
Raus-området ligger i södra delarna av kommunen, cirka 6,5 km från centrala 
Helsingborg, i ett område som korsas av Västkustbanan och Råådalsbanan. 
Området ligger även med närhet till Öresundskusten och Rååns dalgång samt 
till det övergripande vägnätet. Kommunen är även en del i den framväxande 
Öresundsregionen och har via färjor direkt kommunikation med danska 
sidan och staden Helsingör. Helsingborg är även bra sammankopplat med 
övriga Skåne och Sverige genom det övergripande järnvägsnätet. Inom 
Raus- området ligger stadsdelarna Raus, Ättekulla, Råå och Pålstorp mellan 
transportleder, Rååns dalgång och kusten. 

Raus-området ligger cirka 6,5 km söder om 
centrala Helsingborg  © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad
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Helsingborg är indelat i ett antal så kallade B-områden vilket är den mest 
använda indelningen av statistikuppgifter. För Raus-området gäller statistik 
från två B-områden, 082 Råå och 083 Ättekulla1 . 

Följande uppgifter som följer bygger på siffror från år 2005 om inget annat 
står. Under 2005 var bostadsområdet Raus Vång inte uppfört vilket bör tas 
med i beaktande. 

I Raus-området bor 6295 invånare med en fördelning på 3021 i 
statistikområde Råå och 3274 i Ättekulla och antal invånare i kommunen 
under samma period var uppe i 122 062 invånare. Detta innebär att ca 5,2 
% av kommunens invånare bor inom Raus-området. Vid en jämförelse 
nästa år kan siffran tänkas vara högre i Raus-området då Raus Vång inte var 
uppfört år 2005. Åldersfördelningen bland invånarna i Raus-området skiljer 
sig något åt mellan Råå och Ättekulla statistikområde. Andelen invånare i 
åldrarna mellan 0-19 och 20-45 år är något högre i Ättekulla än Råå-området. 
Åldersfördelningen visar ändå på att Raus-området har en befolkning med 
hög ålder. (Ämnesredovisad delområdesstatistik, 2006). 

Utbildning 
18 % av kommunens invånare i åldrarna 20-64 år har förgymnasial utbildning 
vilket innebär att de har läst till och med årskurs 9. För Raus-området ligger 
motsvarande siffra också på 18 %. Den gymnasiala utbildningsnivån i 
kommunen ligger på 48 % i åldrarna 20-64 år. Inom Raus-området ligger 
den gymnasiala utbildningsnivån på 30,6 %. Eftergymnasial utbildning för 

Åldersfördelningen mellan Råå och Ättekulla statistikområde som visar på 
att Raus-området har en befolkning med hög ålder.

1 Persson, S. 2006, Statistikansvarig Helsingborgs stad

Ättekulla

Raus

Råå
Pålstorp

Statistikområdenas geografiska uppdelning i Råå och Ättekulla. Inom Raus-området  
ligger stadsdelarna Raus, Ättekulla, Råå och Pålstorp.
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kommunen i åldrarna 20-64 år ligger på 33 % och inom Raus-området är 
motsvarande siffra 18,7 % . 

För riket för år 2005 är siffrorna följande:
Förgymnasial utbildning 17 %
Gymnasial utbildning 48 %
Eftergymnasial utbildning 34 %
(Persson 2006, Statistikansvarig Helsingborgs stad)

Raus-området har statistiskt sett lägre utbildningsnivå än både kommunen och 
riket vad det gäller gymnasial och eftergymnasial utbildning. Råå-området 
har dessutom en lägre utbildningsnivå än Ättekulla vad gäller förgymnasial 
och gymnasial utbildning medan den eftergymnasiala utbildningsnivå ligger 
mycket högre.

21,7 % av befolkningen i Helsingborgs stad är födda utomlands eller är 
födda i Sverige men har föräldrar med utländsk härkomst. För Råå respektive 
Ättekulla statistikområde är motsvarande siffror 8,1 % och 24,5 % vilket 
visar på att andelen med utländsk bakgrund är högre i Ättekullaområdet än 
i både kommunen och Råå-området (Ämnesredovisad delområdesstatistik, 
2006). 

Under 2005 flyttade det in 272 st respektive 333 st i Råå- och Ättekulla-
området. Under samma period flyttade även 210 st respektive 279 st ut. Detta 
är en ökning på 62 respektive 54 personer i Råå- och Ättekulla-området. För 
2005 var det allstå fler som flyttade in än ut i bägge områdena med en något 
högre siffra i Ättekulla-området (Ämnesredovisad delområdesstatistik, 
2006). 

Helsingborgs stad Råå Ättekulla

Raus-området har statistiskt sett lägre utbildningsnivå än kommunen och Råå-
området har lägre utbildningsnivå än Ättekulla vad gäller förgymnasial och 
gymnasial utbildning.

Invånare med utländsk bakgrund är statistiskt sett högre i Ättekulla-området än i Råå-
området och kommunen. 

Folkmängd utländsk bakgrund 

Flyttningar 
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4,5 % av befolkningen var arbetslösa i Helsingborgs stad under år 2005 i 
åldrarna 18-64 år. För Råå respektive Ättekulla var motsvarande siffror 2,7 % 
och 5,3 % vilket visar på att andelen arbetslösa statistikt sett var något högre 
i Ättekulla-området än Råå-området och kommunen. Andelen arbetslösa i 
Råå-området ligger i sin tur på en mycket lägre nivå än motsvarande siffror 
för kommunen och Ättekulla-området (Ämnesredovisad delområdesstatistik, 
2006).

Andelen förvärvsarbetande inom Helsingborgs stad ligger på 71,5 %. 
För Råå-området ligger motsvarande siffra på 78,8 % det vill säga något 
högre. För Ättekulla-området ligger siffran på 67,1 % som är något lägre än 
motsvarande siffror i hela kommunen och för Råå-området (Ämnesredovisad 
delområdesstatistik, 2006).

Flyttningar i Råå- och Ättekulla-området med ökning på 116 personer inom 
Raus-området under 2005.

Arbetslösheten är mycket låg i Råå-området medan Ättekulla-området har 
en högre andel arbetslösa än motsvarande siffror för kommunen. 

Andelen invånare som förvärvsarbetar är hög i Råå-området och för Ätte-
kulla är motsvarande siffor lägre än i kommunen.

Arbetslöshet 

Förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 år (2004)
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Ohälsotalet räknas i antal dagar per person och år i åldrarna 20-64 år. För 
kommunen ligger siffran på 43 sjukdagar per person och år och i Råå- och 
Ättekulla-området 36,3 sjukdagar respektive 65,4 sjukdagar. Detta pekar på 
att invånarna i kommunen i genomsnitt är något friskare än i Ättekulla-
området. Invånarna i Råå-området har något färre sjukdagar än både 
kommunen och Ättekulla-området (Ämnesredovisad delområdesstatistik, 
2006).

Invånarna i kommunen har en medelinkomst på 271 100 kr per år. 
Medelinkomsten för invånarna i Råå- och Ättekulla-området är 320 400 kr 
respektive 246 400 kr per år. I Ättekulla-området har invånarna en inkomst 
som är något lägre än genomsnittet i både kommunen och Råå-området. I 
Råå-området ligger motsvarande siffra högre än i kommunen och Ättekulla-
området (Ämnesredovisad delområdesstatistik, 2006).

Statistiskt sett är invånarna i Råå-området friskare än i både kommunen och 
Ättekulla-området. För Ättekulla ligger antalet sjukdagar något högre. 

Invånarna i Råå-området har en högre inkomst än invånarna i både 
kommunen och Ättekulla-området.

Hälsa 

Medelinkomst 
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Ur geografisk synpunkt ligger Raus-området nära centrala Helsingborg 
och med en ny station endast 15 minuter från Landskrona och 40 minuter 
från Malmö. Den kommande stationen innebär bättre kommunikationer 
och större rörelsemöjligheter för dem bor och arbetar i området. Invånare 
med sämre ekonomi eller som saknar tillgång till bil gynnas också av den 
kommande stationen.

I Raus-området bor många invånare med olika bakgrund. De två 
statistikområdena skiljer sig åt inom många områden som tillexempel 
utbildning, medelinkomst, sjukdagar och arbetslöshet. Statistiskt sett 
ligger Råå-området bättre till än både Ättekulla-området och kommunen. 
Detta visar på en stor skillnad mellan områdenas status där Råå kan kallas 
överklass och Ättekulla underklass. På grund av att uppgifterna bygger på 
statistik från 2005 under vilket år Raus Vång inte var uppfört talar siffrorna 
inte hel sanning. Skillnaden är antagligen inte lika stor som den framgår här 
utan Ättekulla-området kan ha knappat in på Råå då det skett ett tillskott av 
invånare inom Raus. Den varierande invånarsammansättningen är positiv 
för Raus-området som helhet men inte segregationen mellan stadsdelarna. 
Man kan inte styra var invånare väljer att bosätta sig men man kan skapa 
förutsättningar för att minska segregationen inom Raus-området. Stationen 
kan här förena området i en punkt och få stadsdelarna att närma sig 
varandra. 

Slutsats 
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Raus har haft olika roller under årens lopp med början som kyrkby, övergått 
till stationssamhälle och för att inta dagens roll som stadsdel. Spår i form 
av fornlämningar och gravhögar visar på att området tidigt varit bebott, där 
dalgången, ett gynnsamt klimat, frodig betesmark och god jordmån varit 
några av orsakerna till att området uppfattats som en attraktiv boplats. Raus 
var fram till inkorporeringen med Helsingborg 1918 en självständig socken 
och har en historia som skiljer sig från utvecklingen av de centrala delarna 
av Helsingborg.

Raus är en gammal by och där Raus som orts- och sockennamn skrivits på 
olika sätt och där  Raoos, Raws och Roaus är några av benämningarna på 
byn. Namnet härleds ur fornsvenskans ra som betyder rågång och os betyder 
mynning, utlopp. Namnet speglar därmed byns placering i landskapet vid 
Råå- ån och Öresund (Nestler Witting, B. 1996, s. 10). Råå som är ett 
gammalt fiskeläge betyder gränsplatsens fiskeläge där Råå- ån är gränsen. 
Namnet Råå är äldre än Raus’ och härleds ur fornsvenskans ra, där ån till 
största sannolikhet utgjorde gränsen mellan Luggude och Rönneberga 
härader. Tidigare än 1405 finns inget belägg för att ortnamnet Råå funnits 
(Bevaringsprogram för Råå 1991, s.8). Pålstorp har en annan innebörd 
och betyder Påvels eller Påls nybygge (Perborn, H. 1982, s. 18). Namnet 
Ättekulla kommer från de 20 gravar som finns i området, så kallade ättekullar 
(Medborgarutskott Syd 2006).

Under en 200 års period, 1700-talets slut till 1920-tal, bestod Helsingborgs 
stadsområde av tre olika områden. Landskapet var uppdelat i uppodlad 
åkermark som tillhörde staden och omgivande byar, mark som tillhörde 
torp och ensamgårdar under omgivande socknar samt fäladsmark som 
låg insprängd i större eller mindre partier mellan stadens och omgivande 

socknars åkermark. Kring Helsingborg låg på den här tiden Helsingborgs 
landsförsamling och Raus socken. Gränserna var tydliga mellan bebyggelse, 
åkermark och fälad men inte mellan stadens och socknarnas åkermark. 
Detta berodde på att all mark, vilket innefattade åkermark och fälad, kring 
stadskroppen under medeltiden tillhörde ”kronan”, där fäladen i sin tur 
gemensam för staden och omgivande socknar. Kontrollen över marken 
från kronan kom efter storskiftet på 1780-talet då fäladsmarken fördelades 
och samlades mellan staden och omgivande socknar. Storskiftet innebar att 
jordägare skulle få sin mark samlad på så få och stora skiften som möjligt 
där gränsen mellan staden och de olika landsbyarna kunde dras (Ranby, H. 
2005, s.15-20). Uppdelningen av fäladsmarken innebar att byarna Raus och 
Pålstorp som tidigare legat på var sin sida om Råå- ån med marker spridda 
i landskapet fick en annan fördelning av markerna. Ett litet område närmst 
stadsgränsen tilldelades Raus by och strax söder där om fick Pålstorps 
by fäladsmark. Raus fäladsmark låg till största del öster om landsvägen 
(nuvarande Planteringsvägen) på vilken det tillkom mindre torp på 1810-
talet som kallades Skräddarhusen och Sandshusen. Fäladsmarken som 
Raus och Pålstorp tilldelats var i stort sett obrukbar då marken utgjordes av 
flygsandfält. För att stoppa sandflykten hade kronan 1814 planterat fur och 
dvärgtall i området varifrån områdena också fick sina namn, Raus Plantering 
och Planteringen (Katzeff, A. 2001,   s. 4).

Efter 1787 och storskiftet kom utvecklingen att bli olikartad i Helsingborgs 
stad, Helsingborgs landsförsamling och Raus socken då staden och socknarna 
styrde fritt över sin fäladsmark. I Raus socken fanns fyra byar: Köpinge, 
Raus, Pålstorp och Örby. Raus socken med Raus kyrkby bildade centrum för 
ett område som motsvarade en stor del av kommunens södra del. 

1803 enskiftades samtliga byar i Raus socken och marken samlades till en 
enda enhet, ett skifte, vilket också innebar att jordbruket effektiviserades. 
Bönderna kunde därmed försörja sig på mindre områden och i samband med 
att staden växte låg det även nära till hands att sälja av marken till andra 
ändamål vilket framförallt skedde i delarna närmst stadskärnan. Enskiftet 
innebar också att ett antal gårdar fick nya lägen. 1827 infördes laga skiftet 
där man ägograderade jorden efter utdelning för att åstadkomma en rättvis 

HISTORIA

Raus – socken, kyrkby, stationssamhälle och stadsdel 
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fördelning, det vill säga dålig jord innebar mer mark och tvärtom (Ranby, 
H. 2005, s.20). Till Raus församling tillhörde även Råå fiskeläge. Fiskeläget 
har sitt ursprung som säsongsfiskeplats av bönder från Raus socken redan på 
medeltiden. Under 1600-talet kom fiskeläget att växa fram och omvandlas 
till en permanent bosättning på Raus fäladsmark. På 1780-talet fördelades 
som sagts tidigare fäladsmarken och då fick även fiskeläget sina gränser 
fastlagda. Gränsen i norr till Pålstorps fälad gick ungefär i linje med dagens 
Styrmansgata, i öster utgjorde Landskronavägen begränsningen mot Raus 
by och i söder var Råå- ån en naturlig gräns. Bebyggelsen på Råå utgjordes 
av kronotorp uppförda på Nedra och Öfra läget (Bevaringsprogram för Råå 
1991, s.8-12 &  Kulturminnesvårdsprogram för Helsingborgs kommun 
1991, s. 82).

Kyrkan i Raus är daterad från 1100-talet och ligger placerad på norra sidan 
och i randen av Rååns dalgången med kyrkogården anlagd på sluttningen 
ner mot Råå- ån i terrass. Kyrkan har därmed inte fått ett så dominerat 
läge som kännetecknar placeringen av kyrkor i Sverige. Efter byggnadens 
uppförande har kyrkan både byggts till och byggts om i olika omgångar. 
Runt kyrkan ligger idag många av de byggnader som var knutna till kyrkbyn 
kvar än. Förutom kyrkbyggnaden ligger även skolhuset, en kvarvarande 
gårdslänga och den så kallade tiondeladan kvar med välbevarat yttre 
(Kulturminnesvårdsprogram för Helsingborgs kommun 1991, s. 82).

Raus kyrka med kyrkbyn utgjorde centrum för ett stort område av det 
som motsvarar södra delarna av kommunen. På samma sida som kyrkan 
låg förutom kyrkbyn Raus, som bestod av åtta gårdar, även Köpinge by 
belägen. Söder om kyrkan och Råå- ån låg byarna Örby och Pålstorp samt 
fiskeläget Råå  som också tillhörde församlingen. Till och från kyrkan tog sig 
människorna i byarna via olika vägar där vägarna visar sambandet mellan 
kyrkan och den världsliga infrastrukturen. De som bodde söder om kyrkan, 
Pålstorp och Örby, fick ta sig ner till Råå för att hitta en körbar bro. Med 
dess egentliga närhet till kyrkan byggdes så småningom en genväg över 
Råå- ån, ett vadställe, strax väster om kyrkan till vilka kyrkstigar från Råå 
och Örby över Pålstorps ägor ledde till. Vadstället finns kvar än idag om 

Skånska rekognoseringskartan från 
1815 visar byarna på var sin sida 
om Råå- ån.  © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad

Kyrkbyn Raus
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än i en restaurerad form och består av stenblock med släta översidor, en så 
kallad stenblocksstig, som är placerade bredvid varandra i en lång rad med 
ett avbrott i mitten. Öppningen skulle inte hindra fiskens uppåtstigande i 
vattenleden. När Raus inkorporerades med Helsingborgs stad förändrades 
vadstället och 1922 byggdes en landsbroväg över ån cirka 100 meter väster 
om vadstället (Nestler Witting, B. 1996, s.28-29).

Backgården är en 
av de åtta gårdar 
som ingick i Kyrk-
byn. Det är den 
enda gården som 
övervlevt utveck-
lingen. 

På bilden till höger 
ligger Backgården 
i ett med Ättekulla 
skog i backgrunden 
i ett oexploaterat 
landskap. 

 © Helsingborgs museer, Kulturmagasinet

Raus station uppfördes 
1865 och trafikerades 
fram till 1966 av SJs tåg. 
Stationen revs 1993.   

 © Helsingborgs museer, Kulturmagasinet

Kring stationen byggdes 
Raus stationsby upp och 
var som störst under 
1940-talet. På bilden till 
vänster syns stationshuset 
strax bakom spåren samt 
bebyggelse som utgjorde 
delar av stationsbyn. 

 © Helsingborgs museer, Kulturmagasinet

Kyrkan ligger på söderslutt-
ningen i Rååns dalgång med 
en terrasserad kyrkogård. 

Utvecklingen av civilisationen gick fort framåt under industrialiseringen 
och därmed växte också behovet av bra kommunikationer. Den 31 juli 1865 
invigdes banan Helsingborg – Billeberga längs med vilken Raus låg. Under 
en 101 års period kom Raus att ha sin egen station kring vilken ett nytt 
bycentrum växte upp och förskjutningen från kyrkby till stationssamhälle 
var ett faktum. På och kring stationen som var byns nya centrum fanns 
stinsbostaden, godsmagasin och en betvåg. Till och från stationen skickade 
och hämtade många av de verksamma i området sina varor som exempelvis 
Raus stenkärlsfabrik, Kochs Handelsträdgård, Fiskaffären med flera varför 
stationen kom att bli en viktig punkt i byn. Till stationen hörde även en 
stinsbostad vid vilken en stationspark låg. Tågen har inte stannat i Raus 
sedan 1966 och 1993 revs stationen (Nestler Witting, B. 1996, s. 30).

Stationssamhället 
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Industrialiseringens genomslags kraft i Helsingborg under 1860-talet 
innebar att staden växte och var i behov av mer mark. Byarnas fäladsmarker 
som angränsade till staden låg därför nära till hands att sälja av till staden 
då marken i stort sett var obrukbar. Från 1800-talets mitt gick därför 
utvecklingen mot att avstyckade marker blev byggnadstomter som i det 
stora hela så småningom också blev hela förstäder. Förstäderna låg som 
landområden i en övrigt lantlig miljö men i samband med inkorporeringarna 
kunde de planläggas och exploateras mer effektivt. Ett första steg att styra 
bebyggelseutvecklingen var bildandet av municipalsamhällen i vilket Råå 
var först ut 1886, Köpinge 1894 och Raus var sist 1904 (Ranby, H. 2005, 
s.74). 

Att staden växte innebar även att avstånden växte och därmed behovet av bra 
kommunikationer i form av kollektivtrafik. Redan vid 1870-talet trafikerades 
sträckan Helsingborg- Råå av hästomnibussar men hade begränsad 
kapacitet och konsulerna Persson och Sylvan som köpt stora delar av Raus 
och Pålstorps planteringar insåg behovet av förbättrade kommunikationer 
med Helsingborg. Stationerna vid Ramlösa och Raus på Landskronabanan 
låg allt för långt bort och tillsammans med Råå municipalsamhälle, Raus 
landskommuner och Ramlösa brunnsbolag planerades och byggdes en 
ångspårväg på sträckan mellan Helsingborg –Råå som kom att kallas ”Lilla 
spöket” eller ”Decauvillen”. Slutstationen låg vid nuvarande Batteritorget 
på Råå. Framdragandet av Decauvillebanan bidrog även till att nya 
utbyggnadsområden växte fram på delar av Raus och Pålstorps planteringar 
under 1900-talets början (Ranby, H. 2005, s.75-77). 

I början av 1900-talet var Helsingborg en etablerad industristad och 
kommunikationsfrågor tillsammans med stadsplanering blev allt viktigare. 
För att få ännu bättre kontroll över stadsväxten kom många områden att 
inkorporeras i staden där Raus landsförsamling, municipalsamhällena Raus 
plantering och Råå inkorporerades med staden 1918. Inkorporeringarna 
innebar att antalet beslutsfattare minskade och möjligheten för att ta ett samlat 
grepp om stadsplaneringen blev större. Raus kom med inkorporeringen att 
bli en del av staden (Ranby, H. 2005, s.167).

Häradsekonomiska kartan 
från 1910 visar Raus station, 
Råå municipalsamhälle och 
de nya ägogränserna efter 
skiftet där gårdarna ligger 
spridda i landskapet.  © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad
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Tankarna om den zonerade staden växte fram i början av 1900-talet och 
generalplaner för staden upprättades. På en generalplan från 1931 redovisas 
bland annat ett område för järnvägsändamål och industrier som lagts i ett 
brett stråk från Söder till Raus station. Ett industriområde finns här idag i 
ungefär samma utbredning som visades på generalplanen. Efterhand som 
utvecklingen gick framåt och fler och fler områden bebyggdes kom sträckan 
mellan Planteringen och Råå att sammanbyggas med Helsingborg. Råå 
stabiliserades även som stadsdel i Helsingborg snarare än som en friliggande 
fiske- och sjöfarts ort i början av 1900-talet. Med funktionalismens frammarsch 
kunde zoneringen genomföras konsekvent vilket i sin tur innebar att vikten 
av bra kommunikationer ökade för att ta sig mellan stadens olika områden. 
Det innebar även trafikljus, rondeller, viadukter och planskilda korsningar 
(Ranby, H. 2005, s.262-267). I slutet av 1950-talet började planerna på 
Ättekulla ta form men på grund av de många fornlämningar som finns i 
området försvårade planeringen och bostadsområdet började byggas först 
en bit in på 1970-talet (Medborgarutskott Syd 2006). Stadsdelen Pålstorp 
byggdes till stora delar i början av 1960-talet (Ranby, H. 2005, s.265) 

Raus stenkärlsfabrik byggdes av Ludvig Alfred Johnson 1911-1912 och 
verksamheten är aktiv än idag om än i  mindre skala. Fabriken ligger mellan 
järnvägarna Råådalsbanan och Västkustbanan och två gånger om året 
bränns saltglaserade stenkärl som är gjorda efter gamla metoder. Från Raus 
station transporterades och såldes förr krukorna och fördes även vidare för 
försäljning (Friesen O. 1976, s. 47-50). Fabriken är en av få stenkärlsfabriker 
i Nordvästra Skåne och är klassad som ett riksintresse (Översiktsplan för 
Helsingborgs stad, ÖP 2002, s. 142). 
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AB Pälsberederi på 
bilden ovan och Kochs 
Handelsträgård var några 
av de verksamheter som 
fanns under 1940-talet 
då Raus var som störst. 
På bilden nedan ser man 
även Råådalsbanan och 
Rausvägen. Raus station är 
markerad med röd ring.

 © Helsingborgs museer, Kulturmagasinet

 © Helsingborgs museer, Kulturmagasinet

Inuti Raus Stenkärlsfabrik 
1976 med Hugo Anderberg 
vid fönstret. 

Raus stenkärlsfabrik 
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