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Sammanfattning 
 
Undersökningen 2004 hade flera syften. Dels att avgränsa boningshuset på gården (som 
delundersöktes under föregående år). Dels att fortsätta karteringen av de lämningar som finns 
på gårdstunet samt att fastställa om röset nere vid stranden kan utgöra resterna efter det hus 
som lantmätare Tresk ritade ut på 1600-talet.  
Undersökningen av röset som misstänktes utgöra en spismursrest bekräftade att det verkligen 
var fallet. Möjligen var detta den först etablerade byggnaden på gården.  
I det historiska kartmaterialet från byn Råsjöns etablering norr om sjön beskrivs byggnaderna 
detaljerat i en skatteläggningshandling. Resultaten från undersökningarna 2003-2004 gör det 
troligt att mycket i 1700-talsgårdens disposition är en direkt överföring från tidigare 
förhållanden på det äldre gårdsläget söder om sjön. Om så är fallet går det att uttolka mycket 
från den skatteläggning som gjordes 1757. 
En pollenanalys utfördes för att utröna vegetationsförändringar samt vilka odlingsväxter som 
utnyttjades i samband med att man anlade och utnyttjade gården. 
Initialt skedde en röjningsbränning och svedjeodling av råg. Efter några årtionden övergick 
man till att odla sädesslaget korn. Ett välutvecklat odlings- och beteslandskap bildades. 
Därefter inträffar en nedgångsfas av främst sädesslagsodlingen medan betesdriften fortgår, 
dock med reducerad omfattning.  
Det delvis undersökta boningshuset har brunnit ner och möjligen kan detta ha varit en 
bidragande orsak till att gården flyttades till det nuvarande byläget norr om sjön. 
Den osteologiska analysen tyder på att vilt stått för en stor del av den animaliska kosten, något 
som fynden av blykulorna även kan påvisa. Fiske har bedrivits och arterna abborre och öring 
finns representerade. Bland djuren på gården finns får/get, svin och nöt representerade. 
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Inledning 
 
Då institutionen för humaniora vid Mitthögskolan flyttades från Östersund till Härnösand, 
kontaktade Professor Stig Welinder Länsmuseet Västernorrland för att leda fältkursen i 
arkeologi. Undersökningen vid Råsjön kan kopplas samman med mitthögskolans tidigare 
undersökningar som bedrivits i Jämtland och Dalarna. Tanken är att bedriva undersökningar 
vid Råsjön under flera år. Forskningens huvudfrågeställning är ”Etnicitet i landskap och 
materiell kultur”. 
 
 
Syfte och metod  
 
Undersökningarnas huvudsyften från år 2003 och framåt är: 

• Att genom olika analysmetoder och provgrävningar i inägomarken rekonstruera 
gårdens odlingshistoria.  

• Dokumentation av rökstugan för att genom fyndspridningen förstå hushållets struktur 
och försöka belägga särskilda mönster styrda av den skogsfinska etniciteten. 

• Undersökningen ska även ge en arkitekturhistorisk dokumentation av den okända 
skogsfinska byggnadstraditionen där bevarade byggnader från det äldsta skedet 
saknas. 

• Förmedling av undersökningarna skulle ske genom föredragshållning på 
hembygdsgården i Borgsjö och genom att arrangera arkeologidagar på 
undersökningsplatsen. 

 
Årets undersökningar hade flera syften. Dels att avgränsa boningshuset på gården på höjden 
ovanför sjön (som delundersöktes under föregående år). Dels att fortsätta karteringen av de 
lämningar som finns på gårdstunet samt att fastställa om röset nere vid stranden kan ha utgjort 
resterna efter det hus som lantmätare Tresk ritade ut på 1600-talet.  
 
Ett koordinatsystem upprättades under fjolåret med hjälp av GPS. En punkt mättes ut vid 
gårdsläget, utifrån denna punkt användes sedan kompass och måttband för att få ut systemet i 
rätt väderstreck. Fördelen med att ha koordinatnätet i rikets nät är att digitala kartor kan 
användas som bakgrund då dokumentationen från undersökningen digitaliserats. För att få en 
så noggrann bild av fyndspridningen som möjligt skedde fyndinsamlandet i kvartsmetersrutor. 
Lägesinformationen blir på så sätt tydligare. Under årets undersökning undersöktes rutorna 
lagervis till skillnad från föregående år då dokumentationen skedde i 1 dm skikt. 
Konstruktioner och anläggningar ritades och fotograferades i plan och profil.  
 
   
Fornlämningen och äldreuppgifter    
 
Gården finns beskriven av lantmätare Olof Tresk i geometriska jordboken 1639. Där nämns 
att ”Råsjön, en gård, skattar 2 öre". Utsäde i båda åkren 3 ½ tunnor. Sandjord. Därpå födes: 2 
hästar, 20 nöt och 15 får. Gott mulbete, näver- och svedjeskog, mycket gott fiske och 
kvarnställe. Humlegård:100 stänger” (geometriska jordeboken V1, Lantmäteriet i Gävle). 
Uppgifterna är enligt Maud Wedin (muntligen) en uppskattning av gårdens bärkraft och inte 
en uppräkning av gårdens faktiska tillgångar, (se även Gothe 1945:208). Uppgifterna ger dock 
en bild av hur besättningen kan ha sett ut. I tiondlängden från 1637, redovisar Jon Jönsson 
(ägaren av gården) 22 kannor korn och 3 tunnor råg. 1 häst, ett sto, 8 kor och en kviga, 12 får, 
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3 svin och utsäde i 4 tunnor (Gothe 1945: 207). På kartan från 1639 är gårdsläget/ huset 
markerat nere vid stranden.  
Den som etablerade bosättningen vid Råsjön var Jon Jonsson Pulkkinen. Etableringen skedde 
omkring 1618 och Pulkkinen erhöll torpebrev för Råsjön den 4 mars 1620 (Wedin 2003:6). 
1716 flyttades gården till norra sidan av sjön, där byn ligger än idag. På skattläggningskartan 
från 1757 (Borgsjö akt 29) finns på den gamla gårdsplatsen söder om sjön (kallad gamla 
torpet) markerad med en fyrkant. Markeringen är förmodligen en symbol för en byggnad. I 
jämförelse med tidigare nämnda karta med ett hus markerat nere vid sjön stämmer läget för 
markeringen bra överens med de lämningar som undersöktes uppe på höjden under fältkursen. 
Det första huset kan antas ha etablerats nere vid sjön. Under ett senare skede kan gården ha 
flyttas upp på höjden. 
 
 
Redogörelse av arbetet 
 
En av frågeställningarna inför undersökningen under år 2004 var att fastställa utbredningen av 
huset på gårdstunet. Därför grävdes flera schakt i den förmodade vägglinjen. Några av 
schakten gick även in i själva huskroppen. I det område som tolkas som boningshusets västra 
del utvidgades fjolårets schakt. I området fanns sotfärgningar som löpte i sv-nö och som kan 
vara resterna efter den västra gaveln, här fanns även mycket sintrad lera och en del smälta 
stenar vilket tyder på höga temperaturer. Leran kan utgöra resterna av lerklining från 
väggarna.  
”Lerklining på innerväggar förekommer i äldre byggnadstradition. Det kallas också lerputs 
och innehåller lera, sand, skuren halm eller boss. Det kunde täcka hela väggen, men då högg 
man spår i timret för bättre fasthäftning. Annars hade man lerklining på insidan mellan 
stockarna för att täta, sedan kunde man ha annan beklädnad utanpå. När huset byggdes 
tätade man mellan stockarna med husmossa eller någon annan sorts drev. Om detta inte 
räckte eller huset satte sig använde man lerklining. På insidan hade man linneväv eller papp 
ex. under 1700-talet i byarnas mangårdsbyggnader. Under slutet av 1800-talet kom 
pärlsponten på väggarna. Det är inte särskilt mycket känt om bebyggelsen på 1600-talet, men 
det är troligt att skillnaderna inte är så stora mot 1700-talet” (Hjördis Ek vid Länsmuseet 
muntligen) 
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Gårdstunet med de undersökta schakten och de synliga formationerna.  
 

 
Västra gaveln enligt tolkningen efter 2004 års undersökningar med sotfärgningar som  
löper i sv-nö riktning. 
 
Ett stenblock i nö hörnet var avplanat på ytan, kanske har husets knut varit placerad där. 
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Schaktet mellan de två spismursrösena.  
 
Ett schakt grävdes mellan två av spismursrösena. I schaktets östra del östra och södra delar 
fanns tjocka lager som bestod av sotig jord med mycket bränd lera. I schaktets sö delar var 
ytan täckt av utrasade stenmassor från spisröset i söder. I profilerna syntes en skiktning med 
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sotlager och bränd lera. Lagerna kan tyda på att två generationer hus legat på platsen. 

 
Profil mellan de två spismursrösena (X 6921 008 Y 1491 492 och X 6921 008 Y 1491 491) 
med tydliga lager. Foto från norr av Ola George. 
 

 
Det östra schaktets stenpackning med husväggarnas troliga lägen inmarkerade. 
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I det östra schaktet fanns i den tänkta vägglinjen (östra gaveln) en stenpackning av rundat 
stenmaterial. Längre västerut fanns flata stenar som antagligen varit staplade på varandra och 
sedan vält. Vilken funktion dessa stenar kan ha haft är oklart, golvtäckning förefaller inte 
troligt då stenarna inte täcker golvet.  
 

 
Det östra schaktet med olika slags stenmaterial. Möjligen utgör det sotiga området  
(nedanför fyllfatet) i fotots vänstra del delar av den nedbrunna norra långväggen. 
 Foto från väster av Ola George. 
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Det södra schaktet. 

 
Västra delen av den förmodade källarens stenpackning i det södra schaktet.  
Foto från söder av Ola George. 
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Det södra schaktet grävdes för att avgränsa vägglinjen och möjligen få grepp om var ingången 
till huset varit. En annan fråga var vad stenröset i schaktets östra del varit. Den sv delen av 
schaktet har troligen utgjorts av åker efter gårdens övergivande. Stenkonstruktionen i 
schaktets östra del var vällagd och stenarna var dessutom kilade som för att stadga och fixera 
stenpackningen. Troligen har stenpackningen i schaktet utgjort den västra delen av en 
jordkällare (tidigare klassat som odlingsröse). Liknande källare har tidigare påträffats i hus 
från regionen, exempelvis ”finnpörtet i Ullånger” med anor från 1600-talet (den del av huset 
där källaren ligger är från 1700-talet). Enligt byggnadsantikvarie Hjördis Ek på Länsmuseet är 
småkällare ett mer ålderdomligt inslag i bebyggelsen än fristående jordkällare. Källaren kan 
ha haft en lucka i golvet och kanske även en ingång utifrån.  
 

 
Källarvalvet från Ullånger, Ångermanland. Foto Bodil Mascher. 
 
Jorden i schaktet var mycket fet och klibbig. I nv delen av schaktet fanns oförkolnade trärester  
ungefärligt orienterade i n-s. Träresterna kan ha ingått i huskonstruktionen. Bränd lera med 
spår av konstruktionsdetaljer påträffades men i nuläget går det inte att tolka funktionen. 
 
För att fastställa om röset nere vid sjön utgjorde resterna efter en spismur torvades själva röset 
av och dokumenterades översiktligt. Längs den södra och sydvästra sidan av röset var 
begränsningen väl avgränsning, norra sidan syntes vara mer ostrukturerad och förmodligen 
utrasad. I mitten av röset fanns en fördjupning med öppning åt öster som troligen har utgjort 
en eldstad. Fynden som gjordes vid rensningen av röset var ben, bränd lera och en bit flinta. 
Fynden och röset indikerar sannolikt platsen för ett hus. 
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Röset nere vid sjön. Granen i bildens mitt står i gropen som utgör den förmodade 
 eldstaden. Foto från väst av Ola George. 

 
Det översiktligt karterade röset nere vid sjön. Det streckade området i mitten utgör en 
försänkning som kan vara själva eldstaden. Innanför den heldragna linjen finns en 
stenpackning som p.g.a. tidsbrist ännu inte ritats in. 
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För att få en bättre överblick av gårdsstrukturen karterades de delar av gårdstunet som inte 
dokumenterades föregående säsong. Gårdstunet ser i nuläget ut att vara kringbyggt eller 
åtminstone byggt i vinkel. I sydväst begränsas tunet av den ihoprasade jordkällaren och ett 
hak som höjer sig några decimeter över marken söder därom. I väster finns en terrass där det 
tidigare stått en lada (resterna är fortfarande synliga), tidigare har troligen en annan byggnad 
stått på platsen. I öster begränsas tunet av ett stort stenblock och ett röse av huggna stenar. 
Norr om tunet ligger resterna av ett eller flera generationer av boningshus. De ovan nämnda 
röset utmärker sig som det enda röset med kantiga större stenar och kan eventuellt utgöra 
resterna av en smedja.  Någon mil från undersökningsplatsen i grannsocken Haverö finns en 
gammal gård (Märrviken) med en bevarad smedja. Stenmaterialet påminner till vissa delar om 
det som finns i röset. 
 

  
Ässjan i smedjan från Haverö.  
Foto Länsmuseet 86 S 90. 
 
 
Anläggningar  
   
Husets konstruktion 
Efter 2004 års undersökning är boningshusets utbredning begränsad men de inre 
konstruktionerna är fortfarande inte klarlagda. Vilka av husets spismursrösen som varit 
rökugn och spis med skorsten är inte fastställt. Under år 2003 hittades i samband med 
fosfatkartering en järnhake (fyndnummer 243) i anslutning till det mellersta spisröset som 
eventuellt fungerat som upphängning av grytor. Om det stämmer kan ytan öster om det 
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mellersta röset varit platsen för köket. Troligen har detta röse (som är det största) varit försett 
med en öppen spis och försett med skorsten.  
Huset är orienterat i nv-sö vilket kan sägas vara en anpassning till terrängen. Den vanligaste 
vindriktningen tycks varafrån nv (i varje fall under september månad). Det är i det 
sammanhanget viktigt att notera gaveln är riktad mot nv vilket troligen varit ett medvetet val. 
 
Spismurarna  
Ett schakt grävdes intill de två nordligaste förmodade spisrösena. Det kunde konstateras att 
mycket material var utrasat och fundamentet påträffades inte på någon av de två spismurarna. 
Det har därför inte gått att utröna vad som varit rökugn och spismur med skorsten. Stora 
mängder bränd lera fanns i anslutning till rösena. Lera har i dessa fall förmodligen varit 
struken över stenpackningen på eldstäderna. Inför kommande undersökning är det intressant 
att ta reda på vilka typer av spisrösen som döljer sig under rösena, om det är rökugnar eller 
spismur med skorsten.    
 
 
Gårdestunets byggnader 
Ett av de hus som bör ha legat uppe vid gårdstunet är fähuset. En undersökning av fähuset kan 
ge information om boskapens antal och djursammansättningen på gården. På 1700-talsgården 
som byggdes norr om Råsjön och som var en kringbyggd gård fanns flera olika byggnader. 
 
Textbeskrivning till skatteläggningen 1757 av 1700-talsgården norr om Råsjön. 
I beskrivningen över Råsjö gård från 1758 i samband med skattläggning och värdering 
beskrivs byggnaderna på gården: En stuga i väster till vardags kammare 14 ½ alnar lång och 
9 ½ alnar bred (8,61x,5,64 m), stuga 9 ½ alnar (5,64 m) i fyrkant samt förstuga 5 ½ alnar 
bred (3,26 m) med vind ovan uppå vari på östra ändan är en ny herrestuga 9 alnar lång och 9 
½  alnar bred (5,34 x 5,64 m), med kammare på …. Sidan 6 alnar bred och 9 alnar lång (3,56 
x 5,34 m) med vackra sparrtak med nävertak och kluven takved. 
 
Bruksstugan (bagarstuga?) öster på gården 9 alnar (5,34 m) på alla sidor, brukas med spis 
och bakugn. 
Stall med kortsidan söder på gården med (botten) och skulle ovanpå. Stallet 7 ½ alnar långt 
och 4 alnar bred (4,45 x2,37 m) och behållet brädtak. Fålstall med hemligt hus 9 alnar långt 
8 ¾ alnar bred (5,34 x5,19 m) med loft ovanpå. Väster på gården en mjölkbod 5 alnar lång 
och 5 alnar bred (2,96 x 2,96 m). Vedlider med korsgång 11 alnar lång 7 ½ bred (6,53 x 4,45 
m) allt med näver och kluven takved. Källare välvd under herrestugan. Fähuset behållit 16 
alnar långt och 12 alnar brett (9,5x 7,12 m). Dito gethus 8 alnars längd 6 alnar brett (4,75 x 
3,56 m). Dito svinhus. Ett störs (eldstad avsedd för matlagning) med brädtak över brunn. 
Tvenne foderbodar. Ria 9 alnar på alla sidor (5,34 x 5,34 m) med loge och botten behållen 
med halmhus, brädtak. Sädeslada på stolpar, loge och brädtak. Ett härbärge med golv 
och/…/ 8 alnar i fyrkant behållit (4,75 x4,75 m), dito ett 7 ½ alnar långt 6 alnar (4,45 x 3,56 
m ) brett brukas, dito av gamla/…/ mindre, 6 alnar långt och 5 alnar brett (3,56 x2, 96 m). 
Badstuga 8 alnar i fyrkant (4,75 x 4,75 m), brukas. Smedja 6 alnar lång och 5 alnar bred 
(3,56 x2, 96 m), brukelig. En mjölkkällare sv om gården (Wedin 2003). 
De arkeologiska undersökningarna av gammelgården vid Råsjön har i nuläget många 
strukturer som överensstämmer med beskrivningen av gården norr om sjön. Gården är 
kringbyggd, har en mjölkkällare i sv och en välvd källare under herrestugan.  
Möjligen kan uppgiften om en vind ovan förstugan betyda att stugan i väster inte hade någon 
vind. Det skulle i sin tur kunna tyda på att stugan i väster varit försedd med en rökugn. 
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Problemet med beskrivningen är att många fler byggnader nämns än vad kartan visar. 
Anledningen kan vara att flera funktioner varit inrymda i samma byggnad. Det är helt klart att 
det måste ha funnits många byggnader även på den äldre gården. 

 
Karta över Råsjö ägor och skog från1757.  
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Fotografi från glasplåt på ladan som stod på terrassen på gårdstunet. Vid gluggen fanns 
siffrorna 1691 ritade eller inskurna.  Foto Lögdlund. 
 
 
Fyndmaterialet  
 
Bränd lera 
Bränd lera är mest förekommande i det östra schaktet och i de tjocka kulturlagerna i schaktet 
mellan de två spismursrösena. I det senare fallet kan det ha sin förklaring i att spismurarna 
varit strukna med lera men i det östra schaktet måste leran komma från någon annan 
konstruktion, exempelvis lerklinade väggar. 
 
Sintrad lera och smälta stenar 
Den sintrade leran fördelade sig kring den västra delen av huskroppen (längs gaveln enligt 
nuvarande arbetshypotes). I detta område påträffades även mindre stenar som börjat smälta. 
Förutom denna ansamling finns även mycket sintrad lera vid det norra spismursröset. 
 
Obrända ben 
Utbredningen av obrända ben är dominerande i östra delen av huskroppen och i de tjocka 
kulturlagerna i schaktet mellan de två spismursrösena. Möjligen kan det indikera var 
matlagningen varit förlagd. 
 
Brända ben 
De brända benen har påträffats i alla hittills undersökta schakt. Största mängden i vikt räknat 
kommer från schaktet mellan de två spismursrösena och längst österut i det östra schaktet. 
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Keramik 
Den keramik som påträffats är av typen glaserat rödgods. Keramiken finns representerad i de 
flesta schakten men mest keramik kommer från schaktet mellan de två spismursrösena. 
  
Kritpipor 
Totalt har 14 mindre kritpipsfragment påträffats med en sammanlagd vikt av 17 gram. 
Fragmenten är så små att ingen datering har kunnat göras utifrån typ vilket är synd då en snäv 
datering av huset/husens användningstid är önskvärd. Fragment finns s, v och n om 
huskroppen. 
 
Glas 
Glasfragment från fönsterglas förekommer på alla sidor av huslämningen. Det kan troligen 
tolkas som att det funnits fönster eller gluggar på flera sidor av huset. Det rör sig i nuläget inte 
om några större mängder glas. En glasbit var smält och indikerar att huset brunnit ner.  
 
Skära 
En bågskära hittades under den stenpackning som tidigare nämnts från husets nö del (östra 
schaktet). Föregångaren till bågskäran på skandinaviskt område var vinkelskäran. Båda 
typerna förekommer parallellt långt fram i historisk tid. Sigurd Erixon menar att bågskäran 
infördes med ökad odling av höstråg (Erixon 1956:165-166). Höstrågen har kraftigare strå än 
vårråg och korn och ett visst samband kan ha förelegat mellan dess ökade utbredning och den 
ökande spridningen av en förbättrad typ av skära (Myrdal 1985:127). 
 
Gevärskulor och kratts 
Två kulor påträffades, båda hade diametern 10,7-10,8 mm. Kulorna hade gjuttapparna kvar 
vilket antyder att de inte var färdigbearbetade. En kula med gjuttapp kvar skulle fladdra och 
inte vara lätt att träffa med. Kalibern är vanlig under den aktuella tiden, vapnet har mest 
troligt varit en allmogebössa. En kratts eller plundringskratts påträffades, funktionen har varit 
att dra ren pipan med samt att plundra en laddning då man av olika anledningar inte skulle 
avlossa vapnet. Krattsen är gängad i bakkant där den skruvades samman med laddstaken. 
Kratsen hade längst fram en korkskruvsliknande skruv (som nu är borta) med den kunde man 
antagligen få ut laddningen utan att plocka isär vapnet. Länsmuseet Västernorrland har en stor 
vapensamling men har trots det inte många krattsar, troligen därför att de är små och lätt 
förkommit. Uppgifterna kommer från vapenexpert Leif Persson i Sundsbruk.  
 
Spik 
Spikar förekommer runt om huskroppen men är mest frekventa på södra sidans mitt. Kanske 
utgör de rester av en dörr men det är för tidigt att dra några slutsatser om det ännu. Påfallande 
många av spikarna har tillplattade skallar (rektangulär form), något som brukar vara fallet 
idag då man vill försänka spikiuvudena. 
 
 
Slipsten 
Flera fragment av en slipsten påträffades. På ett fragment finns ett inhugget märke som kan 
vara slipstenshuggeriets kännetecken eller ett årtal.  



 18

 
Efter att ha sett foton på de slipstensfragment som hittades år 2004 gör Bosse Hedblom 
 i Sandviken bedömningen att bergarten förmodligen är av jotnisk sandsten, samt att 
det mindre fragmentet (fnr 1014) tycks vara en äldre Orsaslipsten där det är tänkbart  
att det medeltida mönstret ännu lever kvar vilket det kan ha gjort under 1600-talet. Den 
grova koncentriska cirkeln tyder på hög ålder vilket även de grova parallella huggspåren  
från slipstenshackan gör. 
 
 
Hyskor 
Flera hyskor har påträffats. De har mest troligt fungerat som knäppning av livstycken där en 
hyska hakats i en krok. En manlig väst har förmodligen knäppts med knappar och inte den typ 
av små hyskor som nämns här. Det kan därför antas att hyskorna hört till en kvinnlig klädsel. 
 
 
Pollenanalys 
 
Under seminarieundersökningen kom Jan-Erik Wallin från miljöarkeologiska laboratoriet vid 
Umeå universitet ut och tog prover för pollenanalys. Analyserna visar på en initial fas med 
begynnande odling av råg och en tillbakagång av granen samtidigt som gräs, ljung och en del 
örter ökar. 
Något senare blir det mänskliga inflytandet på naturen mer påtagligt, jorden innehåller mer 
kolpartiklar granen minskar ytterliggare samtidigt som betesgynnade växter brer ut sig. Korn 
och råg och odlingsindikerande växter förekommer. Efter 20-30 år avtar rågodlingen medan 
kornet ökar i betydelse vilket visar att odlingen av svedjeråg övergått till kornodling på fasta 
gödslade åkrar. Slutfasen visar på en nedgång av betes och odlingsgynnade växter, marken 
börjar att växa igen, troligen i samband med att medan gården flyttades till norra sidan av 
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sjön. Odlingen upphörde men markerna på den gamla gården utnyttjas troligen för bete under 
flera årtionden.  
 
 
Osteologisk analys utförd av Ylva Telldahl  
(Kort redovisning av den osteologiska analysen)  
 
Redovisningen avser benmaterial från utgrävningarna år 2004 medan tabell 1 avser 
benmaterial från utgrävningarna 2003-2004.  
Totalt 2027 benfragment har analyserats varav 1 687 avser bränt material och 340 obränt 
material. Av dessa kom 207 fragment att identifieras till art. Förutom de arter som från 2003 
års utgrävning beskrivits har två nya arter identifierats, fisk och bäver. Antalet tandfragment 
har också ökat från 39 till 196 stycken. En könsbedömning har varit möjlig att utföras på en 
tand från en galt. Eventuellt kan en mätningsbar falang 1 tillhöra en ko. Söker man finna fler 
individer/art har detta endast varit möjligt för älg där minst två individer identifierats genom 
vänster humerus. Hugg/snitt har endast noterats på 11 stycken fragment. I materialet återfanns 
även benfragment som kan vara spill efter någon form benbearbetning. Liksom för 2003 års 
benmaterial tillhör majoriteten vuxna individer. Ser man på inslaget av vilt kan det vara 
intressant att nämna att de sex benfragment som hittats av mårddjur, hare samt räv har alla 
varit brända.  
 
Tabell 1. Fördelning brända/obrända benfragment från Råsjö utgrävningar år 2003-
2004. 

Antal Klass/Art 
Brända ben Obrända ben varav 

tandfragment

Vikt (g) 

Älg 9 48 28 1387,46 
Nöt 33 49 63 534,62 
Får - 1 - 9,36 
Får/Get 55 35 57 148,38 
Svin 3 13 12 43,14 
Fågel 55 17 - 7,42 
Fisk 90 1 - 0,8 
Hare 4 - - 0,71 
Bäver - 7 7 12,64 
strl katt/mårddjur 1 - - 0,03 
Mårddjur 1 - - 0,27 
Räv 1 - - 0,14 
Mindre gnagare 1 2 1 0,09 
Däggdjur 50 20 3 29,11 
Stort däggdjur 116 33 - 238,53 
Mindre däggdjur 126 12 - 65,95 
Litet däggdjur 22 - - 3,13 
Ungulat 12 7 9 5,58 
Stor ungulat 47 63 5 222,04 
Mindre ungulat 17 6 - 13,01 
Liten ungulat 129 11 11 29,87 
Oidentifierat  1318 73 - 193,67 
S:a 2090 398 2945,95 
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Tolkning och diskussion  
 
Undersökningen och analyserna i samband med grävningarna vid Råsjön år 2004 har givit 
mycket ny kunskap om gården.  
Syftet med pollenanalyserna har varit att klarlägga vegetationsförändringar samt vilka 
odlingsväxter som utnyttjades i samband med att man anlade och utnyttjade gården. 
Initialt sker en röjningsbränning och svedjeodling av råg. Efter några årtionden övergår man 
till att odla sädesslaget korn. Ett välutvecklat odlings- och beteslandskap bildats. Sedan 
inträffar en fas av tillbakagång. Främst av sädesslagsodling medan betesdriften fortgår, dock 
med reducerad omfattning. Undersökningen av röset nere vid sjön som misstänktes utgöra en 
spismurssrest bekräftade att det verkligen var fallet. Möjligen var detta den först etablerade 
byggnaden på gården.  
I det historiska kartmaterialet från byn Råsjöns etablering norr om sjön beskrivs byggnaderna 
detaljerat. Resultaten från undersökningarna 2003-2004 gör det troligt att mycket i 1700-
talsgårdens disposition är en direkt överföring från tidigare förhållanden på det äldre 
gårdsläget söder om sjön. Om så är fallet går det att uttolka mycket från den skatteläggnings -
sammanställning som gjordes 1757.  
Det delundersökta boningshuset har brunnit ner och möjligen kan detta ha varit en bidragande 
orsak till att gården flyttades till det nuvarande byläget. 
Den osteologiska analysen tyder på vilt stått för en stor del av den animaliska kosten, något 
som blykulorna även kan påvisa. Fiske har bedrivits och arterna abborre och öring finns 
representerade. Bland djuren på gården finns får/get, svin och nöt representerade. 
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Bilaga1. Kartor över området 
 

 
Översiktsbild med undersökningsområdet markerat med en punkt i bildens nederkant. 
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Översiktsbild med undersökningsplatsen markerad. 
 
Bilaga 2. Fotolista 
 
Färgfilm  
Foto 
nr 

Motiv 

1 Arbetsbild med huslämningen på gården från Nv 
2 2x2 m ruta X 6921 008 Y 1491 485 från S 
3 2x2 m ruta X 6921 008 Y 1491 485. Med block med avplanad yta möjligen plats för knut  

från S 
4 2x1 m ruta X 6921 009 Y 1491 485 från V. 
5 4x1 m ruta X 6921 003 Y 1491 498 närmast (sett från närmaste rutans Sv hörn) från Ö 
6 4x1 m ruta X 6921 003 Y 1491 495 (sett från närmaste rutans Sv hörn) från V 
7 Arbetsbild Tina Oikari och Lars Karlsson tar bort en stubbe. Från V. 
8 Arbetsbild Andreas Söderström gräver i 2x1 m ruta X 6921 009 Y 1491 485 från S. 
9 2x2 m ruta X 6921 008 Y 1491 485 från Sö 
10 2x2 m ruta X 6921 008 Y 1491 485 från S 
11 Lerklining med avtryck av trä 
12 2x2 m ruta X 6921 009 Y 1491 490 (sv delen av övre rutan till vänster) från Ö. 
13 2x2 m ruta X 6921 009 Y 1491 490 (sv delen av övre rutan till höger) från N. 
14 Röse nr 45 enligt skötselplanen 1995, från V. 
15 Ruta X 6921 004 Y 1491 483 (sv delen av övre rutan till vänster). Kulturlagret dyker ner mot 

öster. Från S. 
16 Ruta X 6921 003 Y 1491 495 från S. 
17 Röse (ev källare) i huskroppens sydöstra hörn. Från S. (sv delen av övre rutan till 
18 2x 2 m ruta X 6921 004 Y 1491 483. Andreas Söderström i förgrunden. Från Sv.  
19 Röse på gårdstunets sydöstra del. Från Sv. 
20 Gårdstunet från Sö. 
21 Ruta X 6921 003 Y 1491 483 från S. 
22 Arbetsbild, röset nere vid sjön. Lars Karlsson rensar röset. 
23 Röset vid sjön. 
24 Ruta X 6921 010 Y 1491 491 från V. 
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25 Profil mellan X 6921 011 Y 1491 092 och X 6921 008 Y 1491 092 
26 Studiebesök av Stig Welinder med osteolog.  
27 Studiebesök och provborrning för pollenanalyser. 
28 Studiebesök och provborrning för pollenanalyser. 
29 Studiebesök och provborrning för pollenanalyser. 
30 Studiebesök och provborrning för pollenanalyser. 
31 Dykning längs strandkanten av fjolårseleven Robert Nordstrand. 
32 Profilkant mellan X 6921 004 Y 1491 484 och X 6921 002,5 Y 1491 484 
33 Röset nere vid stranden från Nö. 
34 Röset nere vid stranden från V. 
35 Röset nere vid stranden från Nnö. 
36 Röset nere vid stranden från Sv. 
37 Röset nere vid stranden från S. 
38 Besökare från arkeologidagen  
39 Besökare från projektet skog och historia 
40 Besökare från arkeologidagen 
41 Ruta X 6921 000 Y 1491 491 från S. 
42 Stenpackning till ev källare i 2x2 m ruta X 6920 999 Y 1491 491 från S. 
43 Stenpackning till ev källare i 2x2 m ruta X 6920 999 Y 1491 491 från V. 
44 Ruta X 6921 004 Y 1491 494 (närmast i bild) från V. 
45 Profil mellan X 6921 006 Y 1491 496 och X 6921 004 Y 1491 496 från V. 
46 Profil mellan X 6921 011 Y 1491 092 och X 6921 008 Y 1491 092 från V. 
47 Profil mellan X 6921 006 Y 1491 496 och X 6921 004 Y 1491 496 från V. 
48 Profil mellan X 6921 006 Y 1491 496 och X 6921 004 Y 1491 496  med sotfärgning från V. 
49 2x2 m ruta X 6920 999 Y 1491 491 med stenpackning till ev källare i från S. 
50 Ruta X 6921 002,5 Y 1491 483 från S. 
51 Ruta X 6921 002,5 Y 1491 483 från S. 
52 Profil mellan X 6921 009 Y 1491 487 och X 6921 008 Y 1491 487 från V. 
53 Golvyta? Vid profilen mellan X 6921 006 Y 1491 096 och X 6921 004 Y 1491 096 från V. 
54 Profil mellan X 6921 006 Y 1491 496 och X 6921 004 Y 1491 496 (norra delen) från V. 
55 Profil mellan X 6921 006 Y 1491 496 och X 6921 004 Y 1491 496 (södra delen) från V. 
56 Förhöjning i markplanet i huskroppens västra del. Från S. 
57 Profil mellan X 6921 008 Y 1491 492 och X 6921 008 Y 1491 491 från N. 
58 Profil mellan X 6921 006 Y 1491 096 och X 6921 004 Y 1491 096 från N. 
59 Ruta X 6921 000  Y 1491 491 från S. 
   
 
Bilaga 3. Dagboksanteckningar 
 
6/9-04 
Undersökningsplatsen etablerades, verktyg och redskap kördes ut från Länsmuseets tekniska 
avdelning och baracken kördes ut. Fjolårets koordinatsystem kontrollerades och justerades 
något. Efter rundvandring med information på området bestämdes var schakten skulle läggas 
sållen monterades och därefter började avtorvning och grävning. Fynd gjordes av 
eldslagningsflinta, bränd och sintrad lera och brända och obrända ben.  
 
7/9 
Grävningen fortskred, många nya fynd gjordes i de schakt som togs upp under föregående 
dag. Svt från Sundsvall besökte platsen och intervjuade liksom kursdeltagaren Juha Tainio 
från Svt Haparanda, finskspråkiga radio. 
 
8/9 
Besök av journalister från Sundsvalls tidning och Dagbladet. På morgonen gick vi igenom 
nivilerings-instrumentet och flyttade nivåvärden från punkt nere vid sjön till 
undersökningsplatsen. Problem med instrumenthöjd då fjolårets värden avvek i ett schakt. 
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Ett av schakten färdiggrävt och utvidgning påbörjades. Många nya fynd av bland annat en 
bensked täljstensgrytsfragment, bryne mm. 
 
9/9 
Fixpunkten kontrollmättes och korigeringar gjordes på en del felaktiga värden. Flera nya 
schakt togs upp. Området kring den nv knuten på huset grävdes färdigt. Fynd av kritpipa, 
smält glas mm gjordes. Det smälta glaset är en indikation på att huset brunnit ner. Lasse 
sågade ner ett träd där en ruta skulle grävas.  
 
10/9 
Fortsatt grävning och ritning av färdiggrävde rutor. 
 
13/9 
Avtorvning av nya provrutor, grävning och ritning av schakt. Några besökare som visade 
valvad jordkällare från Råsjö by på norra sidan av sjön. 
 
14/9 
Blåsigt väder. Fortsatt grävning längs vad som tolkas som vägglinjer. I västra delen av huset 
har ytterligare delar av en förkolnad stock grävts fram. I husets nö avtorvades flera nya rutor. 
  
15/9 
Regnigt och blött hela dagen. Viss dokumentation genomfördes samt avtorvning. Röset nere 
vid sjön började att avtorvas. Exkursion vid Råsjö by på eftermiddagen. 
 
16/9 
Fint väder och jorden torkade så det gick att sålla. Flera nya fyndkategorier gjordes slipsten, 
skära samt det vanliga bränd lera, ben mm. Rutgrävningen fortsatte och den sv knuten 
påträffades möjligen. 
 
17/9 
Fortsatt avtorvning och undersökning av röset ner vid stranden och grävning uppe vid huset 
på gårdstunet. 
 
19/9 Radiosändningar över Västernorrland och Jämtland från intervjuerna från första veckan. 
 
20/9 
Regnigt väder. Kartering av de delar av gårdstunet som inte tidigare karterats. Fortsatt 
avtorvning av röset nere vid sjön samt grävningar uppe på gårdstunet. 
 
21/9 
Rensning av röset nere vid stranden, fortsatt grävning och dokumentation uppe på gårdstunet. 
Besök av Stig Welinder och osteolog samt Jan Erik Wallin som tog pollenprover från myrar i 
närheten. Fjolårsstudent dök längs stranden men utan resultat. 
 
22/9 
Öppet hus med sammantaget ca 45 besökare, varav omkring 30 från projektet skog och 
historia. Några äldre kort på byggnader från platsen framkom från en besökare. Laduresten på 
terrassen kunde identifieras som det hus som det stod 1621 på. I övrigt fortsatte grävning och 
dokumentationen. Nere vid stranden blev röset färdigrensat. 
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23/9 
Regnigt nästan hela dagen. Ritning i plan och profil samt grävning. 
 
24/9 
Igenfyllning av schakt. I flera av schakten lades presenningar som sedan täcktes med jord. 
Detta gjordes för att underlätta kommande undersökningar. Verktygen bars upp till vägen. 
 

1060 Kvartsitkärna     389,9 1
Funnen i röset nere vid sjön. Troligen ett 
stenåldersfynd 

1061 Ben 100 99 7,1 1   
1062 Bränd lera 100 101 30,4 15   
1063 Bränt ben 100 101 1,7 7   
1064 Tand 100 102 3,1 1   
1065 Bränt ben 100 102 0,09 1   
1066 Bränd lera 100 103 172,7 83   
1067 Bränt ben 100 103 2,1 8   
1068 Ben 100 103 10,5 6   
1069 Bränd lera 100 104 16,4 14   
1070 Ben 101 99 69,4 3 Vid nedgrävning mot "golvet" 
1071 Ben 101 100 61,7 3   
1072 Bränd lera 101 100 29,5 9   
1073 Bränd lera 101 101 116,8 56   
1074 Ben 101 101 0,3 1   
1075 Bränt ben 101 101 11,8 57   
1076 Flinta 101 101 0,1 1   
1077 Bränd lera 101 102 49 26   
1078 Bränd lera 101 103 12,5 6   
1079 Bränd lera 101 104 13,6 5   
1080 Ben 101 104 0,2 1   
1081 Bränt ben 101 104 0,4 4   
1082 Ben 102 99 32,8 1 Vid nedrensning mot "golvet" 
1083 Bränd lera 102 99 13,8 1 Vid nedrensning mot "golvet" 
1084 Bränt ben 102 99 1,1 3 Vid nedrensning mot "golvet" 
1085 Bränt ben 102 100 0,3 2   
1086 Ben 102 101 2,9 1   
1087 Bränd lera 102 101 3 1   
1088 Bränt ben 102 101 1,9 6   
1089 Ben 102 102 12,2 11   
1090 Tand med käkben 102 102 35,1 2   
1091 Flinta 102 102 0,5 1   
1092 Keramik 102 102 5,4 1 Rödgods, del av hank? 
1093 Bränd lera 102 102 1,3 1   
1094 Bränd lera 102 103 31,5 10   
1095 Ben 102 103 3,7 3   
1096 Tandfragment 102 103 2,6 2   
1097 Bränt ben 102 103 0,8 4   
1098 Bränd lera 102 104 7,1 6   
1099 Spik 102 104 6,5 1 Skalle 11x8 mm, 47 mm lång (av) 4,5x4,5 mm 
1100 Bränt ben 102 104 0,09 1   
1101 Ben 102 104 36 5   

1102 Bränd lerkula 103 98 3,8 1
14-17,5 mm i diameter. Vid nedrensning mot 
"golvet" 
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1103 Ben 103 100 18 1   
1104 Tand 103 101 13,8 1   
1105 Bränt ben 103 101 0,09 1   

1106 Spik 104 103 9,6 2
Skalle 12,5x10,5 mm 4,5x4 mm. Trol en spik 
urspr 86 mm. Detektorfynd utanför schakt 

1107 Spik 103 104 9,4 1
Skalle 10,5x10 mm. 4,5x4 mm. Urspr längd 94 
mm 

1108 Kvarts 103 104 14,9 1 Slagen ? 
 


