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Fig. 1. Kartutsnitt från ekonomiska kartan 19I3j NV med den äldre järnåldersgården Raä 22:1 och den förromerska 
boplatsen Raä 59:1 markerade. 

.Raä 59:1.Raä 22:1
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Inledning och Genes forskningshistoria
Gårdsbebyggelsen på Genesmon från romersk järnålder och folkvandringstid har sedan länge utgjort ett 
viktigt bidrag i såväl internationell som skandinavisk arkeologi. Publiceringar har skett i vetenskapliga (t 
ex Ramqvist 1983, 1997; Lindqvist 1985, 1989b; Lindqvist & Ramqvist 1993), lexikala (t ex Ramqvist 
1993, 1998) och läromedelssammanhang (t ex Ramqvist 1988a, 1999). Ett fl ertal grävningsrapporter och 
materialanalyser har också publicerats (Ramqvist 1981, 1997, 2010a; Lindqvist 1983, 1989a; Lindqvist 
& Ramqvist 2009). Eftersom boplatsen är belägen i ett kulturellt gränsområde kom många frågeställ-
ningar och fortsatt forskning delvis att komma kretsa kring territoriella frågor. Den mellannorrländska 
bebyggelsen under järnåldern, manifesterad främst av gårdsgravfält. Dessa påträff as i grova drag inom en 
geografi sk triangel vars hörn utgörs av de nuvarande städerna Söderhamn i söder, Östersund i väster och 
Örnsköldsvik i norr.

Om antalet fornlämningar såsom gravfält, högar, husgrunder, m fl  från järnåldern, tas som intäkt 
för en populationskoncentration kommer centrum för den mellannorrländska bebyggelsen att ligga i 
norra Hälsingland och Medelpad. Från detta centrum avtar därefter fornlämningstätheten åt alla håll 
inom ovannämnda triangel (Ramqvist 1995), ett förhållande som utgör ett starkt argument för att 
Mellannorrland kan ses som en entitet och därtill med tydlig gemensam materiell kultur. Huruvida 
motsvarigheter också gällde för Skandinaviens andra järnåldersbygder var en tanke som redan tidigare 
legat och grott och för första gången diskuterades i Bebyggelsehistorisk Tidskrift (Ramqvist 1988b). 
Något senare framlades en geopolitisk teori att Fennoskandien under yngre romartid och folkvandringstid 
hade bestått av 15 separata småkungadömen (Ramqvist 1991). En teori som i allt väsentligt 
överensstämde med de sen- och postromerska förhållandena på Kontinenten och för övrigt mycket 
väl med hur 500-talsförfattaren Prokopius beskriver Skandinavien; tio gånger större än Britannien och 
befolkad av 15 folkstammar ledda av varsin kung. Här stämmer således arkeologi och saga väl. 

Frågan om hur gårdens roll i den yttersta kanten av Mellannorrland skulle tolkas fi ck en första 
näring i samband med publiceringen av det digra Högommaterialet. På Högomgravfältet hade fyra 
större grav- och boplatsundersökningar ägt rum mellan åren 1949 och 1960 (Ramqvist 1990, 1992; 
Nockert 1991). Det hade framkommit rikhaltiga och högst intressanta både grav- och boplatsfynd, 
men just ingenting av det blev då  publicerat. Publiceringen kom att falla på Ramqvists och Nockerts 
axlar och att bringa projektet i hamn. Samarbetet skedde mellan Umeå universitet (Evert Baudou), 

Fig. 2. Miljöbild över boplatsens huvudområde - yta E. Boplatsen är belägen strax ovanför strandlinjen för 25 meter 
över havet, ca 5 meter högre än den tidigare undersökta järnåldersgården. Foto från söder.
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Fig. 3. Kartan visar alla undersökta ytor på Genesmon från 1977-2008. Järnåldersgården Raä 22:1 
med gravhögar i grått och husens dateringar i färger. Husen numrerade med romerska siff ror. 
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Riksantikvarieämbetet (Margareta Biörnstad) och Christian-Albrechts Universität i Kiel (Michael 
Müller-Wille). Redan i Ramqvists artikel  (1988b) hade de äldsta husgrunderna i Högom (den under 
Hög 4) och hus I i Gene jämförts. Konstaterandet var enkelt; de kunde knappast ha blivit byggda utan 
nära samband mellan ”byggherrarna”. Så pass många likheter av ovanlig typ förelåg, inte bara det 
att de var treskeppiga långhus, men också att mesulor, ingångar, långsidornas olika utformning, mm, 
överensstämde väl. En rimlig slutsats blev att Geneboplatsen etablerades som den nordligaste exponenten  
för det mellannorrländska småkungadömet, med förmodat syfte att tillvarata resurser norr och väster 
om gränszonen. Det skapades också så småningom en hantverksmässig infrastruktur med järnsmedja, 
bronsgjuteri, textilproduktion, mm, för att på plats skapa produkter att byta mot lokala och regionala 
åtråvärda resurser.

Hur gick då detta till? Frågan har diskuterats av Ramqvist (2012:39f och 2014), nämligen hur man i 
Gene kunde pricka så rätt med placeringen av de äldsta långhuset, Hus I. Det placerades nämligen i den 
endast ca 10-20 meter smala och kilformade zon där jordarten var mo. Öster om vidtar den fi nkorninga 
och ur dräneringssynpunkt olämpliga mjälan och väster den mer grovkorniga och instabila sanden. Svaret 
på frågan skulle kunna ligga i ett samarbete mellan de människor som sedan årtusenden bebott regionen 
och de nyanlända ”byggherrarna” från Högom.

I ett sådant batteri av komplexa frågor spelar naturligtvis den förromerska boplatsen Raä 59 (om 
vilken denna rapport handlar) en viktig roll. Som kommer att framgå nedan rör det sig om en ovanligt 
välbevarad boplats med en datering som var väldigt sällsynt vid tiden för upptäckten, nämligen 
förromersk järnålder. Det rör sig om en ”klassisk” boplats av jakt-och fångsttyp, med bl a inslag av 
sädeskorn och asbestkeramik och som endast ligger dryga hundratalet meter norr om gården. I ett av 
stolphålen till det äldsta långhuset, Hus I, fanns en stenklubba (jfr fi g 3) som under normala förhållanden 
uppträder i jakt- och fångstboplatser i norr under yngre bronsålder och fram emot Kr f. Därtill påträff ades 
på den nordligaste delen av undersökningsytan vid gården fragment av asbestmagrad keramik på en nivå 

Fig. 4. Stenklubban (F116) påträff ades 1978 i stolphål A23 i Hus I i Gene. Den är 87 mm lång 
och väger 950 gram. Skaftrännan är ej helt runtomgående.
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av 22 m ö h, dvs i närheten av det nordligaste huset, Hus XII, som för övrigt är det enda på boplatsen 
som är orienterat i Ö-V-lig riktning (jfr fi g 3). Resultaten från undersökningarna av den förromerska 
boplatsen leder oss till den hypotes som nämndes ovan, nämligen att den eller de lokala grupper som 
under lång tid uppehållit sig kring Gene var de som, i samförstånd med människor från Högom, också 
fl yttade in i gården. I så fall - ett unikt exempel på en övergång från en mobil och i huvudsak jakt- och 
fångstbaserad livsstil till en sedentär, agrar livsstil. Det kan ju också ha funnits en typ av ”patron - klient”-
relation mellan de som kom med den nya kunskapen och de lokala aktörerna. Men en spekulation är att 
om huvudscenariot stämmer ägde det rum under stort samförstånd och där båda parterna var vinnare 
(åtminstone för överskådlig tid). Man måste komma ihåg att om man var intresserad av att skapa 
utbytesrelationer med jakt- och fångstbefolkning längs kusten norrut och i inlandet NV-ut krävdes stor 
kunskap om såväl sociala, religiösa som språkliga förhållanden i det för det sydliga jordbrukssamhället 
relativt främmande miljöerna som de ämnade byteshandla med. I Gene knöts således, strax efter vår 
tideräknings början, två olika livsstilar organiskt samman, vilket skulle bli en viktig förutsättning för de 
kommande seklernas utbytesförhållanden och som bland annat skulle visa sig på centralplatsen i Högom, 
med Nordeuropas rikhaltigaste kammargrav och andra högst exklusiva företeelser under yngre romersk 
järnålder och folkvandringstid.  

Bakgrund och syfte
Rapporten behandlar den förromerska boplatsen vid Gene, Raä 59 i Själevads socken, Ångermanland. Bo-
platsen är belägen strax ovanför nivåkurvan för 25 m ö h och omkring 150 meter nordost om den tidigare 
undersökta gårdsanläggningen som daterats till romersk järnålder-folkvandringstid. Boplatsen undersök-
tes under åren 1988-1989 inom ramen för den omfattande undersökningen av gården vid Gene, Raä 22:1, 
som initierades av arkeologiska institutionen vid Umeå universitet, som pågick inledningsvis under åren 
1977-1988. Undersökningen av järnåldersgården och den nu aktuella boplatsen genomfördes delvis som 
en arbetsmarknadsåtgärd (AMS-arbete) och bekostades huvudsakligen av Länsarbetsnämnden i Väster-
norrlands län (som 2008 övergick i Arbetsförmedlingen). Arbetsstyrkan vid Raä 59 bestod i allmänhet av 
fem beredskapsarbetare och två arkeologer.

Fig. 5. Flyfoto över Genesmon från NNV. Läget för boplatsen och gravfältet Raä 22:1 från romerska järnålder 
och folkvandringstid samt den här aktuella boplatsen från förromerska järnålder Raä 59:1. Gene fornby (numera 
Genesmons Friluftsmuseum) ligger i bildens nedre högra hörn. Foto: Per H Ramqvist.
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Ytterligare några mindre insatser gjordes 1992 då en grävningskurs för lärare i Örnsköldsvik 
genomfördes, vid det tillfället registrerades skörbränd sten ca 150 m norr om Raä 59:1. I samband med 
Umeå universitets distanskurs i arkeologi vid Mitthögskolan i Örnsköldsvik 1998 genomfördes även en 
seminariegrävning under två veckor. 

År 1978, i inledningsskedet av den arkeologiska undersökningen av den äldre järnåldersgården 
i Gene, företogs en omfattande fosfatkartering över ett ca 20 hektar stort område (fi g 6). Redan då 
konstaterades några punkter med förhöjda fosfater i anslutning till den förromerska boplatsen. Området 
fi ck beteckningen Yta E och 125 kvadratmeter undersöktes i form av sökschakt. Inga anläggningar eller 
fynd registrerades vid det tillfället, däremot påträff ades ca 25 liter skörbränd sten inom ett begränsat 
område. Tre traktorschakt drogs också genom området utan att något av intresse iakttogs. Det skulle vid 
undersökningen 1989, visa sig att en anläggning innehållande asbestkeramik och brända ben låg endast en 
halv meter från ett av schakten. 

Anledningen till att vi trots alla grävningsinsatser inte lyckades lokalisera boplatsen kan möjligen 
förklaras med oerfarenhet. Kanske fanns en förutfattad mening att det även här skulle förekomma 
anläggningar av den typ som påträff ats vid järnåldersgården och att fyndförekomsten av,  till exempel 
lerklining och skörbränd sten skulle vara av samma rikliga mängd och art. Jordmassorna sållades inte vid 
provgrävningen. Möjligen hade vi också oturen att hela tiden gräva inom fyndtomma områden. Boplatsen 
var därtill mycket svårlokaliserad eftersom inga, i markytan, synliga gropar eller ojämnheter utmärkte 
anläggningarna. 

De begränsade grävningsinsatserna avslutades ganska snart och området tolkades som en aktivitetsyta 
i utkanten av järnåldersgården. Friläggandet av de stora långhusen vid Gene var vid den tidpunkten i full 
gång och all grävningsaktivitet förlades av naturliga skäl dit.

Tio år senare 1988, i samband med att undersökningen och uppmärkningen av husen vid Genegården 
avslutades gjordes ytterligare insatser för att söka lokalisera en boplats vid Yta E (dvs Raä 59:1). Med 
tanke på den genomgående överensstämmelsen med 14C-dateringarna och landhöjningskronologin fanns 
en misstanke om att det vid nivån för 25 m ö h skulle kunna fi nnas en äldre boplats med datering till 
förromersk järnålder. Det var angeläget att efterforska om så var fallet, då boplatser från perioden länge 
lyst med sin frånvaro. Syftet med undersökningen var således av stor vikt. 

Metod
Till en början upptogs ytterligare meter-rutor i anslutning till den tidigare registrerade förekomsten av 
skörbränd sten. Jordmassorna sållades utan att några fynd registrerades, däremot framkom ytterligare 
skörbränd sten. Genom systematiska stick med jordsond och spadgrävda provgropar genomsöktes fort-
sättningsvis terrängen strax väster om de gamla sökschakten varvid varje stenkänning och sot/kolföre-
komst under blekjordslagret kontrollerades. Här underlättades arbetet avsevärt eftersom den fi nkorniga 
jordarten inte naturligt innehåller sten. Antalet, så kallade onaturliga inslag av sten var inte ofta förekom-
mande, utan överstegs vida av antalet sondstick. 

Ett par meter ifrån ett av de tidigare grävda schakten gav arbetet till slut resultat då en mindre 
mängd skörbränd sten påträff ades. Vid fortsatt grävning och sållning framkom fi skben i förhållandevis 
stor mängd. Inom ytor där fi skben registrerades användes ett fi nmaskigare såll med 2 mm:s maskvidd. 
En mindre, mycket svag rödbrun färgning frilades. Fyllningen bestod av fi skben, en mindre 
skärva asbestmagrad keramik samt några små kvartsavslag. I ett försök att lokalisera boplatsens 
huvudområde och begränsning, utan alltför stora och tidsödande arbetsinsatser, grävdes ett system med 
kvadratmeterstora rutor med 5 meters mellanrum. I en av dessa rutor påträff ades asbestmagrad keramik, 
vilken senare skulle visa sig tillhöra en keramikkoncentration.

En ytavvägning gjordes med en meters ekvidistans inom en 360 kvm stor yta inom vad som 
betraktades vara boplatsens huvudområde, här togs också ytterligare jordprover för fosfatanalys. 
Jordprover för fosfatanalys togs även från undersökta anläggningar. Från varje anläggning togs även 
jordprov (ca 2 liter) som fl oterades, torkades och genomsöktes med lupp för att alla brända ben, till 
stor del små fi skben, skulle kunna tillvaratas. Resterande provrester analyserades av Miljöarkeologiska 
laboratoriet vid Umeå universitet. 

När det gäller undersökningsmetoden kan sägas att jordsond och provgropar gav det bästa resultatet 
i denna typ av jordart med dess diskreta boplatsspår. Maskingrävda schakt har en tendens att störa 
jordlagren och försvåra iakttagelser. 
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Läge och geomorfologi
Genom den kraftiga landhöjningen i området har landskapet kring boplatsen ändrats mycket fram till 
idag. Under förromersk järnålder stod havsytan ca 25 meter över dagens som gjorde att boplatsen låg vid 
den mycket breda havsvik i vars västra del Moälven mynnade ut (fi g 6).

Boplatsen är belägen längs en ca 15 meter bred (N-S) strandvall som sträcker sig i öst-västlig riktning. 
Strandvallen tillhör den grupp av strandvallar i Gene som avslutas med en så kallad ”puckel”. Höjden 
över havet, för huvuddelen av boplatsen ligger mellan 25,70 - 25,90 meter och den aktuella strandlinjen 
för boplatsen är i dag belägen 25 m ö h. Strandvallarna framträder som tydliga terrasser, regelbundet 
sluttande mot den äldre järnåldersgården, 18,00 - 22,00 m ö h, 150 meter sydost om boplatsen. 

Strandlinjen direkt norr om platån (ca 26,60 m ö h) är något mera oregelbunden och föregås av en 
omkring 10 meter bred svacka (25,40 m ö h) bestående av ett mera hårdpackat jordmaterial med inslag 
av smågrus, vilket möjligen kan vara ett resultat av att området en gång varit mera utsatt för vattnets 
svallningar än den övriga marken. Även på den, direkt i norr, anslutande strandlinjen och strax nedanför 
krönet, från 26,60 - 26,00 m ö h har anläggningar och fynd registrerats. Fynden och anläggningarna 
inom boplatsen ligger därmed på en lägsta nivå 25,70 m ö h och upp till 26,60 m ö h  som i tid, enligt 
landhöjningen i området (ca 0,9 cm / år) motsvarar 580 - 670 f Kr.

Fig. 6. Kartbilden visar Genegårdens (Raä 22:1) och den förromerska boplatsens (Raä 59:1) förhållande till 
strandlinjen ca 500 f Kr (25 m ö h). Fjärden som löper uppe till vänster i bild möter Moälvens utlopp.

Raä 22:1

Raä 59:1

Vågefjärden

Bäckfjärden

Örnsköldsviksfjärden

Veckefjärden
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Boplatsen ligger i välsorterad jord, kornstorleken varierar från mellan- grovmo. Mot öster, där också 
den nutida åkermarken ligger (fi g 4), vidtar mera fi nkorniga marker, i huvudsak bestående av mjäla 
och ler. I nordväst och norr återfi nns berg- och moränknallar respektive de sedimentavlagringar, på och 
invid vilka Gene by idag ligger. I söder och sydost ligger Bäckfjärden respektive Vågefjärden. Under 
förromersk järnålder fram till och med folkvandringstiden var dalgången direkt öster om boplatsen 
vattenfylld och utgjorde en del av Moälvens breda mynning (fi g 5). Läget vid mynningen är en av 
anledningarna till att särskilt järnåldersgården etablerades på platsen under äldre romersk järnålder.

Boplatsen uppvisar samma topografi ska och vegetativa förhållande som Genegården, skillnaden i 
kornstorlek kan dock sägas vara av mera grovkornig art vid boplatsen. Här saknas den fi nkorniga mon, 
som utgjorde ett stabilt underlag för långhusen då gården etablerades. 

Boplatsen är belägen på vardera sidan om en äldre skogsbilväg som uppenbarligen har utplånat delar 
av fornlämningen. På fotot fi gur 5 framgår att vägen också gått direkt över långhusen på Raä 22:1. 

Fosfatkartering
Området omfattades av den fosfatkartering som gjordes när undersökningarna vid Gene påbörjades 
1977 (fi g 7). Proverna togs, vid det tillfället, med 20 meters mellanrum och på ett djup av 0,20 meter. 
Tre fosfatvärden överstigande 200 fosfatgrader konstaterades, med centrum vid koordinaten 720 360 
(Ramqvist 1983:20ff ). Efter att boplatsen lokaliserats kan det nu konstateras att provtagningsgroparna 
grävts i boplatsens ytterkant och att huvuddelen av boplatsen inryms mellan provtagningspunkterna. Den 
fosfatkoncentration som utgörs av de tre värdena omkring 200 P° ligger nordost och öster om boplatsens 
huvudområde (fi g 7). Endast en anläggning, U13 faller inom fosfatkoncentrationen mellan 150 - 199 P°.

Ytterligare jordprover för fosfatanalys togs 1988, nu koncentrerade till boplatsens huvudområde. Totalt 
togs 133 prover i ett korsande system med 60  prover i Ö-V-lig riktning (längs X-koordinat 710) och 73 
prover i nord-sydlig riktning (längs Y-koordinat 337). Proverna i Ö-V-lig riktning togs på krönet av platån 
och den korsande N-S prov  tagningslinjen placerades i vad som antogs vara boplatsens mitt samt med en 
överlappning av dels strandlinjen vid 25 m ö h och dels den ovanför liggande strandlinjen vid ca 26 m ö 
h. Proverna togs på en meters avstånd och på ett djup av ca 0,20 m i B-horisonten. Fosfathalten varierade 
mellan, 20 - 110 P°. 

Medelvärdet för proverna ligger på 52,5 P°, vilket är ovanligt lågt i jämförelse med de tidigare erhållna 
medelvärdena i Gene. Med över 3000 analyserade prover, inom ett närmare 23 ha stort område, befanns 
medelvärdet för B-proverna, det vill säga prover tagna i B-horisonten, vara 122 P° (Ramqvist 1983:20 ff ). 
Det är dock inte möjligt att göra en jämförelse mellan de olika analyserna eftersom de är utförda vid olika 
tidpunkter och med olika metoder. Den senare utförda analysen från 1988 utfördes av Clas Fredrikson vid 
laboratoriet vid institutionen för arkeologi vid Umeå universitet. 

När det gäller den korsande profi lens N-S linje skulle ett kraftigt avbrott eventuellt indikera en 
exakt strandlinje vid tiden för boplatsen. Mellan koordinaterna 677 337 och 688 337 fi nns ett avbrott, 
med låga fosfathalter som eventuellt skulle kunna tolkas som ett område som legat under vatten vid 
boplatsens strandlinje. Den ovanför liggande punkten när fosfathalten ökar ligger vid koordinat 689 337 
som är belägen vid 25,10 m ö h och får preliminärt betraktas som den strandlinje som var aktuell under 
boplatstiden.

Boplatsens datering
Genom två samstämmiga metoder har boplatsen kunnat dateras till förromersk järnålder, mer exakt dess 
mellersta del. Genom landhöjningen kan vi fastställa att boplatsen inte kan vara äldre än 500 f Kr efter-
som huvuddelan av den ligger 25,5 m ö h. Nedanför den strandvall på vilken boplatsen ligger är nivån ca 
1-1,5 meter lägre och den sannolika strandlinjen vid boplatsens nyttjande bör har legat vid ca 23 m ö h, 
vilken ger en möjlig datering till mitten av förromersk järnålder. 

Kol från anläggning U3 inlämnades för 14C-analys vilken gav ett med landhöjningen väl 
samstämmande resultat, nämligen 430-166 f Kr (kal 99% sannolikhet). Hur länge boplatsen varit i bruk är 
dock svårare att avgöra. Vad vi tydligt kan se är att den i alla fall använts minst i två omgångar. Eftersom 
det inte rört sig om en åretruntboplats, utan en sommarboplats, kan man tänka sig att samma centrala 
härdar många gånger återanvänts och att därmed tälten rests på samma ställe många gånger. Men någon 
eller förmodligen fl era gånger har man fl yttat tältplatsen ett stycke och återanvänt de för området sällsynta 
härdstenarna. Slutsatsen är att boplatsen använts under kanske ett par sekel och att man därefter fl yttat ner 
på norra delen av Genegården. Se vidare avsnitten ”Naturvetenskapliga analyser ”och ”Konklusioner”.
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Anläggningar och fynd Raä 59:1
Spridningen av skörbränd sten
Före beskrivning av de enskilda anläggningarna ska några spridningsbilder presenteras. Eftersom vi sedan 
tidigare insett att skörbränd sten kan ha en viktig betydelse för tolkningen (Lindqvist 2007) av boplatsers 
karaktär dokumenterades denna genom volym. Uppmätningen skedde per kvadratmeter och volymen 
mättes i liter. Sammantaget påträff ades 270,6 liter i 346 av de 1000 kvadratmeter som undersöktes (fi g 
8). Mängden får betecknas generellt måttlig, men stenen förekommer tydliga koncentrationer. Framför 
allt förekommer två större koncentrationer, den västliga vid och runt anläggningarna U10 och U11. Den 
östliga ligger i närheten av anläggningarna U2 och U5. Tolkningen av dessa koncentrationer återkommer 
vi till i avsnittet ”Konklusioner”.

Spridningen av keramik
En vid undersökningstillfället och för kustområdet ovanlig keramiktyp påträff ades i 88 av de 1000 under-
sökta meterrutorna (fi g 9). Det rör sig om keramik magrad med asbest som tillhör den grupp som Hulthén 
(1991) kallar asbestgods. 

Sammanlagt insamlades 982 fragment och som mest fanns 95 fragment i en meterruta. Fragmenten 
vägde mellan 0,1 och 52,3 gram med ett medelvärde på 8,0 gram och den sammanlagda vikten är drygt 
0,7 kg. Av spridningskartan framgår tydligt att majoriteten är knutna till de tre säkerställda tältbottnarna 
och en aning söder om den östligaste. Intressant nog förekommer också fyra fragment av råasbest framför 
allt i anslutning till tältbottnarna, men även längst i norr. Asbesten förekommer inte lokalt och det 
närmaste kända området är den svensk-norska fjällkedjan. Frågan om keramikens typer diskuteras vidare 
i ”Konklusioner”

Spridningen av avslag
Avslag av tre olika bergarter förekom; fl inta, kvarts och kvartsit (fi g 10). Samtliga förekom i måttliga till 
låga mängder. Mest frekvent var kvartsit med 48,7 gram och förekom i 30 rutor. Därnäst kom 37,1 gram 
kvarts i 24 rutor och sist fl inta med 22,9 gram i 16 rutor.

Generellt kan sägas att kvartsen är av ytterst varierande och oftast låg kvalitet. De går under 
beteckningen ”lindqvistare” beroende på att kollegor som har stor erfarenhet av sten- och 
bronsåldersboplatser från inlandet knappast ens skulle ta tillvara denna typ av avslag. Att det dock rör 
sig om avslag råder det ingen tvekan om, inte ens bland ”stenåldersarkeologer”. Kvartsen och fl intan är 
däremot av mer ”normal” kvalitet (mer diskussion se ”Konklusioner”). 

Spridningen av brända ben
Sammanlagt påträff ades 150,3 gram brända ben i 72 av de 1000 undersökta rutorna (fi g 11). Tydliga kon-
centrationer fanns i anslutning till anläggningarna U4 och U5. Något mindre koncentrationer också kring 
anläggningarna U10-12 (dvs de säkerställda tältbottnarna) samt vid anläggningarna U2 och U3. Med 
tanke på att de enskilda anläggningarna innehöll 126,9 gram (se beskrivningarna av respektive anläggning 
nedan) står det klart att benen är kopplade till dessa anläggningar och de ben som inte hamnat i gropen 
eller härden har spridits runt dessa. Detta illustreras särskilt väl i U13 som innehöll nära 50 gram brända 
ben, men väldigt få spridda runt anläggningen (jfr fi g 60) (mer diskussion se ”Konklusioner”). 

Osteologiska analyser har genomförts av Leif Jonsson och presenteras nedan och i detalj i bilaga 8. De 
olika djurarterna tas också upp i avsnittet ”Konklusioner”.

Spridningen av övriga fynd och föremål
Förutom ovanstående fyndkategorier av massfyndskaraktär visar vi under denna rubrik spridningen av 
de föremål, redskap och andra fynd som erhållit särskilda fyndnummer (fi g 12). Det rör sig om skrapor 
i kvartsit och kvarts, kvartsit- och kvartskärnor samt fragment av sandstensbrynen. Därtill ett antal järn-
fragment som med visshet kan knytas till boplatsen. En glättsten och andra släta och/eller bearbetade 
stenar samt en sten med färgpigment är att notera. Andra fynd som järnspikar och ett bronsfragment kan 
tillhöra boplatsen, medan sådant som hästskosöm och kritpipsfragment är senare. Det måste erinras om 
att aktiviteter på Genesmon som helhet har förekommit hela tiden fram till våra dagar varför en del av 
fynden naturligtvis kan tillhöra senare perioder. Bland annat ligger en kolningsgrop (U1 se nedan) från 
sen vikingatid-tidig medeltid strax söder om tältbottnarna U10-U12 (jfr anläggnings- och schaktplanen fi g 
7 och anläggningsbekrivning nedan).
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Majoriteten av skraporna är av kvartsit och påträff ades i anslutning till tältbottnarna, inte mindre än 
fem av kvartsitskraporna förekom t ex i tältgrund U13. En koncentration av fem järnfragment och ett 
fragment av sandstensbryne hittades på en liten yta strax nordväst om tältbotten U2 kring den svaga 
brunfärgningen U5. Kring denna och den intilliggande anläggningen U4, tillika en svag brunfärgning, 
uppträder även en hel del av de ovan genomgångna fyndkategorierna. Men i avsaknad av tydlig mitthärd 
har där inte markerats någon tältbotten, även om det vore helt rimligt. 

Till skillnad från boplatsen Raä 22 med långhusen fanns på denna boplats en mycket begränsad 
mängd bränd lera (fi g 12). Endast elva meterrutor och två anläggningar U5 samt mitthärden U12 innehöll 
fragment av bränd lera. Endast 6,6 gram påträff ades på de undersökta ytorna. Totalt hittades 8,9 gram och 
som mest 2,4 gram i en ruta Ö om skogsbilvägen (se nedan).

Anläggningarna väster om skogsbilvägen
Totalt påträff ades väster om skogsbilvägen tretton anläggningar som betecknade med ett nummer och ett 
U som prefi x (fi g 7). De utgjordes av fyra härdar, en mindre kokgrop, en kolningsgrop samt sju färgningar 
i varierande färgskiftningar och vilkas funktion och uppkomst är osäkra. Samtliga anläggningar utom kol-
ningsgropen U1 och kokgropen U8, var mycket diskreta avseende färg. Det var vanligen grunda nedgräv-
ningar med en fyllning vanligen bestående av svagt rödbränd sand eller brun svagt sotbemängd sand. I de 
fall skörbränd sten förekom i anläggningarna var den starkt fragmenterad, närmast grusig. Trots de relativt 
svaga färgningarna är dock minst sex av anläggningarna, nämligen  U10, U11 och U12 att betrakta som 
vällagda mitthärdar i tältkonstruktioner. Därtill har även U2, U3 och U13 betraktats som relativt säkra 
mitthärdar eller konstruktioner i en tältkonstruktion. Dessa sex anläggningar utgör mittpunkt för de gröna 
runda ytor som markerats på fi gur 7 m fl . Som nämndes ovan skulle även U5 och eventuellt ocksdå U4 
har varit centrum av tältbottnar, men indikationerna är inte starka nog för att de markerats. Vidare diskus-
sion se avslutningsavsnittet ”Konklusioner”.

U1 Kolningsgrop
Koordinat: X722 Y321 
M ö h: 25,69
Anläggningen syntes som en svag fördjupning i terrängen. Under växttäcket framkom ett tydligt blekjord-
slager, 0,02 m tjockt med ett där på påfört material i form av grovsand. Ytterligare en markyta kunde iakt-
tas under det påförda materialet.  Gropen var 2,45 m bred och 0,35 m djup, i fyllningen fanns rikligt med 
sot samt större och mindre kolstycken. Två mindre skörbrända stenar fanns i gropens norra del. I övrigt 
påträff ades inga fynd. 

Datering: 14C-analys av träkol daterar anläggningen till vikingatid 900±70 BP (St 11856), vilken gav 
1020-1258 e Kr  (100% sannolikhet) . 

701
322320

704

E F

A B

C D

U1

Fig. 13. Foto och planritning över anläggning U1, en kolningsgrop daterad till vikingatid. Skala: 1 meter mellan 
kryssen. 
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Profil C-D från söder 

finsand

gammal 
markyta

D

F

grå/sot färgning
med kolbitar

Profil E-F från norr (spegelvänd) påfört material,
grovsand med
inslag av blekjord

25,69

gräns fär
nedgrävning

gammal 
markyta

blekjord

0,5 m

vegetationsskikt

finsand

U1

25,47

C

E

Fig. 14. Profi lritningar över U1. 

U2 Härd
Koordinat: X709 Y337
M ö h: 25,76
Anläggningen framkom efter ca 10 cm nedgrävning. Den bestod huvudsakligen av en ansamling skör-
brända stenar 0,03 - 0,20 m stora, med en svagt brunfärgad jord. I plan syntes U2 som en 0,6 m rund färg-
ning. I profi l uppmättes en bredd på 0,4 m och 0,17 m djup med en skålformad botten.  Härden totalun-
dersöktes och sammanlagt uppmättes sex liter skörbränd sten och små fragment av brända ben.

Direkt öster om anläggningen fanns en 0,9 x 0,6 m stor, svagt rödbrun färgning utan fynd, endast 
enstaka små kolbitar förekom. 

Fynd: Skörbränd sten 6 liter 
            Brända ben 0,4 g

Fig. 14. Planritning nläggning U2 och U3.
Skala: 1 meter mellan kryssen. 

A B

BA

U2

U3

338 340

707

Fig. 15. Foto anläggning U2 i plan.
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 Fig. 16. Profi lritning över U2.

U3 Brunröd färgning
Koordinat: X707 Y339
M ö h: 25,72
Anläggningen framkom efter ca 10 cm nedgrävning. Den bestod av en mycket svag brunröd färgning - av 
bränd sand. I plan syntes U3 som en 0,6 x 0,44 m stor färgning. I profi l uppmättes en bredd på 0,55 m och 
0,13 m djup grop med oregelbunden botten. Anläggning U3 var en av de första anläggningar som upp-
visade fynd inom området och i förhållande till gropens diskreta utseende gjordes en mängd intressanta 
fynd. I fyllningen fanns tre små fragment asbestkeramik, fem kvartsitavslag och brända ben . De brända 
benen bestod huvudsakligen av fi skben (för en osteologisk analys se nedan). Härden totalundersöktes och 
sammanlagt uppmättes 0,1 liter skörbränd sten. 

Ett annat viktigt fynd gjordes i jordprovet som innehöll två förkolnade sädeskorn, Hordeum. Vidare 
fanns förkolnade frön av mjölon och kråkbär.

Fynd: Skörbränd sten 0,1 liter
           Brända ben 29,8 g
           Asbestkeramik 2,4 g (3 st)
           Avslag, kvartsit 1,7 g (5 st)

Datering: 14C-analys av träkol daterar anläggningen till förromersk järnålder 2265±105 BP (St 11881), 
kalibrerat 430 - 166  f Kr (99% sannolikhet). 

Fig. 17. Foto anläggning U3 i profi l från söder.  Fig. 18. Profi lritning över U3.
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Eventuella anläggningar U4 - U7
Ett antal svaga färgningar registrerades inom ytan. Det är oklart om det rör sig om anläggningar. Men 
med tanke på anläggning U3 vaga utbredning har de i alla fall medtagits. Några av de mera distinkta färg-
ningarna har erhållit anläggningsnummer. Det rör sig om följande anläggningar: U4 - U7. 

U4 Brunfärgning 
Koordinat: X714 Y332
Anläggningen framkom efter ca 10 cm nedgrävning. I plan syntes en 1,1 x 1,45 m stor färgning. U4 be-
stod av ett tunt lager svagt brunfärgad jord, ca 0,02 m tjockt. Ej profi lritad. 
Fynd: Brända ben 0,1 g

U5 Brunfärgning
Koordinat: X714 Y335
Anläggningen framkom efter ca 10 cm nedgrävning. I plan syntes en 0,8 x 1,6 m stor färgning. U5 bestod 
av ett tunt lager svagt brunfärgad jord, ca 0,02 m tjockt. Ej profi lritad. 

U6 Röd/brun färgning
Koordinat: X715 Y338
Anläggningen framkom efter ca 10 cm nedgrävning. I plan syntes en 0,8 x 0,7 m stor färgning. U6 bestod 
av ett lager svagt brunfärgad jord, ca 0,15 m tjockt. Ej profi lritad. 

U7 Röd/brun färgning
Koordinat: X716 Y337
Anläggningen framkom efter ca 10 cm nedgrävning. I plan syntes en 0,5 x 0,7 m stor färgning. U7 bestod 
av ett lager svagt röd/brunfärgad jord med inslag av sot, ca 0,20 m tjockt. Ej profi lritad. 

Fig. 19. Planritning över de svaga färgningarna U 4 - U7. Skala: 5 meter mellan kryssen.
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Fig. 20. Kokgrop U8 i profi l. Foto från väster. 

U8 Kokgrop
Koordinat: X749 Y334
M ö h: 26,45
Anläggningen framkom efter ca 10 cm nedgrävning. I plan syntes U8 som en 1 x 1,15 m stor sotig färg-
ning omgiven av stenar i norra och östra sidan, såväl skörbrända som naturstenar. I profi l uppmättes en 
bredd på 1,1 m och 0,25 m djup med skålformad botten.  Kokgropen totalundersöktes och sammanlagt 
uppmättes 45 liter skörbränd sten, 0,03 - 0,30 m stora. Stenarna låg tätt packade och med ett minimalt 
inslag av jord. Förkolnade kottefjäll fassn i relativt stor mängd. Inga fynd i övrigt påträff ades. 

Fynd: Skörbränd sten 45 liter.

Fig. 21. Kokgrop U8 i plan. Skala: en meter mellan kryssen. 
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Fig. 22. Kokgrop U8 i profi l. 

U9 Mörkfärgning
Koordinat: X741 Y333
M ö h: 25,92
Anläggningen framkom efter ca 10 cm nedgrävning. I plan syntes U9 som en 1,1 x 0,3 m stor mörk-
färgning med enstaka skörbrända stenar i östra sidan. I profi l uppmättes en 0,6 m bred och 0,23 m djup 
kompakt mörkfärgning med något spetsformad botten. Enstaka kobitar låg spidda i gropen. I anläggning-
ens västra del låg en kilformad sten av diabas (F123) med glättade sidor. Tre skärvor asbestkeramik (F83) 
fanns i U9:s östra sida. Ett förkolnat frö av mjölon.

Fynd: Kilformat handredskap i diabas F123
 Asbestkeramik 2,1 g (3 st) F83

Fig. 23. Kokgrop U9 i plan. Skala: en meter 
mellan kryssen. 

asbestkeramikF123

Fig. 24 Anläggning U9 i profi l. Platsen för 
den kilformade stenen i diabas (F123) och 
en skärva asbestkeramik markerade.
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Fig. 25. Härd 9 i profi l med den kilformade stenen i diabas (F123). Foto från söder. 

U10 Härd
Koordinat: X716 Y315
M ö h: 25,83
Anläggningen framkom efter ca 10 cm nedgrävning. I plan syntes U10 som en 1,17 x 0,9 m stor mörk-
färgning med sex centralt belägna 0,10 - 0,3 m stora stenar. Ytligt fanns också några mindre kolbitar samt 
skärvor av asbestkeramik. I profi l uppmättes en 1,4 m bred och 0,10 m djup och fl äckig röd/brun färgning 
med plan botten. I fyllningen fanns totalt 53,2 gram asbestkeramik (F60) omfattande 78 stycken skärvor. 
Keramiken bestod av övervägande små fragment upp till en 47 mm stor skärva. Två mindre mynningsbi-
tar fanns bland skärvorna. I norra delen fanns 3,6 g brända ben. I södra delen fanns 6,5 g brända ben och 
ett litet kvartsavslag. Enstaka kolbitar låg spridda i gropens östra sida. I anläggningens södra halva fanns 
tre stycken fl ata stenar 0,27 - 0,37 m stora. I södra och norra halvan fanns 0,8 liter små skörbrända stenar 
jämt fördelade. 

U10 är en av tre härdar som ligger på rad längs den platåformade ytan. Härden ligger drygt en meter 
väster om U1. Härden U11 omges av en yta som närmast kan beskrivas som en hårdbränd, skorpliknande 
formation. Området har tolkats vara rester efter en huslämning och U10 kan vara en central härd i ett 
tidigare anlagt hus eller hydda.

Fynd: Asbestkeramik 53,2 g (78 st) F60
 Brända ben 10,1 g
 Kvartsavslag 0,1 g (1 st)
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Fig. 26. Härden U10 tillsammans med U11. Den omgivande färgning till U11 var en särskilt hård och kompakt 
yta som som tolkats vara rester av en väl tilltrampad tältbotten.

Fig. 27. Härd U10 i plan. Foto från öster.

Fig. 28. Härd U10 i 
profi l med markering 
av en skärva 
asbestkeramik. 



28

Fig. 29. Härd U11 i plan med den omgivande hårt sammanpackade jorden som tolkats vara rester efter en 
hyddliknande lämning. Foto från öster.

U11 Härd
Koordinat: X715 Y318
M ö h: 25,73
Härden framkom efter ca 10 cm nedgrävning. I plan syntes U11 som en 1,2 x 1 m stor ljusbrun, torr 
färgning med enstaka kolbitar omgiven av fem 0,20 - 0,40 m stora stenar, varav en stående på hög kant 
i anläggningens västra sida. I profi len uppmättes en 0,9 m bred och 0,15 - 0,25 m djup och fl äckig ljus-
brun färgning med oregelbunden botten. I fyllningen fanns totalt 39,2 gram asbestkeramik (F54 och F63) 
omfattande ca 50 stycken skärvor. Keramiken bestod huvudsakligen av mycket små, spjälkade fragment 
upp till en 35 mm stor skärva. Två mindre mynningsbitar fanns i anläggningens södra del. Totalt fanns 
19,8 gram brända ben. Ett kvarts- och ett kvartsitavslag, samt två små fl intavslag fanns i fyllningen. Tre 
obestämbara järnfragment (F90) 0,6 - 1,5 cm stora låg i härdens södra del. Enstaka kolbitar och några små 
skörbrända stenar låg spridda i spridda i härden. 

 Härden U11 låg i den nordvästra delen i av en yta som närmast kan beskrivas som en hårdbränd, 
skorpliknande formation, 2,45 x 2,8 m stor (i N-S-lig riktning). I förlängningen av profi len av U11 syntes 
en 1,05 bred och 0,05 - 0,15 m djup, oregelbunden färgning av rödbrun karaktär. Det minsta djupet 
uppmättes i den östra sidan. Området har tolkats vara rester efter en tältbotten. 

Fynd i norra delen:  Asbestkeramik 18,2 g (34 st) F63
    Brända ben 9,4 g
    Kvartsavslag 0,1 g (1 st)
Fynd i södra delen:  Asbestkeramik  21 g (16 st) F54
    Brända ben 10,4 g
    Kvartsitavslag 0,2 g (1 st) 
    Flintavslag 0,2 g (2 st)
    Järnfragment  1,8 g (2 st) F90
    Skörbränd sten 0,2 liter
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Fig. 31. Härd U12 
i plan. Foto från 
nordväst.

Fig. 32. Härd U12 
i profi l. Foto från 
nordväst. 

U12 Härd
Koordinat: X714 Y324
M ö h: 25,78
Härden låg delvis under en stubbe vars rötter stört anläggningen. I plan syntes U12 som en 1,2 x 1 m stor 
ljusbrun, torr, hårt packad färgning med enstaka kolbitar omgiven av sex 0,3 - 0,6 m stora stenar. I profi -
len uppmättes en 0,95 m bred och 0,2 m djup ljusbrun färgning med skålformad botten fl ankerad med två 
större stenar.

I fyllningen fanns totalt 7,6 g asbestkeramik (F47) omfattande 9 skärvor. Keramiken bestod av små, 
spjälkade fragment. Mängden brända ben uppgick till 20 g. I härden fanns också 0,6 g bränd lera. 

Fynd: Asbestkeramik 7,6 g (7 st)
 Brända ben 20 g
 Bränd lera 0,6 g

30
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Fig. 33. Härd U12 i plan. 

Fig. 34. Härd U12 i profi l från 
öster. 

U13 Mörkbrun färgning
Koordinat: X710 Y358
M ö h: 25,72
Anläggningen framkom i den norra schaktkanten av en yta som undersöktes drygt 30 m öster om U12. 
Området låg i anslutning till ett av de maskinschakt som drogs i området 1978 i samband med att Gene-
undersökningarna inleddes. Vid det tillfället registrerades inga lämningar i området. 

I plan syntes U13 som en 0,7 m stor halvcirkel med mörkbrun homogen färgning. I profi len uppmättes 
en 0,43 m bred och 0,18 m djup mörkbrun färgning med skålformad botten. 

I fyllningen fanns 4,2 g asbestkeramik (F38) omfattande 7 stycken skärvor. Keramiken bestod av 
små, tunna, spjälkade fragment. Mängden brända ben uppgick till 46,7 g. I anläggningen fanns också ett 
fl intavslag och tre kvartsitavslag.  

Fynd:   Asbestkeramik 4,2 g (7 st)
 Brända ben 46,7 g
 Flintavslag 0,2 (1 st)
 Kvartsitavslag 0,1 (3 st)

Undersökningsområdet öster om skogsbilvägen - Yta Ö
Yta Ö var belägen omkring 30 meter öster om huvudområdet för Yta E och Raä 59 (se fi g 7). Här under-
söktes under 1991 ett 75 kvm stort område då bland annat härden Ö1 påträff ades. Ytterligare undersök-
ningar gjordes under två veckor 1998 i samband med att arkeologiska institutionen vid Umeå universitet 



32

Fig. 36. Härd U13 i profi l. 

Fig. 35. Härd U13 i profi l. Foto från söder. 

höll en distanskurs i Örnsköldsvik. Då upptogs 14 kvm i anslutning till anläggning Ö2 som också var en 
härd. Området ligger ca en meter lägre än yta E:s huvudområde, terräng och jordart är dock detsamma.

Som framgår nedan tillhör anläggningarna och fynden här  den stora gårdens aktivitetsområden. 
De två härdarna Ö1 och Ö2 nedan motsvarar liknande på gårdsplatsen, men unikt för denna yta är den 
grovt kvartsmagrade keramiken som hittades i det största schaktet Ö om skogsbilvägen (jfr fi g 58-59). 
Där fanns 68 fragment till en vikt av 278,5 gram. Motsvarigheten till denna keramik har intressant nog 
inte påträff ats på den stora gården (jfr Ramqvist 1983; Lindqvist & Ramqvist 1993). Mer om keramiken 
nedan.

Ö1 Härd
Koordinat: X714 Y324
M ö h: 25,78
I plan syntes Ö1 som en 0,8 x 0,6 m stor sotfärgning med skörbrända stenar i ytan. I profi len uppmättes 
en 1 m bred och 0,25 m djup kraftig sotfärgning med relativt plan botten, I vardera sida fanns rödbrända 
partier. I anläggningen fanns rikligt med kol och delar av kolet följde härdens bottenform. I härdens västra 
del uppmättes 30 liter skörbränd sten, 0,04 - 0,15 m stora.

Fynd: Skörbränd sten 30 liter

Datering: 14C-analys av träkol daterar anläggningen till yngre romersk järnålder/folkvandringstid 
1630±60 BP (Beta-71856), kalibrerat 380 - 435 e Kr (76% sannolikhet).
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Fig. 38. Härd Ö1 i plan 
under nedgrävning. 
Foto från öster.

Fig. 39 Härd Ö1 i profi l. 
Foto från öster.

Fig. 37. Schaktplan över Yta Ö - ca 30 meter öster om huvudområdet för Raä 59 (jfr schakt- och 
anläggningsplanen fi g. 7.)
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Fig. 42. Härd Ö2 i plan. Foto från 
söder.

Fig. 41. Härd Ö1 i profi l. 

Fig. 40. Plan över härd Ö1.

Ö2 Härd
Koordinat: X702 Y432
M ö h: 23,84
I plan syntes Ö2 som en 1,3 x 1 m stor svagt gulbrun färgning med skörbrända stenar i ytan. I profi len 
uppmättes en 1,25  m bred och 0,30 m djup gulbrun, svagt sotig färgning med relativt plan botten.  I an-
läggningen fanns två kolstycken, det ena som låg hitom profi lskärningen mätte 0,2 x 0,1 m. Ytterligare ett 
0,1 m stor kolstycke låg i anläggningen sydvästra del. I härdens botten fanns en 0,4 x 0,1 m stor lins med 
kol och sot. I härdens sydöstra halva uppmättes 50 liter skörbränd sten, 0,05 - 0,15 m stora.

Fynd: Skörbränd sten 50 liter.
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Fig. 44. Härd Ö2 i 
profi l. 

Fig. 43. Härd Ö2 i plan. 

Fynden på Raä 59
Som visats ovan genom spridningskartor förekommer förutom det vanliga ”massmaterialet” såsom 
skörbränd sten, avslag, bränd lera och brända ben, ett tämligen varierat fyndmaterial. Inte minst genom 
förekomsten av asbestmagrad keramik, avslagsmaterial och redskap av kvarts, kvartsit, fl inta och andra 
bergarter samt den säkra förekomsten av järnfragment funna bland annat i mitthärdar till de föreslagna 
tältbottnarna. Vi kommer här att presentera och diskutera dessa fyndkategorier.

Asbestmagrad keramik
Vid tiden för undersökningen 1988-89 var den dominerande uppfattningen att asbestmagrad keramik inte 
förekom i det norrländska kustlandet utan endast i inlandet (bl a Hulthén 1991). Fynden i Gene skulle 
dock komma att ändra denna bild och vid ytterligare undersökningar och inventeringar med ögonen öpp-
nas för asbestmagrad keramik skulle bilden komma att ändras. Inte minst genom Lindqvists (1992, 1994a, 
b) projekt rörande de förromerska boplatserna i kustlandet. Här har påträff ats asbestmagrad keramik vid 
Näträlvens mynningsområde strax söder om Gene, med förekomster på två olika nivåer 27 resp 17 m ö 
h. Det visar att asbesttraditionen här höll i sig in i romersk järnålder. Asbestmagrad keramik påträff ades 
också vi de kustbundna boplatserna i Hamptjärn och Harrsjöbacken i Bureå socken (Lindqvist 1992, 
1994b). I stora drag kan sägas att den tidigare bristen på asbestkeramik från tidig järnålder främst berott 
på att inga undersökningar gjorts eller att boplatser på dessa järnåldersnivåer inte systematiskt eftersökts 
och därmed inte heller påträff ats.
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Fig. 45. Asbestmagrad keramik. Exempel på skärvor med ornamentik.
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Fig. 46. Asbestmagrad keramik. Exempel på mynningsbitar. 
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Fig. 47. Asbestmagrad keramik. Ritning över mynningsbitar med rak mynningsprofi l.
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Fig. 48. Asbestmagrad keramik. Ritning över mynningsbitar med sned eller rundad mynningsprofi l. 
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Fig. 49. Asbestmagrad keramik. Fyra skärvor som ingår i F44 har fogats samman och bildar en del av ett kärl med 
18,7 cm i diameter med en godstjocklek på 8 mm och rak mynningskant.

Sammanlagt påträff ades på boplatsen Raä 59 i Gene ca 1000 skärvor asbestmagrad keramik, 
motsvarande ca 0,7 kg. Keramikens färg varierar men kan huvudsakligen delas in i tre nyanser: gulbrun, 
gråbrun och rödbrun. Många av skärvorna är spjälkade, men kärlens tjocklek har dock i många fall kunnat 
mätas och varierar mellan 3 och 11 mm.

Keramiken saknar den för övriga norrländska fynd så typiska mörka insidan (Linder 1966:142). 
Avskrap från två sådan svarta insidor samt 11 prover från krossade sotiga keramikfragment lät Linder 
datera radiometriskt och fi ck de första viktiga indikationerna på en närmare datering. Dateringarna 
visar att närmare 80% av keramiken kan dateras till samma tid som de ovan nämnda fynden från 
Örnsköldsviksområdet, dvs förromersk järnålder och äldre romartid. De tre övriga av dateringarna 
hamnade i bronsålder (Linder 1966:147). Senare relativa dateringar bekräftar på det stora hela dessa 
dateringar, men med den skillnaden att Hulthén (1991) skiljer på typer av keramik med inslag av 
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Fig. 50. Skärvor av asbestkeramik som 
sammanfogats av sex fragment och getts 
fyndummer F18. Skärvorna bildar en 
öppen form med en jämnt avrudad ”pip”. 
Ritad med konvex sida mot betraktaren. 

Fig. 51. Samma som fi gur 50. Fotat med 
den konkava insidan mot betraktaren. 
Insidan bär spår av någon form av 
upphettning medan utsidan ser opåverkad 
ut.
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asbest; nämligen asbestmagrad keramik och asbestgods. Den förra med 40-65 % innehåll av asbest och 
den senare med ca 90% asbest. Den asbestmagrade keramiken tillhör huvudsaligen bronsåldern och 
asbestgodset den yngsta bronsåldern och den äldsta järnåldern. 

När det gäller keramikens ornamentik överensstämmer den i huvudsak med tidigare kända former i 
inlandet, dvs kamintryck, heldragna raka liksom horisontella och diagonala linjer. På några av skärvornas 
insidor förekommer spår av träfi brer eller motsvarande, vilket antyder spår från själva tillverkningen 
genom att platta stycken rullats och formats runt en trästock (jfr Johansen Kleppe & Simonsen 1981; 
Hulthen 1991:41).

Typiskt för asbestmagrad keramik är också att det förekommer hål i godset såväl nära dess mynning, 
på buken, dess nedre del eller till och med i kärlets botten. Funktionen av dessa hål har diskuterats (bl 
a Huthén 1991) i termar av upphängning, luftning eller transport. En tes som Hulthén (1991) fastnade 
för att kärlen i asbestgods varit små portabla järnugnar och då passar förstås hål väl in i bilden. Den 
tolkningen måste anses vara ytterst besvärlig och gäller kan endast gälla enstaka kärl och förutsätter fl era 
övriga indikationer som mycket sällan uppträder på kärlen. Bland annat borde då slaggprodukter fi nnas 
kvar i kärlet, vilket endast förekommer i 0,1 - 0,2 % av skärvorna om ska tro Hulthéns (1991:32ff ) egna 
siff ror. Ibland har kärlen också reparerats asbestsnoddar eller järnband. Andra funktioner som föreslagits 
är matlagningskärl, glödkärl eller motsvarande funktioner som kräver kärl med motståndskraft mot hetta. 
Mot sådana tolkningar fi nns i huvudsak inga invändningar, särskilt inte när de fl esta kärlen innehållit en 
svart/sotig skorpa. Att kärlen skulle varit ämnade för vätska är likaledes rätt osannolikt med tanke på att 
de ofta har borrade hål. Men vi får i detta läge böja oss för att kärlen haft fl era funktioner, men att de i 
någon form varit kopplad till värme och hetta.

Ett keramikfynd som kräver extra uppmärksamhet är det vi som arbetsnamn kallat ”degeln” (fi g 
50-51). Det rör sig om ett större sammanfogat stycke som har en öppen avlång skålform med en fi nt 
avrundad ”pip”. Den har delvis mycket släta ytor och ger ett mer kompakt intryck än övrig asbestkeramik. 
Dess konkava insida är mer eldpåverkad än utsidan, därav arbetsnamnet ”degel”. Men inga spår av 
koppar eller annan ädelmetall har konstaterats vid kemisk analys (se vidare under ”Naturvetenskapliga 
analyser”). Någon särskild funktion har tyvärr inte knytas till detta intressanta objekt.

Utifrån spridningen av några av de fragment som kunnat passas samman kan man spåra ett mönster för 
avfallshanteringen vid bruket av anläggning U11 och som också framgår av fi gurerna 8-11 ovan.

På de undersökta ytorna på östra sidan skogsbilvägen påträff ades en helt annan typ av keramik, 
nämligen grovt magrad romartida/folkvadringstida keramik (se nedan fi g 58-59 samt under ”Övriga 
fynd”).

Fig. 52. Den röda linjen visar 
spridningen av de fragment som 
kunnat passas samman till ”degeln” 
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Fig. 53. Diagram som visar den 
petrografi ska fördelningen av 
avslagsmaterialet på boplatsen 
Raä 59. Till vänster fördelning 
efter vikt och till höger efter 
antal.

Stenmaterialet
Stenmaterialet utgjordes främst av kvartsit, kvarts och fl inta i form av avslag och ett mindre antal skra-
por. Allmänt sett var materialet litet och endast 10 skrapor påträff ades; 9 i kvartsit och 1 i kvarts. Därtill 
3 kvartskärnor och ett större kvartsitstycke. Det totala antalet avslag uppgick till 129 med en total vikt av 
knappt 100 gram (fi g 53). Fem av kvartsitskraporna (F117-121) påträff ades i anslutning till anläggning 
U13 och en (F112) vid U12 (fi g 12), de övriga utan direkt koppling till anläggningar. En av skraporna, 
F115,  avviker genom sin storlek (fi g 54). Den är relativt välformad med plan över- och undersida och 
42 x 35 mm stor och 16 mm tjock. Tydliga retuscher uppträder på vänster sida (enligt den vänstra avbild-
ningen på fi g 54) och skrapan är välanvänd vilket framgår av de mjukt rundade retuscherna. 

 Även om avslagsmaterialet är litet framgår att, även om fl era olika stenmaterial nyttjats, kvartsit 
dominerar som redskapsmaterial. Ett mönster som går tillbaka på en tradition som uppstod under 
senneolitikum och fortsatte under bronsåldern och således också in i förromersk järnålder (jfr fi g 53). 
Kvartsitmaterialet präglades av en ljusgrå variant med några exempel på mörkgrå kvartsit. I allmänhet 
kan som nämndes ovan bergartsmaterialet betecknas som dåligt, särskilt kvartsen, och inte alls av samma 
kvalitet som under de äldre perioderna. En orsak till detta kan vara att metall, både brons och järn, var 
tillgängliga under förromersk järnålder och i huvudsak ersatt spetsar och skärredskap i sten. Sten var 
förmodligen ett andrahandsval under förromersk järnålder.

Fig. 54. Åtta av de nio kvartsitskraporna som hittades på boplatsen Raä 59. Obs att både över- och undersida 
visas på F115. 
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En annan grupp fynd är brynen av sandsten, eller rättare sagt fragment av brynen. Fyndtypen 
förekommer i jakt- och fångstsammanhang (t ex Bergman 1995:68), men kan i detta fall sättas i samband 
med bruket av slipning av järnknivar eller liknande. Tre helt olika brynen påträff ades. F101 (fi g 57) är 
ett helt igenom välgjort bryne i röd sandsten. Den bevarade delen är lätt trapetsformad, 19 mm bred 
vid basen och 17 mm i toppen och försett med en lätt spetsformad avslutning. Fragmentet är i princip 
jämntjockt, 13 mm, dock något avsmalnande mot toppen. På bilden fi gur 57 framgår på den högra 
avbildningen att brynets högra sida är den yta som använts för slipning. 

Fragmentet F27 är del av ett större bryne i röd sandsten 27 mm tjockt med plan undersida och en fi n, 
slät slipsida (fi g 55). Brynet har en nära motsvarighet till förmodad form och bergartskvalitet i ett intakt 
bryne påträff at i verkstadshuset hus V på den stora gården (Ramqvist 1983:134, fi g 4:86; Lindqvist & 
Ramqvist 1993:45). 

De tredje brynet, F100, är av en speciell karaktär med två mot varandra vinkelräta slipade sidor. 
Vardera slipad yta är 25 mm bred. Materialet är någon form av sedimentbergart, möjligen mörkröd/
brun sandsten, men eftersom det blivit bränt kan bergartens karaktär ha blivit förändrad, den är nämligen 
förhållandevis mjuk och mörk. Brynet är skörbränt och ihopklistrat av ca 10 fragment (fi g 56). Den 
rätvinkliga utformningen för tankarna snarare till något annat än till ett vanligt bryne. Möjligen har det 
använts till att slipa fram rätvinkliga former i ett relativt mjukt material, t ex trä, ben, eller liknande.

Bland övriga stenar kan nämnas en dryga kilot tung glättsten (F110), en kilformad sten (F123) 
påträff ad i anläggning U9 (se fi g 24-25) samt en välformad rund plan-konvex gnejsartad sten 35 mm i 
diameter (F102). Dess konvexa översida är naturligt ljus och den plana undersidan har en brunaktig färg/
beläggning.

Metallfynd
Endast ett litet bronsfragment (F26) påträff ades strax söder om anläggning U11, men det kan inte säkert 
knytas till anläggning eller tältbotten och kan eventuellt vara från yngre perioder. Däremot är två av 
dussinet järnföremål och fragment som påträff ades säkert knutna till en anläggning. Det rör sig om de 
två järnfragmenten F90 och F91 som påträff ades i anläggning U11 (fi g 12). Dessa tunna och tenformiga 
fragment är dessvärre icke närmare identifi erbara och båda väger ett knappt gram. 

Övriga järnfynd utgörs av fragment och fyra spikar (F23, F93, F125, F126) som dessvärre inte kan 
knytas säkert till de förromerska aktiviteterna. Detsamma gäller en handfull järnfragment (F92, F94-98) 
samt en enstaka yngre hästskosöm (F124). Det enda bronsfyndet F26 är ett millimeterstort fragment av ett 
bronsbleck som väger ca ett tiondels gram.

Övriga fynd
Eftersom denna del av Genesmon har nyttjats av diverse aktivteter under två och halvt millennium före-
kommer av naturliga skäl föremål från varierande tider. Bara inom området för den förromerska boplatsen 
påträff ades ett par härdar och fynd från yngre romartid/folkvandringstid. I det större schaktet strax söder 
om anläggning Ö1 (se fi g 7), som således är samtida med den stora gården, framkom en från på gårdsplat-

Fig. 57. Sandstensbryne F101. 
Mycket välformat bryne där 
samtliga sidor är bearbetade. 
På bilden ses brynet en face (t 
v) och i profi l (t h).

5 cm

Fig. 56. Sandstensbryne F100. 
De överst på bilden lite mörkare 
ytorna är slipade. De bildar en rät 
vinkel.

5 cmFig. 55. Sandstensbryne F27. De slipade 
ytan vänd mot betraktaren.

5 cm
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sen helt avvikande fyndtyp. Där påträff ades nämligen 67 fragment (278,5 gram) av en typ av keramik som 
inte alls påträff ats på den stora samtida gården (fi g 58-59). Gemensamt för fragmenten är att de är relativt 
grova och har en mörk, delvis svart insida och där det går att avgöra, en ljusare, rödbrun utsida (se fi g 58). 
Spår av magring i form av kvartskorn fi nns, men det ser ut att vara en mixad magring. Någon närmare 
analys är tyvärr inte gjord. Godstjockleken kan bestämmas på en del av fragmenten och den varierar mel-
lan 4 och 15 mm (den tjockaste delen företrädd på fi g 58 utsidan). Uppenbarligen rör det sig om kokkärl 
med tanke på att insidorna har den svarta till mörksotiga färgen och har inte spjälkats i lika hög grad.

Strax söder om de tre tältbottnarna centralt på boplatsen framkom en senvikingatida/tidigmedeltida 
kolningsgrop, U1, som måste ha tillkommit i en tid då gården fl yttats från Genesmon en kilometer 
norrut där dagens Gene ligger, men kan teoretiskt också ha skapats av innevånarna i hus III, som är ett 
11-1200-talshus som tillkom på gårdsplatsen långt efter övergivandet. I nuvarande Gene rovgrävdes under 
1800-talet två gravhögar med vikingatida fynd. Troligen fl yttade gården dit redan under vendeltid, men 
från den perioden fi nns inga kända fynd i Gene.

Spikar (t ex F125, F126), hästskosöm (F124) och det kritpipsfragment (F103) som också påträff ats på 
boplatsområdet får gälla som exempel på sådant som tappats på området i samband med diverse yngre 
aktiviteter.

utsidainsida 5 cm

Fig. 59. Insidan och utsidan av keramikfragmentet F129 påträff ades i schaktet sydöst om anläggning Ö1 daterad 
till ca 380-535 e Kr. På den spjälkade utsidan till höger kan även här en del av magringen ses i form av ett större 
kvartskorn.

utsidainsida
5 cm

Fig. 58. Två keramikfragment F127 påträff ades i schaktet sydöst om anläggning Ö1 daterad till 
ca 380-435 e Kr. Den mörkare insidan är intakt medan utsidan spjälkad vilket blottlägger en del 
av magringen i form av bland annat kvartskorn.
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Naturvetenskapliga analyser
Osteologisk analys
Den osteologiska analysen av Leif Jonsson vid Göteborgs universitet och han sammanfattar materialet:
Det undersökta benmaterialet från Geneundersökningen omfattar genomgående helt brända ben. Mate-
rialet omfattar drygt 3500 fragment med en samlad vikt av drygt 200 gram. Benen har undersökts under 
stereolupp i 6-40 gångers förstoring. För identifi ering har den osteologiska referenssamlingen vid Göte-
borgs Naturhistoriska Museum och författarens egen referenssamling anlitats.

Resultat
Följande arter (eller grupper av taxa) har identifi erats:

Kommentarer
Den övre ändan av ett bakre mellanfotsben och ett vristben av får eller get har inte kunnat identifi eras 
entydigt till endera av alternativen på grund av fragmentering. Fynden är ändå de enda beläggen för 
tamdjur på platsen. Förekomst av nötkreatur saknas men kan inte uteslutas bland fragmenten av större 
landdäggdjur.

Av sälar är vikaren belagd och det är troligt att obestämda sälfragment också kommer från vikare. 
Förekomst av ben från fötter och bål tyder på att hela sälkroppar tagits till platsen, inte bara skinnen.

Av speciellt intresse är den frekventa förekomsten av små hornfragment i form av huggfl is. I förstoring 
liknar fragmenten huggfl is efter yxhugg i trä vid timring. Att det rör sig om horn av hjortdjur och inte 
benvävnad från rörben eller övrigt kroppsskelett framgår av att det inte är ben av s k Haversk typ. 
Flisornas utseende visar att de uppkommit vid små sneda hugg med en vass metallegg. Fynden i Gene 
är det första fyndet av detta slag men liknande fynd har senare gjorts på andra järnålderslokaler på 
Norrlandskusten.

Jakt på fågel visas genom fynden av  svarthakedopping och ripor. Ett ripfynd kommer sannolikt från 
dalripa.

Av karpfi skar fi nns sannolikt fl era arter. Ryggkotor av långsträcktare typ indikerar mört eller stäm 
medan kotor av kortare typ indikerar braxen, Gädda är sannolikt den vanligaste fi sken i materialet och 
ben från både bål och huvud är väl företrädda. Sikfragmenten kommer från större sikart, siklöja kan 
uteslutas. Hornsimpa kan beläggas men det kan inte uteslutas att även rötsimpa förekommer. Abborre är 
sparsamt företrädd men i ett fall rör det om en kota som komprimerats i sidled genom att den tuggats. 
Möjligen rör det sig om ben från fi sk som torkats och ätits utan ytterligare tillagning.

Så långt Leif Jonssons kommentarer. Hans detaljerade analyser återges i Bilaga 8. Först dock något om 
benens representativitet vad gäller spridning. Alldeles tydligt är en överrepresenation av ben i anlägg-
ningar. Som nämndes ovan fanns det 150,2 gram spridda brända benfragment över de undersökta ytorna 
som ska jämföras med 127 gram i anläggningar (fi g 60). Benen har således inte spridits omkring i nå-
gon större utsträckning och är mest frekventa av de som vi betecknat som mitthärdar till tältbottnar U3, 
U10-13 samt i viss mån också U2. Alla dessa utom U2 (som endast innehöll ej artbestämt däggdjur, men 
troligen säl) innehåller ett tämligen ensartad bestånd, såsom gädda, abborre, sik och däggdjur. Kanske lite 
anmärkningsvärt är förekomsten av simpa, som under senare tid ansetts som en skräpfi sk, men som tycks 
ha fångats och ätits. Samma resultat framkom vid undersökningarna av stenåldersboplatsen på Bjästamon 
i Nätra sn (Gustafsson & Spång 2007), där simpan tycks ha varit mycket vanlig. Däremot inte på närlig-
gande boplatsen Kornsjövägen (Lindqvist 2007) eller andra jämförbara boplatser i Gävleborg (Olson et al 
2007).

Får eller get
Ren eller älg
Vikaresäl
Säl
Däggdjur: medelstort, större 
eller mindre

Svarthakedopping
Dalripa?
Dalripa/fjällripa
Fågel

Karpfi sk
Gädda
Sik
Hornsimpa
Simpa (horn- eller rötsimpa)
Abborre
Fisk

Däggdjur Fågel Fisk
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Fig. 60. Diagram som visar 
brända ben i anläggningar på 
boplatsen raä 59.

Fig. 61. Spridningen av brända ben av säl samt huggfl isor från ren- eller älghorn på boplatsen Raä 59. Större 
koncentrationer huggfl isor fanns i tältbottnarna U13 (nr 7-8 på fi guren) och U12 (nr 2 på fi guren). Sälbenen 
koncentrerar sig främst utanför tältbottnarna. Skala: 10 mellan kryssen.
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Fig. 62. Illustrativt exempel på några av de framrensade fi skebenen

Fig. 63. Några av de med metallverktyg huggna fl isorna av horn som framkom vid Leif Jonssons osteologiska 
analys.
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Ytterligare intressanta detaljer kom fram vid den osteologiska analysen, bland annat den säkerställda 
förekomst av får/get. Ofta förekommer ben av får/get i s k jakt- och fångstsammanhang både i 
kustlandets gravar och boplatser, men de påträff as ibland på ett sådant sätt, t ex på en överplöjd boplats, 
att de bortförklarats som recenta, men här föreligger en trygg fyndkontext. Fragmentet framkom i den 
mörkbruna anläggningen U13 som tolkas som mitthärd i en tältbotten.

I U13 förekom också asbestkeramik, fl int- och kvartsitavslag samt mängder med benfragment av bland 
annat gädda, simpa, sik, karpfi sk, abborre, ripa och inte minst 28 små huggfl isor av ren- eller älghorn. 
Sammanlagt påträff ade Leif Jonsson 64 sådana små fl isor av älg- eller renhorn till en sammanlagd vikt 
av 8,5 gram (fi g 61 och 63). 72% av dem fanns i anläggningarna U11 (2 fragment), U12 (16 fr), U13 (28 
fr) och U3 (7 fr). Majoriteten är således påträff ade i anläggningar som utgjort centrum av de föreslagna 
tältbottnarna, vilket rimligen visar att hornarbete huvudsakligen varit ett inomhusarbete. Restprodukter 
av hornarbeten är mycket ovanliga på denna typ av boplatser, men torde i allt väsentligt ha varit ett av de 
mest vardagliga hantverken, men som inte lämnat särskilt påtagliga restprodukter. Att huggspåren enligt 
Jonsson är uppkomna av en vass metallegg är ett viktigt påpekande. Det kan har varit ett bronsredskap, 
men eftersom man hade tillgång till järn på boplatsen är väl någon form av järnmejsel/kniv/yxa ett troligt 
förslag.

När det gäller de sälbenen förekom de relativt sparsamt, endast 78,4 gram påträff ade i 14 meterrutor 
och i tre anläggningar.  I anläggningarna U2, U11 och U12 fanns sammalagt 9,4 gram, medan 69 gram 
påträff ades spridda utanför anläggningar. Eftersom Jonsson påträff at de fl esta delar av sälkroppen har 
dessa sannolikt styckats och behandlats utanför tälten och framför på ytan strax NV om tältbotten U2. 
En sälart har föga överraskande konstaterats vara vikaresäl. Vid den osteologiska analysen påträff ades 
Jonsson också några bearbetade fragment och en del med borrade hål mm (fi g 64).

Förkolnade fröer
Jordprover från anläggningarna på boplatsen Raä 59 genomfördes av Karin Viklund (1989, 1990) vid 
Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå universitet. I fem av anläggningarna påträff ades sammanlagt 12 
förkolnade fröer av sädesslag (tab 1). Fem av dem kunde bestämmas till korn (hordeum vulgare), fl era av 
de obestämbara sädeskornen anser Viklund sannolikt också vara hordeum. Alla dessa fem anläggningar 
har tolkats som mitthärdar i tältbottnar. I den sjätte, Från U2 togs inga jordprover.

Påtagligt, men inte nytt, är att kråkbär och särskilt mjölon tycks ha varit populära bär. Det sistnämnda 
förekommer i alla anläggningar utom U1. 

Fig. 64. Exempel på bearbetat ben 
med borrat hål, som framkom vid den 
osteologiska analysen av Leif Jonsson. 
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14C-dateringar
Tre radiometriska dateringar har genomförts. Den äldsta dateringen gäller anläggningen U3, som tolkats 
som en mittanläggning till en tältbotten. Dateringen gjordes på träkol och blev 2265±105 BP (St-11881). 
Kalibreringen med Calib 7.10 blev 430-166 e Kr med 99,1 % sannolikhet.

Det andra gäller härden Ö1 öster om skogsbilvägen. Där AMS-daterades träkol och gavs dateringen 
1630±60 BP (Beta-71856). Kalibrering med hjälp av Calib 7.10 gav 319 - 562 e Kr med 94,5 % 
sannolikhet och 380-535 med 76 % sannolikhet.

Slutligen daterades kol från kolningsgropen U1. Dateringen blev 900±70 BP (St-11856). Med Calib 
7.10 gavs efter kalibrering dateringen 1020 - 1258 e Kr med 100% sannolikhet. 

Samtliga dateringar verkar helt rimliga, även den senvikingatida-medeltida dateringen av 
kolningsgropen, vilken stämmer bra med tanke på att den stora gårdsplatsen återbebyggdes med 
åtminstone ett hus (hus III) under 1200-talet (Ramqvist 1983:90ff ) eller med aktiviteter från den kort 
norrut liggande medeltida byn Gene. Visserligen rör det sig om få dateringar och två av dem har dessutom 
daterats med äldre teknik. Men inga levererade kolprover utgjordes av s k bulkprover utan bestod av 
noggrant utvalda och hela stycken av rent träkol. I och med att det daterade materialet härstammar 
från härdar eller åtminstone härdliknande anläggningar är sannolikheten trots allt störst är det daterade 
kolet inte har alltför hög egenålder. Det kan visserligen ha hänt att man eldade med gammal ved, med 
boplatsens direkta omgivning där man kan anta att veden hämtades var relativt nyligen stigen ur havet och 
därmed inte någon form av urskog. Därtill stämmer den äldsta förromerska dateringen väl med aktuell 
strandlinje. 

Konklusioner
”Intrasite”
I rapporten har vi valt att benämna de påträff ade bosättningsspåren som tältbottnar (jfr fi g 7). Det har 
främst sin orsak i två faktorer; a) kring den mycket välbyggda mitthärden U11 fann vi ett speciellt fe-
nomen, sällan tidigare påträff at, nämligen en mycket hårdtrampad yta; b) inga som helst spår av fasta 
konstruktioner fanns runt någon av mittanläggningarna på boplatsen. Ett resultat av denna tolkning, vilket 
också framgår av fi gur 7, är att alla tältbottnar inte är samtida utan representerar minst två faser. Huruvida 
också anläggningarna U4 och U5 också varit mittanläggningar i tält kan vara möjligt. Att alla tältbottnar 
inte har samma utformning av härdarna kan eventuellt betyda att stenar till de äldre och övergivna här-
darna återanvänts i yngre härdar. Om slutsatsen är riktig  betyder det att härdar med kvarvarande stenar 
skulle vara de sista använda på boplatsen.

Tittar man depositionsmönster i samband med tältbottnarna kan man se att den skörbrända stenen 
uppvisar intressant mönster. Från tältbottnarna U10, U2 och U3 sprider sig stenen norrut och från U11, 
U12 pch U13 söderut (jfr fi g 8). Att avfallsspridningen från U11 visas tydligaste genom alla de fragment 
av ”degeln” (F18) vars fragment hittades i anläggning U11 och söder därom (fi g 52). Vad beror de skilda 
depositionsspåren på? Ingen given förklaring har hittats, men ett förslag kan vara att de tält som har sin 
deponering åt samma håll är samtida, dvs att de har t ex utgången åt samma håll. En annan kan var att 
samtida tält haft olika funktion och därmed haft öppningarna åt olika håll. Något direkt påtaglig skillnad 
har, förutom att alla mittkonstruktioner inte ser likadana ut, har inte kunnat uttydas.

Som ovan nämndes är det tydligt att sälar fångats av boplatsens befolkning. Intressant är att delar av 
sälkroppens alla delar fi nns representerade i materialet. Dessutom ligger majoriteten av sälbenen utanför 
tälten, vilket visar att hela sälkroppar tagits till boplatsen och fl åtts och styckats utanför husen. Tvärt emot 
sprider sig huggfl isorna från horn av ren- eller älg, de ligger förträdesvis inne i tälten (se fi g 61). 

Tab. 1. Förteckning av 
de förkolnade fröer som 
framkommit i anläggningar 
på boplatsen Raä 59.
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Keramiken
Som nämnts var det ovanligt med asbestkeramikfynd vid tiden för undersökningen. På de äldre sprid-
ningskartorna av asbestkeramikens utbredningsområde exkluderade tidigare norrlandskusten helt (jfr t ex 
Hulthén 1991:3, fi g 1). Med de senaste årtiondenas fynd får man starkt betvivla denna utbredning. Det 
hänger säkert samman med undersökningsgraden. Inlandet är partiellt bättre undersökt i samband med de 
stora vattekraftsutbyggnaden från 1940- till 1970-talet. Några motsvarande storskaliga projekt har inte 
skett längs kusten. I kusten koncentrerades tidigare enstaka forskningsprojekt på rösen och gravar, mesta-
dels från bronsåldern eller järnåldern. På senare tid har dock ett par större kustnära räddningsgrävningar 
ägt rum i kusten, Nämligen det s k Veda-projektet (Lindqvist 1996; Eliasson et al 1997) och inför byggan-
det av Botniabanan (Gustafsson & Spång 2007). Vid dessa framkom i samband med en stenåldersboplats 
i Mosjön asbestkeramik och i Vedaprojektet framkom på järnåldergården i Gallsätter också spår av en 
boplats från yngre bronsålder. Detta visar återigen att ”varhelst” man sätter ner spaden i kustlandet kom-
mer de diskreta boplatserna från bronsålder och förromersk järnålder fram.

Som ovan nämndes påträff ades på boplatsen Raä 59 en förhållandevis stor mängd asbetskeramik samt 
därtill fem spridda fragment av råsbest (fi g 9). Sambandet asbestkeramik och råasbest är vanligt och har 
konstaterats på många undersökta boplatser i inlandet (t ex Bergman 1995:68; Käck 2009:76f). 

Väldigt lite går dock att säga om asbestkeramikens former, eftersom inget helt kärl påträff ats. Trots det  
kan vi säga att två typer användes. Dels ett 18,7 cm i diameter stort kärl med rak mynning och 8 mm:s 
godstjocklek (fi g 49). Ornamentiken är av känd och vanlig typ i form av kamintryck, heldragna raka 
liksom horisontella och diagonala linjer. Därtill ett ovanligt format öppet ”kärl”, som vi gett arbetsnamnet 
”degel”. Men mikrokemisk analys kunde dock inte fi nna spår av koppar på eller i godset, varför 
degelhypotesen måste släppas. 

Övergripande
Den förromerska boplatsen Raä 59 i Själevads socken fyllde på sin tid en lucka vad gäller boplatser längs 
den mellannorrländska kuststräckan. Genom det fortsatta projektet ”Uppkomsten av den sedentära bebyg-
gelsen i Mellannorrland” kom Anna-Karin Lindqvist (t ex 1991, 1992, 1994a, b) att påträff a ytterligare 
boplatser från förromersk järnålder och äldre romersk järnålder i regionen. Samtliga av jakt- och fångst-
karaktär. I ett fall dock, på boplatsen i Banafjäl i Grundsunda socken, påträff ades odlingsinslag i form av 
pollen i en intilliggande myr (Lindqvist 1994b, 2000). Även boplatser från sten- och framför allt bronsål-
der var sällsynta längs kusten (jfr Baudou 1977, 1992). Läget är dock något förändrat idag och nyare fynd 
både samklingar med boplatsen Raä 59 i Gene, medan andra talar ett helt annat språk. En kort rekapitula-
tion kan vara på sin plats.

År 1991 fi ck man i Tuna sn i Medelpad möjlighet att avbana ett större åkermarksområde alldeles intill 
kyrkan (Baudou 1997). Platsen ligger i ett mycket fornlämningstätt område som tidigt ansetts vara ett 
område med tidiga sedentär bebyggelse (Liedgren 1988). Bland många olika typer av bosättningsspår 
framkom i åkern också ett litet treskeppigt hus från förromersk järnålder som indikerar att en fast 
bosättning var etablerad. Ännu tidigare hade ett pollendiagram från norra Hälsinglands centralbygder 
visat på kontinuerlig odling från förromersk järnålder och in i folkvandringstid (Engelmark & Wallin 
1985). Av en tillfällighet påträff ades en boplats på Indalsälvens strandbrink i Stige i Indal sn, Medelpad, 
markanta spår av en förromerska boplats (Ramqvist 2010b). Så sent som 2010-2012 påträff ades vid 
storskaliga räddningsgrävningar vid Umeälvens mynning i Västerbotten, två platser med stolpbyggda hus, 
några treskeppiga, från yngre bronsålder (Lindqvist & Granholm 2016).

Vad betyder nu detta? Varhelst vi sätter ner spaden på en förromersk (eller annan) nivå på ett 
topografi skt passande landskapsavnitt längs kusten och i dalgångar, framträder boplatser. De är 
naturligtvis de fl esta gånger överplöjda eller överbyggda. Om boplatsen hyst stolpbyggda hus går de 
att fi nna, men rör det sig om boplatser av jakt- och fångstkaraktär kan det vara svårare. Tydligt är dock 
att det längs Mellannorrlands kust under förromersk järnålder uppträder både boplatser av jakt- och 
fångstkaraktär och boplatser av sedentär typ med stolpbyggda hus. Således rådde en komplex situation 
vid övergången från mobil/semi-mobil till sedentär bosättning. Genesmon hamnar direkt i brännpunkten 
för frågeställningen om övergången till en sedentär livsstil. Även den ovan nämnda lokalen vid Tuna 
kyrka i Medelpad kan vara en plats där den direkta övergången närmare borde studeras.

Vänder vi tillbaka till Gene hade vi tidigt en känsla av det fanns inslag av jakt- och fångstföreteelser 
på den stora gården Raä 22. Därom vittnar ju den vackra stenklubban (fi g 4) som hittades i ett stolphål i 
det äldsta långhuset. På norra delen av gårdsboplatsen, ca 22 m ö h uppträdde också en del anläggningar 
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som till synes blivit översvämmande, bl a ett par rektangulära kokgropar. Något längre norrut, drygt 
22 m ö h framkom dessutom anläggningar typiska för jakt- och fångstboplatser, nämligen bengropar, 
dvs nergrävningar som främst innehåller brända ben. I det området framkom också ett fragment av 
asbestmagrad keramik samt rester av Hus XII, ett mindre stolpbyggt hus (se fi g 3) som till skillnad från 
alla andra hus är orienterat i Ö-V-lig riktning. Alla dessa indikationer tolkas som spår  av ett förstadium 
till etablerandet av den stora gårdens äldsta fas med Hus I, XI och VII (jfr fi g 3 och Lindqvist & 
Ramqvist 1993). Vi har dock inte kunnat stödja hypotesen med t ex dateringar. Det får bli en framtida 
forskningsuppgift.

Med tanke på att såväl järn som sädeskorn fanns på den förromerska mobila boplatsen Raä 59, är det 
påtagligt att ett intrikat samspel förelåg mellan grupper med en traditionell livsstil med jakt och fi ske 
som huvudsaklig näring och grupper med en nyare livsstil med odling och sedentär bebyggelse. Genom 
undersökningen av boplatsen Raä 59 i Gene har vi således gläntat på dörren till helt aspekter rörande 
uppkomsten av den sedentära bebyggelsen i Mellannorrland - en process och en frågeställning som är av 
universell natur, men som förmodligen har regionala förklaringar.  
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Bilaga 1. Numrerade fynd yta E, Gene, Raä 59, Själevads socken. Observera att F124-126 påträff ades på Yta Ea 
(se bilaga 7 nedan) och F127-137 i schakten öster om skogsbilvägen.
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Bilaga 2. Bränd lera yta E, Gene, Raä 
59, Själevads socken.
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Bilaga 3.  Avslag av kvartsit på yta E, Gene, Raä 59, Själevads socken.
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Bilaga 5.  Avslag av fl inta på yta E, Gene, Raä 59, 
Själevads socken.

Bilaga 4.  Avslag av kvarts på yta E, Gene, Raä 59, 
Själevads socken.
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Bilaga 6. Brända ben yta E, Gene, Raä 59, Själevads socken.
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Bilaga 7
Undersökningsområdet - Yta Ea
Under hela undersökningsperioden användes metalldetektor för kompletterande information. Oftast hit-
tades enstaka hästskosömmar och annat mer recent material, men omkring 50 m nordväst om yta E fi ck 
vi fl era utslag. Därför provundersöktes där totalt 38 kvm och den största sammanhängande ytan blev 28 
kvm stor. Området ligger något högre än yta E, ca 27,50 m ö h. Inga anläggningar framkom, men visar att 
aktiviteter förekommit över stora delar av Genesmon.

Fynd inom yta Ea, Gene, Raä 59, Själevads socken. 
Numrerade fynd upptaget under fyndlistan bilaga 1 

Upptagna ytor inom yta Ea. Ytorna ligger strax NV om kartbilden fi gur 7.
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Bilaga 8
Detaljerad osteologisk analys av Leif Jonsson

Fyndkatalog
-88, NV om U3
Däggdjur/fågel: 1 diafysfragment, 0,1 g.
Gädda: 1 parasphenoid; 1 maxillare, 0,2 g.

-88, U4
Fisk?: 2 fragment,0,1 g.

-88, U2, yta E
Däggdjur: 2 ledfragment, säl?, 0,4 g.

-89, K 696/321
Däggdjur: 1 fragment, 0,1 g.

-89, K 701/331, yta E
Sand.

-89, K 701/339, yta E
Däggdjur: 4 fragment av tandemalj och dentin, av idisslare (ren/älg/nöt/får/get), 0,2 g.
Däggdjur: 50 småfragment, säl?, 3,0 g.

-89, K 702/339, yta E
Däggdjur/idisslare: 1 obränt fragment av tandemalj, kindtand, 0,1 g.
Däggdjur: 60 småfragment, säl?, 4,3 g.

-88, K 705/321
Däggdjur: 2 fragment, 0,1 g.

-88, K 705/341
Fisk?: 1 fragment, <0,1 g.

-89, K 706/319, yta E
Däggdjur: 1 fragment, 0,1 g.

-88, K 706/321
Däggdjur: 8 fragment, 0,3 g.

-88, K 706/340
Däggdjur: 5 fragment, 0,3 g.
Ripa: höger coracoid, basal ledyta, 0,1 g.
Gädda: 1 dentale, 0,1 g.

-88, K 707/321
Däggdjur: 1 fragment, spongiöst ben, 0,2 g.

-88, K 707/323
Däggdjur: 1 fragment, <0,1 g.

-88, K 707/339
Gädda: vänster premaxillare; vänster+höger maxillare; 2 parasphenoid; 2 vänster+1 höger dentale; 11 
fragment av prevomer/palatinum; 7 övriga kraniefragment; 4 stjärtkotefragment, 0,8 g.
Abborre: vänster+höger dentale; 1 operculare; 3 bålkotor; 6 stjärtkotor, 0,2 g.
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Karpfi sk: 1 svalgbensfragment; 3 bålkotor; 2 stjärtkotor, 0,2 g.
Sik: 1 bålkota; 8 stjärtkotor, 0,2 g.
Däggdjur/fi sk: 150 fragment, 7,5 g.

-88, K 707/339, yta E, anl U3, burk med småben (översiktligt identifi erade), totalt cirka 27,0 g.
Gädda: förekommande benslag: premaxillare, palatinum, dentale, (+ lösa tänder), maxillare, articulare, 
quadratum, cleithrum, kotor.
Karpfi skar: kotor (typ braxen och mört), svalgben, urohyale, revben.
Sik: kotfragment.
Simpa: kotfragment (rötsimpa/hornsimpa).
Abborre: dentale, parasphenoid, preoperculare, retroarticulare, fentaggar.
Ren/älg: 7 huggfl is (0,5 g).
Däggdjur: 45 fragment.
Fisk+fågel+däggdjur (20,1 g).

-88, K 707/340
Gädda: 1 prevomer/palatinum; 2 dentale, 0,1 g.
Abborre: vänster dentale, <0,1 g.
Däggdjur: 27 fragment, 1,5 g.

-88, K 708/320
Däggdjur: 1 fragment, 0,1 g.

-88, K 708/322
Däggdjur: 3 fragment, 0,1 g.

-88, K 708/339
Abborre?: 1 bålkota, fragment, <0,1 g.

-88, K 709/320
Däggdjur?: 1 fragment, 0,1 g.

-88, K 709/321
Däggdjur?: 2 fragment, 0,1 g.

-88, K 709/322
Fisk: 1 articulare, abborre?, <0,1 g.

-89, K 709,5/349, yta E
Däggdjur: 2 diafysfragment av medelstort landdäggdjur, 0,4 g; 1 diafysfragment, 0,2 g; 1 övrigt fragment, 
<0,1 g.

-89, K 709,5/350, yta E
Däggdjur: 7 diafysfragment av medelstort landdäggdjur, 0,9 g; 2 övriga fragment, 0,4 g.
Ren/älghorn: 1 huggfl isa, 0,2 g.

-89, K 709,5/350
Får/get: höger bakre mellanfotsben, proximalt fragment, vuxet djur, 0,2 g.

-88, K 710/320
Däggdjur: 1 fragment, 0,1 g.

-89, K 710/358, U 13
Får/get: höger vristben (tarsale 3), 0,1 g.
Gädda: 1 parashenoid; vänster premaxillare; 1 maxillare; 10 prevomer/palatinumfragment; vänster+höger 
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articulare; 1 quadratum; 6 vänster+9 höger dentale + 35 fragment; 12 bålkotefragment; 1 stjärtkota, 4,2 g. 
80 diverse fragment.
Simpa: 4 bålkotor; 4 stjärtkotor, 0,1 g.
Sik: 2 kota nr 1; 2 stjärtkotor: 2 höger articulare, 0,1 g.
Karpfi sk: 1 kota nr 2, 2 bålkotor; 2 stjärtkotor, 0,1 g.
Abborre: 5 bålkotor, 27 stjärtkotor, 9 kotfragment, 1,0 g.
Ripa (dalripa?): höger mellanhandsben (carpometacarpale), distal led, 0,1 g.
Ripa: vänster coracoid, fragment, 0,1 g.
Fågel: 1 bröstben; 1 carpometacarpale; 1 överarmsben; 2 övriga.
Ren/älg: 28 huggfl isor, 5,5 g.
Övrigt: 720 fragment, gädda? och däggdjur.

-89, K 710/359
Gädda: 1 dentale, 2 övriga fragment, 0,1 g.
Ren/älg: 2 hornfl isor, 0,1 g.
Däggdjur: 1 diafysfragment av landdäggdjur, 0,1 g.
Övrigt: 23 fragment, 0,8 g.

-89, K 710/359
Sik?: 1 stjärtkota, 0,1 g.

-89, K 711/311
Vikaresäl: vänster hälben av vuxet djur, största längd 49 mm, 8,2 g.

-89, K 711/333
Däggdjur: 3 fragment, 0,7 g.

-89, K 711/335, yta E
Däggdjur: 7 fragment, 0,3 g.,

-89, K 711/336, yta E
Säl: 2 diafysfragment, 0,5 g.

-89, K711/358
Däggdjur+fi sk: 20 fragment, 0,9 g.

-89, K 711/358
Fågel: 1 bröstbensfragment, 0,1 g.
Däggdjur: 1 diafysfragment, diameter 4x5,4 mm, väggtjocklek 0,8 mm, 0,4 g.
Abborre: 1 bålkota, <0,1 g.
Gädda: 1 prevomer/palatinum; 1 dentale; 1 articulare; 1 övrigt, 0,2 g.

-89, K 712/323
Säl: 1 höftbensfragment, ledgropen, 3,9 g.

-89, K 712/323
Säl?: 55 fragment, 9,5 g.

-89, K 712/330, yta E
Däggdjur: 1 fragment, 0,1 g.

-89, K 712/331
Däggdjur: 2 fragment, 0,1 g.

-89, K 712/332, yta E
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Säl: 2 svanskotor av vuxet djur, 10,5 g.

-89, K 712/333, yta E
Säl?: 12 fragment, 3,6 g.

-89, K 712/333
Vikaresäl: vänster språngben, 6,0 g.
Säl: tåled 1 från framfot, vuxen individ, 1,8 g.

-89, K 712/334
Säl: tåled 1, proximal led av vuxet djur, 0,7 g. 1 övrigt ledfragment, 0,2 g.

-89, K 712/335, yta E
Däggdjur: 3 fragment, 0,4 g.

-88/89?, K 712/335
Däggdjur: 1 fragment, 2,0 g.

-89, K 712/336, yta E
Däggdjur: 1 fragment, 0,1 g.

-89, K 712,08/335,80, yta E
Säl?: 4 ledfragment, 0,8 g, 85 övriga fragment, 7,8 g.

-89, K 712,5/335,10
Säl: 1 svanskota av vuxet djur; 2 tåleder, distala fragment; främre mellanfotsben, distal led; 4 övriga frag-
ment, 2,2 g.

-89, K 712,75/335,10, yta E
Säl?: 1 spongiöst fragment, 1,4 g.

-89, K 713/324, yta E
Säl?: 75 fragment, 4,0 g.

-89, K 713/333, yta E
Säl?: 10 ledfragment, 1,1 g.

-89, K 713/335, yta E
Däggdjur: 2 fragment, 0,3 g.

-89, K 714/317, I
Däggdjur: 2 fragment, 0,2 g.

-89, K 714/317, Dn II
Däggdjur: 3 fragment, 0,2 g.

-89, K 714/318, Dn II
Däggdjur+fi sk: 3 fragment, 0,2 g.

-89, K 714/324, U 12, yta E
Gädda: 1 dentale; 1 ectopterygoid, 0,1 g.
Sik: 4 bålkotor; 7 stjärtkotor, 0,2 g.
Abborre: 3 vänster + 1 höger dentale; 1 maxillare; 1 kota nr 1; 6 bålkotor; 9 stjärtkotor, 0,4 g.
Fisk: 50 fragment, 0,6 g.
Säl?: 1 diafys; 3 ledfragment, 2,1 g.
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Ren/älg: 16 hornfl isor, huggna, 1,4 g.
Däggdjur: 230 fragment, 11,1 g.

-89, K 714/332, yta E
Däggdjur: 3 fragment, 0,5 g.

-89, K 714/334, yta E
Abborre: 1 prevomer; 5 bålkotor (1 tuggad? [komprimerad från sidorna]), 0,1 g.
Fisk: 2 fragment, <0,1 g.
Fågel: 1 diafys, 0,1 g.
Ren/älg: 7 hornfl isor, huggna, 0,6 g.
Däggdjur: 54 fragment, 2,3 g.

-89, K 714/334, U 5
Däggdjur: 5 fragment, 0,4 g.

-89, K 714/335, yta E
Ren/älg: 1 hornfl isa, huggen, 0,1 g.
Däggdjur+fi sk: 11 fragment, 1,0 g.

-89, K 715/335, yta E
Däggdjur: 1 fragment, 0,2 g.

-89, K 715/315, yta E
Fisk: 1 fragment, <0,1 g.

-89, K 715/316, Dn II, yta E
Gädda?: 1 fragment, <0,1 g.

-89, K 715/317, Dn I, yta E
Säl?: 15 obrända? fragment, 1,0 g; 1 bränt fragment, 0,1 g.
Gädda: 1 dentale, 0,1 g.

-89, K 715/318, U 11, S del
Gädda: 3 vänster + 2 höger + 3 övriga dentale; 1 bålkota; 3 övriga, 1,0 g.
Sik: 4 stjärkotor, 0,2 g.
Simpa: 2 stjärtkotor, 0,1 g.
Abborre: 1 parasphenoid; 2 operculare; 2 bålkotor; 1 stjärtkota, 0,1 g.
Fisk: 11 fragment, 0,5 g.
Ren/älg: 2 hornfl isor, huggna, 0,1 g.
Däggdjur: 85 fragment, 7,1 g (bl.a. säl?).

-89, K 715/318, Dn II
Gädda: 1 parasphenoid, 0,1 g.
Däggdjur: 13 fragment, 1,0 g.

-89, K 715/319
Däggdjur: 1 fragment, 0,2 g.
-89, K 715/319, Dn II
Däggdjur: 2 fragment, 0,1 g.

-89, K 715/320, Dn I, yta E
Gädda: 1 parasphenoid; 6 prevomer; 10 palatinum; 1 maxillare; 2 quadratum; 2 vänster dentale + 10 frag-
ment; 16 övrgia fragment, 2,0 g.
Hornsimpa: höger premaxillare; 1 operculare; 4 bålkotor, 0,1 g.
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Abborre: 4 bålkotor, 0,1 g.
Däggdjur+fi sk: 250 fragment, 5,5 g.

-89, K 715/321, Dn II
Däggdjur: 1 fragment, <0,1 g.

-89, K 715/322, Dn II
Säl?: 2 fragment, 0,3 g.

-89, K 715/323, yta E
Däggdjur: 7 fragment, 1,7 g.

-89, K 715/324
Däggdjur: 2 fragment, 0,2 g.

-89, K 716/314, Dn I
Gädda: 2 palatinum; vänster dentale + 4 fragment; 9 övriga, 0,7 g.
Karpfi sk: kota 1 eller 2, <0,1 g.
Abborre: 1 bålkota, <0,1 g.
Däggdjur+fi sk: 27 fragment, 1,5 g.

-89, K 716/314, Dn II, yta E
Gädda: 1 dentale, <0,1 g.
Övrigt: 1 fragment, <0,1 g.

-89, K 716/315, U 10, N del, yta E
Gädda: 1 parasphenoid; 1 maxillare; 6 dentale; 2 quadratum; 9 övriga, 1,0 g.
Svarthakedopping: höger coracoid, 0,1 g.
Fågel: tibiotarsale, distal, 0,1 g.
Däggdjur: 28 fragment, 1,8 g.

-89, K 716/315, Dn II, yta E
Gädda: 1 dentale, 0,1 g.
Fisk: 1 fragment, 0,1 g.
Däggdjur: 6 fragment, 2,4 g.

-89, K 716/315, U 10, profi l A-B, S del, yta E
Gädda: 2 parasphenoid; 1 quadratum; höger dentale + 6 fragment; 1 prevomer/palatinum; 1 övrigt, 0.9 g.
Abborre: höger dentale; 1 bålkota; 1 stjärtkota. 0,1 g.
Ripa: höger armbågsben, distal, 0,1 g.
Däggdjur+fi sk: 70 fragment, 3,7 g.
Artefakt?: 1 fragment av däggdjursben, med del av hål (borrat?) i ena kanten, 0,1 g.

-89, K 716/318, U 11, N dcelen
Gädda: vänster + höger dentale; 1 övrigt, 0,3 g.
Karpfi sk: 2 stjärtkotor, 0,1 g.
Abborre: 1 stjärtkota, <0,1 g.
Fisk: 16 fragment (mest gädda?), 0,3 g.
Däggdjur + ?: 110 fragment, 6,8 g.

-89, K 716/318, Dn II
Däggdjur: 4 fragment, 0,3 g.

-89, K 716/320
Gädda: 1 prevomer/palatinum; 2 bålkotor; 4 övriga, 0,3 g.
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-89, K 716/324, Dn I
Däggdjur: 1 fragment, <0,1 g.

-89, K 716/335, yta E
Däggdjur: 3 fragment, 0,5 g.

-89, K 716/336, yta E
Däggdjur: 2 fragment, 0,1 g.

-89, K 717/317, Dn II
Fisk?: 1 fragment, <0,1 g.

-89, K 738/332
Däggdjur: 1 fragment, 0,1 g.

-89, K 740/334
Sten, 0,1 g.

-89, K 741/333, yta E
Däggdjur: 2 fragment, <0,1 g.

-89, K 743/334, yta E
Sik: 2 stjärtkotor, 0,1 g.
Id: 1 stjärtkota, 0,1 g.
Fisk: 1 fragment, <0,1 g.
Säl?: 1 lös epifys, 0,1 g; 3 revben?, 0,9 g.
Däggdjur: 35 fragment, 4,4 g.
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