nr 28424; Strömberg 1952, s. 163, fig. 
1) och från en anläggning (troligen grav) 
med rester efter träkonstruktion i Piledal, 
St. Köpinge nr 58, St. Köpinge sn (LUHM 
inv. 28922; Strömberg 1952, s. 174, 169, 
fig. 5). Från gravkomplex, som är väl-
daterade till de första två perioderna av 
bronsåldern, känner förf. ett flertal spjut
spetsar utan större skillnader mot de ovan
nämnda från stenåldern. I en hällkista 
från Tuvehagen i Eksjö, Småland, belägen 
under hög av jord-stenmantel, hittades en 
spjutspets tillsammans med andra föremål 
av sten och brons. En ornerad pincett da
terar graven till period II av bronsåldern 
(Kjellmark 1922, s. 313, fig. 203-211 och s. 
80ff). Även i en hällkista under ett sten
röse med 12 m:s diameter i Stavsåkra, 
Tjureda sn, Småland påträffades bland 
redskapen en spjutspets av flinta och en 
bronspincett (SHM inv. nr 13324 A). Så
dana spjutspetsar av flinta uppträder tyd
ligen under senneolitikum och äldre brons
åldern fram till period II och möjligen III 
av bronsåldern. 

Dolkfragment, 5 fragment. Alla här
stammar från skaftpartiet och 2 av dem är 
förarbeten till dolkar (fig. 13 D och E). 
Dessutom har ett av förarbetena (fig. 13 E) 
och ett av de tre fragmenten (fig. 13 C) 
en bultad yta på skafttoppen, ett spår 
efter eldslagning. Detta noteras ganska ofta 
på dolkar och spjutspetsar (t. ex. Lomborg 
1959, s. 158 ff). Det är omöjligt att re-

Fig. 4. Histogram över alla redskap frän boplats nr 2 
1. rundkärnor (typ II); 2. skivskrapor, 3. skivborrar, 
4. spånskrapor, 5. spånborrar, 6. kärnskrapor, 7. hela 
spån, 8. spånfragment, 9. redskap med fördjup
ningar, 10. spånblock (typ I), 11. blockuppfrisknings-
avslag, 12. andra redskap, Ritning förf. - Histogram 
ofall the implements ai site no 2: 1. round cores (type 
II), 2. discoid scrapers, 3. discoicl borers, 4. blade 
scrapers, 5. blade borers, 6. core scrapers, 7. whole 
blades, 8. blade fragments, 9. implements with depres
sions, 10. blade block (type I), 11. "block renewal 
Hakes", 12. other implements. 

konstruera den ursprungliga formen av 
dessa och bestämma vilka typer de repre
senterar. Man kan bara anta p.g.a. skaft
formen att typerna I och VI enligt J. E. 
Forssanders indelning är representerande 
(Forssander 1936). Förf. är böjd för att tro 
typ VI. På ett av de ovannämnda förarbe
tena är toppartiet lite utböjt och platt (fig. 
13 D). Det tyder på typ nr V av dolk-
formerna. Enligt J. E. Forssanders date
ring uppträder typerna V och VI under 
övergångsperioden mellan neolitikum och 
bronsåldern. Ett fragment (fig. 13 A) har 
tydliga slipspår på båda de flata sidorna. 
Det är icke ovanligt, eftersom dolkarna 
ofta slipades före ytretuscheringen. 

Yxor och yxfragment. Skivyxan är av
bruten vid basen (fig. 12 D). Den är paral
lellt och symmetriskt kanthuggen och yt-
huggen på ovan- och undersidan. Yxan är 
slipad på hela ytan. Slipning uppträder 
sällsynt på sådana redskap. Enligt S. We-

Fomvännen 69 
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Fig. 5. Förhållanden mellan längden och bredden för 
avslag (L =längden, B =bredden). Ritning förf. -
Relations between length and breadth of Hakes (L = 
length, B =breadth). 

linders indelning (1971) tillhör detta 
exemplar typ B 1, 3. Skivyxorna uppträder 
framför allt i slutfasen av mesolitikum i 
Norden, under erteböllekulturens tid och 
äldre faser av trattbägarkulturen fram till 
början av mellanneolitikum. Den håleg
gade yxan (fig. 12 A) är slipad på alla 
sidor, men med tydliga huggningsspår på 
hela ytan. Enligt M. P. Malmers indelning 
tillhör den variant 1 (Malmer 1962, s. 400). 
Håleggade yxor uppträder i allmänhet 
under slutfasen av mellanneolitikum. 

14 avslag av slipade redskap tillhör tro
ligen olika yxor. Bland dessa finns 2 frag
ment av eggpartier och ett från sidan. Ett 

av dessa har starkt avrundad halvmånfor-
mig egg. Sådan eggform förekommer näs
tan inom alla flintyxtyper under neoliti
kum, men den är mest karakteristisk för 
spets- och tunnackiga yxor från början av 
neolitikum. 

Sammanlagt hittades 35 fragment av ler
krukor; 19 av dessa låg på marken i en 
koncentration (ca 3 x4 m) tillsammans 
med ett stort antal redskap och flintavslag. 
Det är svårt att bestämma keramikens 
kulturproveniens, eftersom den är bevarad 
i små fragment och oornerad. Endast från 
ovannämnda koncentration härstammar 
ett mynningsfragment och 2 ornerade skär
vor med pinnintrycksornamentik (från 1 
kärl). En del av skärvorna har bronsål
dersprägel, men det finns också keramik 
av grovt gods, grusblandat och dåligt 
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bränt. De ornerade bitarna kan höra till 
neolitikum. Pinnintrycksornamentik upp
träder i olika kulturer under mellanneo
litikum och även senneolitikum. Dessutom 
hittades flera bitar lerklining och en bränd 
lerbit med ett avtryck av en träkvist, tro
ligen rest av någon byggnadskonstruktion. 

På grundval av materialbeskrivningen 
framgår alt detta område användes som 
bosättningsplals under mellan- och senneo
litikum och äldre bronsålder. Antalet red
skap daterade till mesolitikum och tidig
neolitikum är så litet att man kan anta 
att de förekommer tillfälligt. En sådan 
komplicerad kultursituation förekommer 
ganska ofta pä boplatser i västra Skåne. 

Slutligen skall förf. nämna alla fornfynd 
från sten- och bronsåldern i denna trakt. 
Från St. Råby sn var förut 3 stenåldersbo
platser kända. 

Fig. 6. F"örhållanden mellan längden och bredden 
för retuscherade avslag (L »längden, B =bredden). 
Ritning förf. - Relations between length and breadth 
of retouched Hakes (L =length, B =breadth). 

För att bestämma den största fyndkon-
centrationen gjordes en grafisk framställ
ning. Alla fynd markerades på det sättet 
att varje redskap eller keramikskärva fick 
1 punkt och varje flintavslag och avfall 
fick 0,2 punkter. Alla dessa summerades 
och ur detta fick man fram den största 
fyndtätheten (fig. 2). 

Stora Råby, fyndplats nr 1. LUHM inv. 28598 
Härifrån är en skivyxa, en kölskrapa och 
åtta lerkärlsskärvor kända (Althin 1954, s. 
66, nr 135. Dessa fynd finns nu i samlingar 
på Kulturhistoriska museet. Lund.) Denna 
boplats ligger ca 900 m fågelvägen NÖ 
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Fig. 7. Diagram för avslag ([L+B]/2=genomsnil- Fig. 8. Diagram för retuscherade avslag ([L+B^2 = 
tet av längden plus bredden, T=tjockleken). Rit- genomsnittet av längden plus bredden, T =tjock-
ning förf. - Diagram of flakes ([L+B]/2=average leken). Ritning förf. - Diagram of retouched flakes 
of length + breadth, T=thickness). ([L+B]/2=average of length + breadlh, T=thick-

ness). 
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y i m 

om vår boplats (fig. 1). Förf. besökte detta 
område och fick studera andra redskap 
som hittats av fältets ägare Thore Nest-
mark. Han har hittat 3 fragmentariska 
tjocknackiga yxor, 3 bredeggade yxor, en 
skivyxa av typ A b enligt S. Welinders in
delning, 3 förarbeten till yxor av flinta, 
ett mindre förarbete, troligen till en bred
eggad yxa, 4 fragmentariska dolkar eller 
spjutspetsar av flinta. Alla är flatretusche-
rade. Dessutom 1 spjutspets av flinta, 1 löv
kniv med blixtrande bruksavglansning av 
ett långt och tjockt flintspån, 1 stor sked-
formig skrapa, 1 skivskrapa, 1 avlångt 
avslag med eldslagningsretusch på ena 

Fig. 9. Viktkurvorna för: 1-avslag, 2-retuscherade 
avslag, 3 - avfall, 4 - retuscherade avfall, 5 - kärnor 
av typ II. Ritning förf. - Weight curves for: 1 flakes, 
2 retouchecl flakes, 3 waste, 4 relouched waste, 5 
cores of type 11. 

kanten, 1 förarbete, troligen till flintspjut
spets, 1 fragmentariskt redskap av skiffer, 
troligen från en spjutspets (?), ett avslag 
av slipad flintyxa, sekundärt omhuggen 

Fig. 10. Kärnor: A spånblock av mesolitisk karaktär, 
B-C koniska spånblock. Ca 2/3. Foto förf. - Cores: 
A blade block of Mesolithic character, B-C cone-
shapeel black- bloe kv 
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Fig. 11. Mångdubbla skivborrar (typ 3). Foto förf. 
Multi-poinled discoid boren (type 3). 

Fig. 12. Boplats nr 2: A, håleggad yxa, B, spjutspets, 
C, lövkniv, 1), skivyxa. Foto förf. - S i t e no. 2: A 
hollow-edged axe, B spearhead, C leaf sickle, D flake 
axe. 

0 1 2 3cm 
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till borr, 8 avbrutna spån av vilka ett har 
en retusch på toppen, som bildar en spets, 
och en av sidokanterna har även fin re
tusch (använd som borr eller spjutspets). 
3 av de ovannämnda spånen har på bägge 
sidor kraftig bruksretusch. På 2 av dem 
finns tydlig bruksavglansning vid kan
terna. Dessutom finns på ett av dessa spån 
fläckar efter kåda (?), spår efter nägon 
skattning. En kemisk analys skulle troligen 

Fig. 13. Dolkfragment. Doch E, förarbete. Foto förf. 
-Fragments of 'daggers. I) and F. rougli-oiits. 

förklara substansens innehåll. På denna 
boplats planeras också utgrävningar i 
framtiden. 

Fig. 14. Redskap från boplats nr I viel Stora Råby, 
- Tools from site no. 1 al Stora Råbv. 

Fornvännen 69 



68 Mark Wyszomirski 

Råbyholm — enligl C. A. Althin - Stora 
Råby sn, fyndplats nr 2 (Althin 1954, s. 66, 
nr 134). 

Fynden består av en skivyxa och en skiv
skrapa (LUHM inv. 28597, men nu i sam
lingarna på Kulturhistoriska museet, 
Lund). Denna fyndplats ligger 2 km väster 
om vår boplats Stora Råby nr 2, på andra 
sidan av motorvägen (vid Tetra-Pak). Med 
anledning av avståndet och sockengrän
sens läge, kan ej namnet »Stora Råby, 
fyndplats 2» kvarstå, och förf. kallar den 
bara Råbyholm, Lund. 

Vid Tunaparken, Lund, 2,5 km norrut, 
bland tät bebyggelse, hittades under bygg

nadstiden ytterligare en boplats från sten
åldern. Tyvärr är hela området nu bebyggt 
(Althin 1954, s. 131). 

Stora Råby nr 3 (fig. 1) hittade förf. 
själv vid samma tid som boplats nr 2. Den 
ligger 400 m NV om boplats 2, vid kors
ningen av de elektriska ledningarna. Fyn
den finns i LUHM. Här förekom följande 
föremål: 
kärna (typ I) 1, skivskrapor 13, spån
skrapa 1, kärnskrapa 1, skivborrar 2, avslag 
2, retuscherade avslag 7, totalt 27 redskap. 
Boplatsen är icke nämnd i litteraturen. 

Alla här beskrivna boplatser i trakten av 
Stora Råby har ungefär samma karaktär. 
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Methodical Ground Investigadons of Stone Age 
Settlements at Stora Råby 

In the autumn of 1972 the author discover
ed a findsite at Stora Råby, Stora Råby 
parish, Skåne (fig. 1). This findsite is 
probably a Stone Age settlement since the 
ground was littered with plenty of flint. 
The whole area was divided up into 
squares measuring 10x 10 m (fig. 3). The 
material was gathered from each square 
separately, not only implements but also 

flakes and waste. Flint piéces shaped by 
natural agencies were not collected. 

In all, 2079 piéces of flint, 35 pottery 
sherds and one fragmentary bronze plate 
were recovered. 531 (or 25.5 per cent) of 
the flints are implements. 

The author systematizes, methodically, 
flakes and waste. Two diagrams show the 
relations between length and breadth of 
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flakes and retouched flakes (figs. 5 and 6), 
while two other diagrams demonstrate the 
relation between the average of length + 
breadth ([L+B]/2) divided by thickness 
(figs. 7 and 8). All flake and waste pro-
ducts and round cores (type II, dassifica
tion according lo Baudou 1966, p. 75) were 
sorted according to weight. In diagram no. 
9 will be found the percentage regularity 
in all the weight groups. 

A graphic representation shows the 
greatest concentration of the finds. All the 
finds were marked so that every implement 
or pottery sherd was given 1 point and 
every flint flake and waste 0.2. All these 
points were added up and the greatest find 
frequency (fig. 2) was thus obtained. 

In addition to what has been mentioned 
above, the following finds were made: 3 
fragmentary dagger hilts and 2 fragmen
tary rough-outs for daggers (fig. 13), one 
leaf sickle (fig. 12 C), one flake axe partly 
ground (fig. 12 D), one fragmentary spear

head (fig. 12 B), one hollow-edged axe 
(fig. 12 A) and 14 flint flakes of various 
axes with traces of grinding on the surface. 
52.5 per cent of all the implements are 
cores. There are two basic types (fig. 4): 
17 (or 2.9 per cent) blade cores of type I 
(fig. 10) and 292 (49.6 per cent) round 
cores of type II (so-called "flake cores"). 
Scrapers and borers comprise a large per
centage ofall the implements. The author 
divides all the borers into four groups, 
the most interesting of which is group 3: 
multi-pointed discoid borers (fig. 11). 

The description of the material shows 
that this area served as a settlement during 
the Middle and Late Neolithie Period and 
Earlier Bronze Age. The number of imple
ments dated to the Mesolithic Period and 
the Early Neolithie Period is so small that 
we may presume they are there by chance. 

The author will continue his investiga
tions of the findsite in the autumn of 1973. 
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