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Förord

DEN 3 september till och med den 24 september 2008 ut-

förde vi en seminariegrävning på Genesmon raä nr 22 i Själevad sn. Vi hade på somrarna 2007-2008 bedrivit kursgrävningar i Gene för att bättre komma åt en eventuell bebyggelsefas mellan den förromerska mobila bosättningen som hittats vid raä 59 och den sedentära gården på Genesmon.
Seminariegrävningen blev också den ett led i samma frågeställning. På den lilla ytan vi undersökta i N delen av gårdsplatsen kunde vi förstås inte lösa dessa problem. Men yta J,
som vi kallar den, bjuder verkligen hårt motstånd. Det gick
inte 1983 och det gick inte 2007-2008 att begripa sig på denna
yta. Där finns spår efter de mest märkliga lämningar och
fynd; från såväl bosättningens allra äldsta fas som från dess
senaste del. Det är inte särskilt många föremål där, men de
som förekommer är intressanta såsom en stor rejäl järnnyckel
av folkvandringstida modell, en av de sammanlagt 12 glaspärlor som hittas totalt på hela boplatsen, två stendiskar som
är de enda på hela Genesmon, en skärva asbetskeramik som
påminner om de som hittats på den förromerska boplatsen
raä 59:1 samt folkvandringstida agraffknappar. Anläggningarna är också de besynnerliga. Framför allt den närmast rektangulära ramen av förkolnat virke som hittades 2007 som
kunde dateras till 400-talet e Kr, med tillhörande ovanliga
gropar; hus XII som är det enda som är placerat i Ö-V-lig
riktning, bengropar påminnande om jakt- och fångstbefolkningens metod att deponera brända ben i små gropar,
mm. Tyvärr har vi ännu inte gett oss i kast med mer omfattande acceleratordateringar av material från denna yta, vilket
vore mycket spännande, därför att det här är den exakta platsen där övergången till fast boende i långhus ägde rum. En
plats således med stor historisk betydelse.

Umeå den 10 mars 2010
Per H Ramqvist
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Seminariegrävningen i Gene 2008

Bakgrund och syfte
Genesmon är en nyckellokal för förståelsen av hur det
mobila samhället f Kr övergår till ett fast boende av
sydskandinavisk typ ca 100 e Kr. Genesmon är ännu
den enda plats i Mellannorrland, där en sådan övergång kan studeras på ett och samma ställe.
Genesmon omfattar, vad vi känner till idag, två viktiga fornlämningar, den första är järnåldersgården som
haft stor betydelse för nordeuropeisk bebyggelseforskning och är väl publicerade i vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang (t. ex. Ramqvist 1983, 1998,
1999, Lindqvist & Ramqvist 1993). Även de omfattande rekonstruktionsarbetena som började inom ramen för ”Stiftelsen Gene fornby” 1991 har givit många
viktiga bidrag till förståelsen av den äldre järnålderns
liv och boende på nordligare breddgrader (Edblom
2004).
Den andra viktiga lämningen är raä 59:1 där det
under slutet av 1980-talet gjordes ett flertal undersökningar som visade på en förromersk boplats som var
mycket komplex. Tre hyddgrunder med centrala härdar påträffades och bland fyndmaterialet märks en
mycket spännande mix av asbestmagrad keramik,
kvartsredskap, järnfragment, ben av får/get, säl- och
fiskben, förkolnade rester av sädesslaget korn (hordeum) samt eventuella gjutformar (ej lerkeramiskt analyserade ännu). Resultaten av de hittills genomförda undersökningarna finns publicerade i ett flertal sammanhang (t. ex. Lindqvist 1992, 1994a, b).
På Yta J i den norra änden av fornlämningsområde
raä nr 22:1 (fig 2), påträffades under 1980-talet hus XII,
som ligger ca 40 m norr om järnåldersgården. Hus XII
är till skillnad mot alla andra hus på boplatsen orienterat i öst-västlig riktning och är, såvitt kunde bedömas,
inte ett regelrätt treskeppigt hus. Det var dock konstruerat med tämligen kraftiga takbärande stolpar och
hade en centralt belägen lerklädd härd. I anslutning till
husgrunden påträffades också ett mindre fragment av
ett asbestmagrat kärl. En keramiktyp som mer sammanfaller med jakt- och fångstsamhällets keramik än
med den stora gårdens och den senare spannformade

keramiken. Har vi i detta område av boplatsen det direkta förstadiet till gården? Här finns således flera
mycket viktiga frågor som direkt berör en av de viktigaste skedena i Mellannorrlands historia: Hur och varför skedde övergången från det traditionella jakt-, fiskeoch fångstsamhället till den ”moderna” bondenäringen
som den gestaltar sig på Gene-gården?

Metod
I samband med att Gene-undersökningen avslutades
nedslogs kraftiga stolpar av metall med koordinater
instämplade. Det var därför lätt att ansluta de nya ytorna
som upptogs under seminariegrävningen 2008, till
samma system. Detta koordinatsystem utgår från det
man använde inom Örnsköldsviks kommun.
Alla undersökta ytor handgrävdes i kvadratmeterstora rutor och jorden sållades genom en sållduk med
4 mm:s maskvidd. Planer upprättades i skala 1:20 och
profiler ritades i skala 1:10. Efter undersökningen
skottades jorden tillbaka och torven lades på plats. Ett
miljömässigt mycket bra arbete som inte lämnade
många spår efter sig. Fynd som betecknades som föremål erhöll fyndnummer, medan massfynd i form av
bränd lera och brända ben och skörbränd sten vägdes
och tabellfördes med vikt per m-ruta.

Fortsättning på Yta J
Undersökningarna på Yta J, dvs det område som ligger i N kanten av gårdsplatsen (fig 2), inleddes redan
under 1980-talet. Under 2007-08 gjordes ytterligare undersökningar där för att försöka reda ut den komplexa
ytan (Lindqvist & Ramqvist 2009). Resultatet av dessa
undersökningar gjorde att frågetecknen hopade sig i
allt högre grad! Helt nya typer av spår uppdagades i
form av bl a kraftigt förkolnade stockar som bildade
en rektangel, om än fragmentarisk. Stockarna låg till
dels också på upp till 30 cm:s djup. Två 14C-prover daterar stockarna till 400-talet e Kr. Därtill kom en del
ovanliga anläggningar och fynd i form av t. ex. en stendisk som tidigare ej påträffats i Gene, men väl på andra
håll i Skandinavien.
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Fig. 1. Utsnitt av ekonomiska kartan 19I3j NV med den äldre järnåldersgården raä 22:1 och den förromerska boplatsen
Raä 59:1 markerade.
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Fig. 2. Schaktplan över alla undersökta ytor på Genesmon, husgrunder från olika faser samt gravar. Den senaste undersökningen från 2007 och 2008 har markerats med gul färg. Under 2007 genomfördes även kompletterade undersökningar strax
söder om smedjan, hus VI (rapporterad i Lindqvist & Ramqvist 2009). Delar av ytan i gult i områdets norra del (inom yta J)
undersöktes vid här aktuell seminariegrävning hösten 2008. Hus XII på yta J har markerats i rött.
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Under seminariegrävningen hösten 2008 fortsatte
vi att undersöka Yta J och påträffade då minst tre härdgropsliknande anläggningar, av vilka två undersöktes
(H 100 och H 101). Under alla undersökningsår i Gene
har ett stort antal härdar av olika typ undersökts (Ramqvist 1983:130ff; Fredrikson 1991), men det är uppenbart att det på Yta J finns mycket som inte återfinns på
andra håll inom undersökningsområdet. Det gäller t
ex den på kursgrävningen 2008 undersökta anläggningen J08:2, på vars topp den intressanta stendisken
låg (Lindqvist & Ramqvist 2009). En av anläggningarna, H 100, som vi undersökte under seminariegrävningen var inte helt olik J08:2 och hade även den en
stendisk (fragmentarisk) i samma bergart, i det fallet
direkt invid anläggningen.

påträffats i Gene (fig 4-7). Den borde ha synts som
grop eller svacka i markytan, men sannolikt beroende
på att en stor tall växte direkt V om den har spåren
jämnats ut. Ett schakt kring H 101 togs också upp.
Denna anläggning syntes i markytan, om än svagt, såsom de flesta av härdgroparna V om smedjan, hus VI.
Den sammanlagda mängden s k massfynd var mycket
begränsad, med totalt 5,6 gram bränd lera (tab 1) och
13,1 gram brända ben (tab 2), varav det mesta framkom i de båda anläggningarna H 100 och H 101. Beträffande fyndfattigdomen, liknar det mycket den V
delen av Yta J som undersöktes 2007-08. Jämfört med
den Ö delen av Yta J fanns här betydligt färre fynd och
framför allt brända ben.

Undersökningsresultat

Anläggning H 100

Seminariegrävningen kom att omfatta endast 22 kvm
(fig 3) och koncentrerade sig i huvudsak till att utvidga
de sedan tidigare undersökta schakten vid den märkliga rektangulära konstruktionen som kom fram under
kursgrävningarna 2007 och 2008 (Lindqvist & Ramqvist 2009). I ett av de upptagna schakten framkom en
mycket märklig anläggning H 100, vars like hittills inte

Anläggningen framkom precis intill en mycket stor tall
(som inte kunde fällas), vilket försvårade undersökningen särskilt i V en aning. Den var närmast rund 1,4
m i diam och upp till 1 meter djup (fig 5-6). Efter avtorvning, just utanför anläggningens SV del, framkom
en större och några mindre delar av samma sorts stendisk (fig 8) som påträffades 10 meter västerut i anlägg-

Fig. 3. Plan över V delen av Yta J i Gene (jfr fig 2). De två anläggningarna H100 och H101 samt ca 10 m2 V om H 100
undersöktes vid seminariegrävningen.
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A
B

Fig. 4. Anläggning H 100 under utgrävning. På denna nivå kunde den jämna och fint rundade, men något svaga, kanten
av den cirkelrunda yttre nedgrävningen iakttas (A). Även den mörkt brunröda fyllningen, som inte var homogen, kunde
även den tydligt ses. Denna kant var i det närmaste rak (B).

Tab. 1. Fynd av bränd lera på ytor och i anläggningar vid
seminariegrävningen 2008. Under ”Anm” har angetts om
fynden tillhör en anläggning och i vilken del av anläggningen fynden gjordes.

X
552
550,18
554
554
553
554

Y
428
434,61
430
431,2
431
430,4

Vikt (g)
0,4
0,6
1,1
2,6
0,5
0,4

Anm

H100 NÖ
H100 S
H100 NV

Tab. 2. Fynd av brända ben på ytor och i anläggningar vid
seminariegrävningen 2008. Under ”Anm” har angetts om
fynden tillhör en anläggning och i vilken del av anläggningen fynden gjordes

X
551
550.2
549.8
554
553,2
553
553
554

Y
426
435.3
435.3
430,4
430,6
431,4
431
431,2

Vikt (g)
0,1
0,7
0,4
4,1
0,7
0,1
0,1
6,9

Anm
H101 NV
H101 SV
H100 NV
H100 SV
H100 SÖ
H100 S
H100 NÖ
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H 100 från N
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Fig 5. Profil genom anläggning H 100 från S. Profilen ritad i avtorvat läge, dvs ca 10 cm torv, humus och blekjord är
borttaget i överkant. Teckenförklaring: 1= Sot och humus med inslag av blekjord; 2= Blekjord med sot och enstaka
kolbitar; 3= Mörkröd sand, mörkare än den omgivande rostjorden med inslag av kolfragment; 4= Ljusröd sand, ljusare
än den omgivande rostjorden med inslag av enstaka kolfragment; 5= Gråaktig mo/mjäla med tämligen rikliga inslag av
kolfragment och i övre östra delen, dvs mot skikt 4 närmast en kollins; 6= Mestadels ljusröd rostjord med inslag av
mörkare rostjordsliknande färg med inslag av enstaka kolfragment.

1

5

3

2
4
7
6

Fig 6. Profil genom anläggning H 100 från S. Profilen ritad i avtorvat läge, dvs ca 10 cm torv, humus och blekjord är
borttaget. Teckenförklaring: 1= Sot och humus med inslag av blekjord; 2= Blekjord med sot och kol; 3= Gulfärgad sand
med inslag av enstaka kolfragment; 4= Rostjordsaktig sand med enstaka inslag av kolfragment; 5= Kollins; 6= Tunnare
kollinser med visst humusinslag; 7= Gråfärgad sand med enstaka inlag av kolfragment.
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förkolnad stock

Fig. 7. Anläggning H 100 från Ö. Notera den förkolnade stock som sticker ut ur den högra (norra) profilen och ansluter
till anläggningen N del.

ning J08:2 (fig 3). Dessa två stendiskar är av samma
bergart (möjligen någon variant av strålstensskiffer) och
de enda i sitt slag som påträffats i Gene. De har hittats
på andra håll i Norden och för detta och deras eventuella funktion redogörs i Lindqvist & Ramqvist 2009.
Anläggningen innehöll knappast någon skörbränd
sten alls och hade en mycket komplicerad uppbyggnad. Vad som tydlig framgick var dock att en rund grop
ursprungligen hade grävts. Av den syntes svaga om än
klart urskiljbara spår (A på fig 4 och nr 4 i profilen fig
5) som i hög grad liknande gropkanterna till de många
stolphålen vid långhusen. Innanför denna cirkulära
nergrävning fanns ett betydligt skarpare rödfärgat parti
som i S delen framstod som en rak kant (B på fig 4 och

nr 3 i profilen fig 5). Denna fyllning var också mer sotoch kolhaltig än den cirkulära fyllning. Som framgår av
profilen fig 5, är fyllning nr 3 bruten, vilket sannolikt
hänger samman med att gropen påverkats sekundärt i
dess ytliga del. Under fyllning nr 3 och 4 kunde ett ca
decimetertjockt obrutet lager följas, som bestod av gråaktig, lite finkornigare material (mo/mjäla) med tämligen mycket sot och kolfragment. Anläggning avslutas
med en rätt skarp 0,3 m bred och 0,25 m djup grop
fylld med mellerad ljusare och mökare röd sand.
En högst besynnerlig och svårtolkad anläggning
som inte blir lättare av att det i dess norra del anslöt en
förkolnad stock av samma typ som påträffades V om
denna yta (se fig 3). Som framgår av figur 7 lutar den
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Fig. 8. Till vänster den närmast runda, fint rundhuggna, 8 mm tjocka och 93 x 96 mm stora stendisk (F 2066) som
påträffades vid kursgrävningen 2008. Till höger är den fragmentariska stendisk som hittades i direkt anslutning till
anläggning H 100 under seminariegrävningen 2008. Foto: A-K Lindqvist.

förkolnade stocken från N mot S, på exakt samma sätt
som de längre N-S-ligt löpande stockarna V om denna
(jfr fig 3). På den ca 0,8 m långa delen av stocken som
sticker fram var höjdskillnaden 0,13 m (21,60 m ö h i
N och 21,47 i S där den ansluter till anläggning H 100.
Stockens fortsättning åt N är oviss eftersom tiden inte
medgav ytterligare grävningar åt det hållet. Likaså om
stocken har något samband med anläggning H 100 är
ovisst och kunde ej bedömas vi undersökningen. Det
kan hända att just störningarna som syns i profilen (fig.
5) kan höra samman med stocken och den konstruktion den representerar. Vi vet ju att den största av
stockarna V om anläggningen tillhör 400-talet e Kr och
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det är alls inte omöjligt att anläggning H 100 kan var
flera hundra år äldre.
När det gäller fynden var de som nämndes tidigare
mycket sparsamma (tab 1-2). Endast ett 10-tal gram
brända ben och bränd lera av svagbränd typ framkom.
En skillnad märks dock och det var att majoriteten av
såväl de brända benen som den brända leran framkom
i anläggningens norra halva.

Anläggning H 101
Anläggning H 101 låg ca 5 m SÖ om H 100 och var en
”klassisk härdgrop” som vi benämner dem i samband
med Geneundersökningarna och som finns i många

Boplatsspår i Gene

Fig. 9. Anläggning H 101 från V efter framrensning i plan. Här framgår det tydligt att de två delarna av härdgropen ser
helt olika ut. Den högra delen var också den del som syntes i markytan före undersökningen. Den delen har annolikt
använts fler gånger än den ursprungligen större och ovala anäggningen vars spår i detta skede av undersökningen
framträder svagare.

tiotal framför allt väster om hus VI i Gene. I den gänse
litteraturen benämns den här typen av härdar också
kokgropar (jfr Lindqvist 2007). Den syntes före undersökningen som en decimeterdjup svacka i marken
med en diameter på ca 0,5 meter. Vad som skiljer denna
från många andra som vi undersökt i Gene, var att
dess södra del sannolikt var återanvänd, eller åtminstone sekundärt påverkad (fig 9). När hela anläggningen
plangrävts visade det sig att den var betydligt större än
den gjorde sken av i markytan. Den antog en oval form
1,4 x 1,1 m st (N-S) och visade sig bli en typisk härdgrop. Underst ett kompakt kollager ovanpå vilket det
låg 46 liter skörbränd sten, vilket motsvarar ca 80 kg.
Stenarna fördelade sig i de fyra kvadranterna enligt tabell 3.
Skillnaden mellan delarna är påtaglig då den södra
halvan av anläggningen innehöll 67% av stenarna som
därtill är betydligt större. Möjligen har skillnaderna att
göra med att den södra halvan av härdgropen används
senare och fler gånger, en tolkning som stärks av de på

Tab. 3. Fördelningen av skörbränd sten per
kvadrant i härdgropen H 101.
NV
NÖ
SV
SÖ

12 liter
3 liter
20 liter
11 liter

normalstora stenar
mindre stenar
större stenar
normalstora stenar

varandra liggande skikten i den delen av härdgropen
(fig 10-12).
Vad övriga fynd anbelangar framkom endast några
enstaka brända ben både i S och N delen av anläggningen (tab 2). Det är vanligt i härdgroparna att det
förekommer enstaka brända ben. I de härdgropar jag
presenterade i avhandlingen (Ramqvist 1983:131, tab.
4:26) varierade vikten brända ben mellan 0,1 och 35,4
gram, vilket visar att den här undersökta härdgropen
med sina 1,1 gram faller väl in i bilden.
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Fig. 10. Härdgropen H101 under utgrävning. Foto från Ö.

Fig. 11. Härdgropen H101 med färdiggrävd profil. Till höger i bild (S delen) syns överst ett par tunna kol/sot-linser som
indikerar sekundär användning. Foto från V.

Fig 12. Profilritning genom anläggning H101 från V.
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