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Inledning
Pä uppdrag av Länsstyrelsen har Västerbottens museum utfört en prov
undersökning av en förmodad fångstgrop med avsikt att fastställa forn
lämningens art.
Undersökningen gjordes inför uppskyltning av fornl nr 7 i Åsele sn inom ramen
för Länsstyrelsens fornvårdsprogram.
Vid undersökningstillfället markerades även övriga fångstgropar i terrängen
samt antecknades behövliga vårdåtgärder inför kommande fornvårdsarbete på objektet.

Administrativa uppgifter
Arbetet utfördes av amanuens Susanne Sundström, Västerbottens museum,
den 2�-24/7 1991 och tog 12 timmar i anspråk.

Läge och topografi
Fångstgropsystem Raä nr 7 är beläget 40-300 m N om Ångermanälvens strand
och ca 1 km SV om Åsele centrum. Det innehåller totalt 26 gropar.
Terrängen består av svagt kuperad sandhed, beväxt med företrädesvis tallskog.
Ek.karta 21 H 2-3/e-f

Metod
För att med minsta möjliga ingrepp undersöka fornlämningens art grävdes ett smalt
schakt från utsidan av vallen in till fornlämningens centrum.
Höjdnivåer mättes in från en hypotetisk fix belägen på en stubbe N om anläggningen.

Målsättning
Syftet med undersökningen var att fastställa fornlämningens art.
Den aktuella fornlämningen är upptagen i fornlämningsregistret som en av
groparna i fångstgropsystemet, men avviker något i utseende från traditionella
fångstgropar. Det vida och plana bottenplanet ,som närmast låg i nivå
med omkringliggande markyta, gav intryck av en hyddbotten.

Utvärdering
Den undersökta anläggningen har bedömts vara den fångstgrop den är
registr�rad som.
Slutsatsen grundar sig på avsaknaden av fynd, skörbränd sten, kol och härd
anläggningar, vilket vanligtvis återfinns i lämningar efter förhistoriska bostäder
eller samiska kåtatomter. Även läget mitt i ett fångstgropsystem talar för en
fångstgrop, samtidigt som det dock finns exempel på stora kokgropar eller
jordugnar i anslutning till fångstgropsystem på andra håll i Norrlands inland.
Profffen skiljer sig något från den man normalt finner i en fångstgrop, men inte
tillräcklr,gt för att utesluta att gropen grävts för fångst.

Anläggningsbeskrivning
Anläggningen är fångstgropsystemets femte grop från ö och ligger 25 m NÖ
om närmast intilliggande fångstgrop.
Den är belägen i något sluttande mark bestående av sand, ca 75 m N om
Ångermanälven. Växtligheten bestod av några mindre tallplantor, blåbärs- och
lingonris samt gräs. I dess mitt stod en späd björk.
Anläggningen var relativt rund och bestod av en vall kring ett slätt bottenplan,
4 m i diam, som sluttade något mot SV.
Vallen hade yttermåtten 7,3 x 6,35 m N-S och var 0,9-2,0 m br.Största br mot SV.
Den var upp till 0,34 m h. Från vallens V sida till anläggningens centrum drogs
ett 4 m I och 0,4 m br schakt.
Undec torven fanns ett blekeskikt som kunde följas ned till ett djup av 1,2 m i
anläggningens centrum. Det hade inte den branta kurva som normalt återfinns
i fångstgropar utan en flackare linje.
I schaktets östligaste del gick blekeskiktet in i ett lager med förmultnat trä och kol.
Träets fiberriktning var N-S.
Und�r blekeskiktet fanns ett anrikningslager som var 0,2-0,5 m tj och därefter
övergick i gråare sand. I anrikningsskiktet under vallen fanns en lins av
gaml'11:al markyta ( humus ) och bleke. Även i schaktets ö del fanns mindre
fläckar av bleke i rostjorden. Här verkade detta lager omrört.
Inga stenar påträffades i schaktet.
Ur det förmultnade träet plockades några kolbitar för eventuell C- 14 analys.

Fotolista

Fotograf Susanne Sundström
Svart/ vit film nr K 5335
Bild 1 Anläggningen från SV.
Bild 2 Anläggningen från SÖ
Bild 3 Anläggningen från N
Bild 4 Anläggningen från Sö efter rensning
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