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INLEDNING 

Fångstgroparna är belägna inom Sagadals flygplats, 

Vilhelmina, och orsaken till undersökningen var, att 

en av fångstgroparna skadats vid vägbygge inne på 

flygplatsen. Vidare bedömdes det att den andra fångst

gropen riskerade att bli skadad av verksamheten på 

platsen. 

Båda fångstgroparna undersöktes och sammanlagt öppna

des ca 30 schaktmeter, varav 10 m utanför groparna för 

att lokalisera fångstgrop 1. 

Med undantag av riksantikvarieämbetets ytliga dokumen

tation för ekonomiska kartan har inga undersökningar 

tidigare företagits i området. 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Kostnadsansvarig var Vilhelmina kommun och kostnaderna 

för undersökningen beräknades till 16 000 kronor. Till

stånd att undersöka fornlämningarna lämnades av läns

styrelsen den 16 maj 1988 (dnr 361/88). Ansvarig för 

undersökningen var Västerbottens museum och den utför

des av Sten Gardeström den 6-9 juni 1988. 

Amanuenstid: 

Grovarbetstid: 

32 timmar 

32 timmar 



IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 

Västerbottens län 

Lappland 

Vilhelmina sn och kn 

Ek. karta 22G 2-3 i-j 

Raä 500: två fångstgropar 
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UNDERSÖKNINGEN 

� Eftersom fångstgrop nr 2 var helt övertäckt av vägfyll-

' ning och dessutom skadad i de övre delarna åtgick viss 

tid till att lokalisera fångstgropen. Målsättningen var 

att dokumentera de delar av anläggningen som fanns kvar, 

bestämma dess utsträckning och utseende samt att samla 

kolrester för att kunna bestämma fångstgropens ålder. 

Dessutom var ambitionen att om möjligt finna spår av 

konstruktioner i fångstgropens botten. Fångstgrop nr 1 

var helt synlig och oskadad. Samma målsättning gällde 

denna. 

Utgrävningen tillgick så, att ett schakt grävdes genom 

anläggningens mitt. Detta medförde svårigheter i fallet 

raä 500:2, eftersom fångstgropen inte var synlig på 

markytan. 

REDOVISNING AV UNDERSÖKNINGEN 

Fångstgroparna låg på den norra kanten av en låg platå 

vid en tidigare torvmosse. Norr om fångstgroparna finns 

en liten vattensamling som bildats p g a  hög grundvatten

nivå. Platsen ligger på flygplatsens norra sida, mellan 

hangaren och landningsbanan. Vägen som dragits över fångst

gropen har funktionen av en räddningsväg för utrycknings

fordon. 
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garage 

N 

hangar 

väg 

fångstgrop l 

fänqstgrop 2 

AC-län 

Vilhelmina kn och sn 

Raä 500 

översikt skala 1:1000 

upprättad av Sten Gardeström 1988 

Anläggningsbeskrivning, fångstgrop 1. 

Fångstgropen låg omedelbart söder om en asfalterad väg, 

SV om flygfältets hangar. 

Gropen var 8 meter i diameter och 0,2 m djup. Botten

planet var oregelbundet och vallen var i väster över

sandad då en sandhög placerats här (fig 1). 

Jordarten i hela den grävda profilen är sand. Tunna 

lager av blekjord och rostjord syns i profilväggen 

(se den uppförstorade delen av profilritningen, fig 2) 

men inga stenar påträffades. 

Gränsen mot orörd mark syntes mycket tydligt under på

gående undersökning. Marken blev mycket fuktig på 1,5 rn 
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djup p g a  högt grundvatten. Spridda kolbitar konsta

teradesiframförallt den östra delen av profilen där 

också ett kolprov togs. 

Inga spår efter någon konstruktion kunde ses. 

Gropen var jämförelsevis grund för fångstgropar, 

drygt 1 m djup räknat från nuvarande markyta. 

Anläggningsbeskrivning, fångstgrop 2 

Gropen var belägen ungefär mitt emellan den asfalterade 

1 vägen vid hangaren och landningsbanan. Inget syntes av 

anläggningen p g a  vägfyllningen. 

Fångstgropen kunde lokaliseras genom att mäta sträckan 

från grop 1. Efter ca 10 meter grävda schakt påträffa

des de bevarade resterna efter grop 2. 

Gropen har varit ca 5 m i diam, vallen ej inräknad. 

Vallen samt en del av gropen var bortschaktad. Den har 

alltså ursprungligen varit ett par dm högre och bredare 

än på profilritningen. 

Jordarten var helt igenom sand utan inslag av sten. 

Hela gropen består av tunna lager blekjord och rostjord. 

(se uppförstorad ruta på profilritningen). 

Den ursprungliga nergrävningen för fångstgropen syns tyd

ligt eftersom det utanför gropen ligger lager med sand 

och mo som man grävt igenom när man anlagt gropen. 

Bottenytans utsträckning beror på om man lägger profilen 

längs efter eller vinkelrätt mot ett eventuellt rektangu

lärt bottenplan. Eftersom detta är omöjligt att se utan 

en totalutgrävning kan man inte säga alltför mycket om 
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gropens utseende. I hela gropen fanns mycket kolbitar 

och två kolprov togs (K 1 och K 2 - se profil i bilaga). 

Kolbitarna låg dock inte i något system och gav därför 

inte någon antydan om hur någon konstruktion sett ut. 

När man grävde ner schaktet under gropens botten trängde 

grundvattnet in. 

SAMMANFATTNING 

Undersökningen har bekräftat att anläggningarna, som är 

belägna på kanten av en låg platå, är fångstgropar. 

Inga konstruktioner eller färgningar påträffades. Det se

nare förklaras åtminstone delvis av att den höga grund

vattennivån på platsen gjort marken i fångstgroparnas 

botten vattensjuk och färgningar svåra att urskilja. 

Raä 500:1 är ovanligt grund för en fångstgrop, endast 

1,5 m dj, men läge och form motiverar bedömningen. 

Profilerna i fångstgroparna visar omväxlande, tunna blek

och rostjordsskikt. Detta antyder att groparna fyllts 

igen successivt, varigenom ny jord hamnat på svaga, nyss 

utbildade podsolprofiler. 

Resultat av C14-datering av kolprov taget nära botten

planet i raä 500:2 redovisas i bilaga. 

KÄLLOR 

Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister 
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FOTOLISTA 

S/v film 

A 1282:1 

A 1282:2 

A 1282:3 

Raä 500 fångstgrop 2 från NO. 

Kaj står på gropen. 

Raä 500 fångstgrop 2 från SV. 

Kaj markerar platsen. 

Grop 1 finns i bildens högra kant, vid sand

högen, till höger om den vita bilen. 

Raä 500 fångstgrop 2. 

Vi letar efter gropen. 

A 1282:4-5 Raä 500 fångstgrop 1 från SO. 

A 1282:6 Raä 500 fångstgrop 1 från SV. 

Kaj står i gropen på bilderna 4-6. 

DIAPOSITIV FILM 

23605 

23606 

23607-

23609 

Raä 500 fångstgrop 2 från SO. 

Vi har hittat gropen. Kaj står i den södra 

delen. Jorden är rödare än omgivningen. 

Jämför med jorden på profilväggen i för

grunden. 

Raä 500 fångstgrop 2. Profil A-B från N. 

Raä 500 fångstgrop 2. Profil A-B från ö. 

Gränsen mellan nergrävningen för fångst

gropen och den orörda marken syns tydligt 

på bilderna 23607 och 23609. 
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A 1282:1 

Raä 500 fgr 2 fr Nö 

Kaj står på gropen 

A 1282:3 

Raä 500 fgr 2 

Vi letar efter gropen. 

A 1282:5 

Raä 500 fgr 1 fr Sö 

S A G A D A L 

A 1282:2 

Raä 500 fgr 2 fr SV 

Kaj markerar platsen. Grop 1 

finns i bildens högra kant, 

vid sandhögen till höger om 

den vita bil en. 

.A 1282:4 

Raä 500 fgr 1 fr Sö 

A 1282:6 

Raä 500 fgr 1 fr SV 

Kaj står i gropen på bild 4-6. 
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LABORATORIET FÖR ISOTOPGEOLOGI 

Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm 

Cl4 CERTIFICATE 

LAB CODE ST 12436 

SAMPLE NAME Vilhelmina raä 500:2 

NUMBER Kp 2 

MATERIAL charcoal 

SITE NAME Vilhelmina sn 

DECRIPTION 

LOCATION LAT 643500 LONG 164900 

COUNTY 

COUNTRY 

SUBMITTER NAME 

INSTITUTION 

DEPARTMENT 

ADDRESS 

ZIP C. , CITY 

COMMENTS 

SUBMISSION DATE 

AGE BP (T=5568) 

AGE +la

AGE -la

o13C o/oo 

CHEM. TREATMENT 

REMARKS 

AC 

Sweden 

Hyggert,A 

Västerbottens museum 

Gammlia 

902 34 Umeå 

89-12-08

4800 

165 

165 

pay 

Ålder BP anger år före 1950. Location anges 
som gradminsek. Vid publisering av analysdata 
skall referns göras till Laboratoriet för 
isotopgeologi och till ST numret för provet 
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