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VEDLAB 
     Vedanatomilabbet 
 
Vedlab rapport 1118     2011-03-23 
 
Vedartsanalyser på material från Jämtland, Stugun sn Raä 292 och 293. Mörtån. 
 
Uppdragsgivare: Amanda Jönsson/Jamtli 
 
Arbetet omfattar fyra kolprov från två fångstgropar i Ragunda. Båda groparna har troligtvis grävts om och hade 
därför dubbla kollager i botten. Proverna innehåller kol av tall och salix. Tallen kan bli gammal i sig och ge 
mycket hög egenålder. Provet med salix kommer att ge en betydligt mer tillförlitlig datering av lagret. 
 
Analysresultat  
 
Anl. ID Anläggnings- 

typ 
Prov-  
mängd 

Analyserad  
mängd 

Trädslag Utplockat 
för 14C-dat. 

Övrigt 

292:1  Fångstgrop 33.1g 2.9g 12 bitar Tall 12 bitar Tall 52mg  
292:2  Fångstgrop 21.6g 6.5g 30 bitar Tall 30 bitar Tall 160mg  
293:3  Fångstgrop 13.7g 1.2g 20 bitar Salix 10 bitar 

Tall 10 bitar 
Salix 71mg  

293:4  Fångstgrop 20.2g 9.0g 25 bitar Tall 25 bitar Tall 211mg  
 

Hoppas ni är nöjda med arbetet! 
 
Erik Danielsson/VEDLAB 
Kattås 
670 20 GLAVA 
Tfn: 0570/420 29 
E-post: vedlab@telia.com 
www.vedlab.se 
 
 
De här trädslagen förekom i materialet 
Art Latin Max 

ålder 
Växtmiljö Egenskaper och användning Övrigt 

Salix 
Stort släkte 
med sälgar, 
pilar och 
viden 

Salix sp. 60 år Varierande anspråk vad gäller 
jordmån. De flesta arter är 
dock ljusälskande 

Mjuk och lätt ved. Dåligt som 
bränsle och virke. 

Barken har använts till 
garvning. 

Tall Pinus 
silvestris 

400 år Anspråkslös men trivs på 
näringsrika jordar. Den är 
dock ljuskrävande och blev 
snabbt utkonkurrerad från de 
godare jordarna när granen 
kom 

Stark och hållbar. 
Konstruktionsvirke, stolpar, 
pålar, båtbygge, kärl (ej för 
mat) takspån, tjärbloss, träkol, 
tjärbränning 

Underbarken till nödmjöl, 
årsskott kokades för C-
vitaminerna. Även som 
kreatursfoder 

 
Uppgifter om maximal ålder, växtmiljö, användning mm är hämtade ur: Holmåsen, Ingmar Träd och buskar. 
Lund 1993. Gunnarsson, Allan Träden och människan. Kristianstad 1988. Mossberg, Bo m.fl. Den nordiska 
floran. Brepol, Turnhout 1992. 
 

 
 Vedartsanalysen görs genom att studera snitt- eller brottytor genom mikroskop. Jag har använt stereolupp Carl Zeiss Jena, Technival 2 
och stereomikroskop Leitz Metalux II med upp till 625 gångers förstoring. Mikroskopfoton är tagna med Nikon Coolpix 4500. 
Referenslitteratur för vedartsbestämningen har i huvudsak varit Schweingruber F.H. Microscopic Wood Anatomy 3rd edition och 
Anatomy of European woods 1990 samt Mork E. Vedanatomi 1946. Dessutom har jag använt min egen referenssamling av förkolnade 
och färska vedprover. 
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April 13, 2011

Ms. Amanda Jonsson
Jamtli
Box 709
Ostersund, S-831 28
Sweden

RE: Radiocarbon Dating Results For Samples STUGUN 292:1, STUGUN 292:2, STUGUN 293:3,
STUGUN 293:4

Dear Ms. Jonsson:

Enclosed are the radiocarbon dating results for four samples recently sent to us. They each
provided plenty of carbon for accurate measurements and all the analyses proceeded normally. As usual,
the method of analysis is listed on the report with the results and calibration data is provided where
applicable.

As always, no students or intern researchers who would necessarily be distracted with other
obligations and priorities were used in the analyses. We analyzed them with the combined attention of
our entire professional staff.

If you have specific questions about the analyses, please contact us. We are always available to
answer your questions.

Thank you for prepaying the analyses. As always, if you have any questions or would like to
discuss the results, don’t hesitate to contact me.

Sincerely,
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Ms. Amanda Jonsson Report Date: 4/13/2011

Jamtli Material Received: 4/4/2011

Sample Data Measured 13C/12C Conventional
Radiocarbon Age Ratio Radiocarbon Age(*)

Beta - 296819 7270 +/- 40 BP -24.5 o/oo 7280 +/- 40 BP
SAMPLE : STUGUN 292:1
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 6230 to 6060 (Cal BP 8180 to 8010)
____________________________________________________________________________________

Beta - 296820 540 +/- 30 BP -25.6 o/oo 530 +/- 30 BP
SAMPLE : STUGUN 292:2
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal AD 1330 to 1340 (Cal BP 620 to 610) AND Cal AD 1400 to 1440 (Cal BP 560 to 510)
____________________________________________________________________________________

Beta - 296821 210 +/- 30 BP -28.3 o/oo 160 +/- 30 BP
SAMPLE : STUGUN 293:3
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal AD 1660 to 1710 (Cal BP 290 to 240) AND Cal AD 1710 to 1880 (Cal BP 240 to 60)

Cal AD 1910 to 1950 (Cal BP 40 to 0)
____________________________________________________________________________________

Beta - 296822 600 +/- 30 BP -24.6 o/oo 610 +/- 30 BP
SAMPLE : STUGUN 293:4
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal AD 1290 to 1410 (Cal BP 660 to 540)
____________________________________________________________________________________

Page 2 of 6



CALIBR ATION O F RADIO CARB ON AG E TO CALEN DAR YE AR S

(V ariables : C 13/C 12=-24.5 :la b. mult=1)

Laboratory number: B eta-296819

Conventional radiocarbo n age: 7280±40 B P

2 Sigm a calibrated result:
(95% probability)

Cal B C 6230 to 6060 (C al B P 8180 to 8010)

Inte rcept da ta

Intercept of radiocarbon age
with ca lib ration curve: C al B C 6100 (Cal B P 8050)

1 Sigm a calibrated result:
(68% p robability)

C al B C 6220 to 6070 (Cal BP 81 70 to 8020)

4985 S.W. 74th Cour t, M ia mi, Flo rida 3315 5 • Tel: (30 5)667-516 7 • F ax: (3 05)66 3-09 64 • E-Mail : beta@ rad iocar bon .co m

Beta Analytic Radiocarbon D ating Laboratory

T alm a, A. S ., Voge l, J. C. , 1993, Ra dioca rbon 35(2), p317-322
A Sim plified App roac h to Calibratin g C14 Dates
M athem ati cs

IntCa l04: Cal ibration Issue of Ra dioca rbon (V olum e 46 , nr 3 , 2004).
IN T CAL04 Radiocarbon Age Cal ibration
Calibra tion D ataba se

INTCAL 04
Da tabase used

Re ferences :

R
ad

io
ca

rb
on

ag
e

(B
P

)

7140

7160

7180

7200

7220

7240

7260

7280

7300

7320

7340

7360

7380

7400

Charred m at erial
7420

Cal BC
6240 6220 6200 6180 6160 6140 6120 6100 6080 6060 6040 6020

7280±40 BP
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CALIBR ATION O F RADIO CARB ON AG E TO CALEN DAR YE AR S

(V ariables : C 13/C 12=-25.6 :la b. mult=1)

Laboratory number: B eta-296820

Conventional radiocarbo n age: 530±30 B P

2 Sigm a calibrated results:
(95% probability)

Cal AD 1330 to 1 340 (Cal BP 620 to 610) and
Cal AD 1400 to 1 440 (Cal BP 560 to 510)

Inte rcept da ta

Intercept of radiocarbon age
with ca lib ration curve: C al A D 1420 (Ca l BP 540)

1 Sigm a calibrated result:
(68% p robability)

C al A D 1400 to 1430 (C al BP 550 to 520)

4985 S.W. 74th Cour t, M ia mi, Flo rida 3315 5 • Tel: (30 5)667-516 7 • F ax: (3 05)66 3-09 64 • E-Mail : beta@ rad iocar bon .co m

Beta Analytic Radiocarbon D ating Laboratory

T alm a, A. S ., Voge l, J. C. , 1993, Ra dioca rbon 35(2), p317-322
A Sim plified App roac h to Calibratin g C14 Dates
M athem ati cs

IntCa l04: Cal ibration Issue of Ra dioca rbon (V olum e 46 , nr 3 , 2004).
IN T CAL04 Radiocarbon Age Cal ibration
Calibra tion D ataba se

INTCAL 04
Da tabase used

Re ferences :

R
ad

io
ca

rb
on

ag
e

(B
P

)

420

440

460

480

500

520

540

560

580

600

620

Charred m at erial
640

Cal A D
1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440

530±30 B P
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CALIBR ATION O F RADIO CARB ON AG E TO CALEN DAR YE AR S

(V ariables : C 13/C 12=-28.3 :la b. mult=1)

Laboratory number: B eta-296821

Conventional radiocarbo n age: 160±30 B P

2 Sigm a calibrated results:
(95% probability)

Cal AD 1660 to 1 710 (Cal BP 290 to 240) and
Cal AD 1710 to 1 880 (Cal BP 240 to 60) and
Cal AD 1910 to 1 950 (Cal BP 40 to 0)

Inte rcept da ta

Intercepts of radiocarbon age
with ca lib ration curve: C al A D 1680 (Ca l BP 270) and

C al A D 1740 (Ca l BP 210) and
C al A D 1800 (Ca l BP 150) and
C al A D 1940 (Ca l BP 20) and
C al A D 1950 (Ca l BP 0)

1 Sigm a calibrated results :
(68% p robability)

C al A D 1670 to 1690 (C al BP 280 to 260) and
C al A D 1730 to 1780 (C al BP 220 to 170) and
C al A D 1800 to 1810 (C al BP 150 to 140) and
C al A D 1920 to 1950 (C al BP 30 to 0) and
C al A D 1950 to 1950 (C al BP 0 to 0)

4985 S.W. 74th Cour t, M ia mi, Flo rida 3315 5 • Tel: (30 5)667-516 7 • F ax: (3 05)66 3-09 64 • E-Mail : beta@ rad iocar bon .co m

Beta Analytic Radiocarbon D ating Laboratory

T alm a, A. S ., Voge l, J. C. , 1993, Ra dioca rbon 35(2), p317-322
A Sim plified App roac h to Calibratin g C14 Dates
M athem ati cs

IntCa l04: Cal ibration Issue of Ra dioca rbon (V olum e 46 , nr 3 , 2004).
IN T CAL04 Radiocarbon Age Cal ibration
Calibra tion D ataba se

INTCAL 04
Da tabase used

Re ferences :

R
ad

io
ca

rb
on

ag
e

(B
P

)

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

Charred m at erial
260

Cal A D
1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

160±30 B P
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CALIBR ATION O F RADIO CARB ON AG E TO CALEN DAR YE AR S

(V ariables : C 13/C 12=-24.6 :la b. mult=1)

Laboratory number: B eta-296822

Conventional radiocarbo n age: 610±30 B P

2 Sigm a calibrated result:
(95% probability)

Cal AD 1290 to 1 410 (Cal BP 660 to 540)

Inte rcept da ta

Intercepts of radiocarbon age
with ca lib ration curve: C al A D 1320 (Ca l BP 630) and

C al A D 1350 (Ca l BP 600) and
C al A D 1390 (Ca l BP 560)

1 Sigm a calibrated results :
(68% p robability)

C al A D 1300 to 1370 (C al BP 650 to 580) and
C al A D 1380 to 1400 (C al BP 570 to 550)

4985 S.W. 74th Cour t, M ia mi, Flo rida 3315 5 • Tel: (30 5)667-516 7 • F ax: (3 05)66 3-09 64 • E-Mail : beta@ rad iocar bon .co m

Beta Analytic Radiocarbon D ating Laboratory

T alm a, A. S ., Voge l, J. C. , 1993, Ra dioca rbon 35(2), p317-322
A Sim plified App roac h to Calibratin g C14 Dates
M athem ati cs

IntCa l04: Cal ibration Issue of Ra dioca rbon (V olum e 46 , nr 3 , 2004).
IN T CAL04 Radiocarbon Age Cal ibration
Calibra tion D ataba se

INTCAL 04
Da tabase used

Re ferences :

R
ad

io
ca

rb
on

ag
e

(B
P

)

500

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

Charred m at erial
720

Cal A D
1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410

610±30 B P
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1. Inledning 
Med anledning av att NCC ROADS AB avser att utvidga täktverksamheten i 
grustäkten vid Mörtån, ca fem kilometer öst om Stugun, har Jamtli utfört en 
arkeologisk undersökning av fyra fångstgropar i området. Detta skedde efter 
beslut av Länsstyrelsen i Jämtlands län och på uppdrag av NCC ROADS AB. 
De berörda fångstgroparna har fornlämningsnummer 292, 293, 295 och 296 i 
Stuguns socken och kommer att tas bort vid utvidgningen av grustäkten.  
 Den arkeologiska undersökningen utfördes den 11-15 samt 18-22/10 2010 
av Amanda Jönsson och Lars-Inge Lööv vid Jamtli. Vid undersökningen deltog 
även Emil Algotsson, praktikant från Jämtlands gymnasium. Föreliggande 
rapport har sammanställts av antikvarie Amanda Jönsson. 
 
2. Syfte och frågeställningar 
Undersökningens syfte var att dokumentera och datera fångstgroparna, för att 
ge en bild av när de har nyttjats och vilken funktion de har haft i 
lokalsamhället. Frågeställningar för undersökningen kan formuleras som följer: 

- Hur gamla är fångstgroparna och hur kan de relateras till bygdens 
bebyggelseutveckling såsom den är känd? 

- Utifrån eventuella bevarade konstruktionsdetaljer, hur kan dessa gropar 
jämföras med andra undersökta och daterade fångstgropars 
konstruktioner? 

 
3. Metod 
Inledningsvis gjordes en genomgång av äldre lantmäterikartor för att kartlägga 
historisk markanvändning samt att se om fångstgroparna i området kan 
relateras till ägogränser och skiften, liksom en genomgång av arkivmaterial 
rörande det aktuella området. 
 I fält fotograferades fångstgroparna och planritningar uppfördes i skala 
1:50. Groparna undersöktes med metalldetektor för att, i första hand, söka 
spjutspetsar. Undersökningen skedde genom att korsande schakt drogs med 
grävmaskin genom varje grop och vallen på en sida för att dels få ett mått på 
ursprunglig nedgrävning och dels bedöma bevarandegrad av organiskt material. 
Då fornlämningarna skulle tas bort och inte återställas efter undersökningen, 
varför det inte bedömdes som nödvändigt att ta bort så lite som möjligt vid 
undersökningen, gjordes schakten i flera fall som en ”tårtbit” där en kvadrant 
av gropen grävdes bort. 
 Efter schaktgrävningen ritades profilerna av i skala 1:20 och fotograferades. 
I en av groparna (RAÄ 293) plangrävdes bottenplanet för att söka efter 
konstruktionsdetaljer. Arbetet med både plangrävning och profiler försvårades 
något av snöfall och kyla, som gav tjäle, under arbetets gång.  
 Kolprover tillvaratogs för datering ur två av groparna, där det bedömdes 
som möjligt att knyta proverna till en kontext. Då lagerföljden var tydligast i 
bottnen togs proverna där istället för i vallen. Inget daterbart material kunde i 
något fall tillvaratas i anslutning till en tydlig, ursprunglig markyta under någon 
av groparnas vallar. Fyra tillvaratagna kolprover analyserades med vedarts-
bestämning vid VEDLAB och C14-analys vid BETA Analytic Inc. 
 
4. Områdesbeskrivning 
De fyra fångstgroparna registrerades i fornminnesregistret 2008 och ligger i 
stenig-grusig morän väster om pågående grustäkt. Tillsammans med 21 andra 
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fångstgropar bildar de ett mer eller mindre sammanhängande system på drygt 
två kilometer i nord-sydlig riktning mellan Indalsälven och Östra Mörtsjön. 
Systemet följer Mörtån, som har sitt utlopp i Indalsälven, och samtliga gropar 
ligger mellan 100-300 m öster om ån. De undersökta groparna ligger mellan 
150-200 m från ån och ca 1 km norr om Indalsälven. Mellan de mittersta av de 
fyra undersökta fångstgroparna är ytterligare en grop, med RAÄ-nr Stugun 294. 
Den ligger dock något väster om de övriga groparna och berörs inte av den 
planerade utvidgningen av grustäkten. Närmaste bebyggelse, förutom den som 
hör till täktverksamheten, är en gård och ytterligare några bostadshus vid 
Mörtåns utlopp. Det finns även en skjutbana rakt söder om grustäkten och 
fångstgroparna. 
 
5. Historik och känd fornlämningsbild 
I hela Sverige känner vi i dag till nästan 40 000 fångstgropar där bytesdjuret 
varit älg eller ren. Av dessa ligger mer än en tredjedel i Jämtlands län, cirka 
14 500 gropar. Många gånger ligger fångstgroparna i långa system där de 
längsta kan innehålla flera hundra gropar och sträcka sig över många kilometer. 
Totalt är det fler än 9 000 gropar som ligger i dessa system. Resterande gropar, 
drygt 5 200, ligger ensamma eller i mindre grupper på upp till fyra gropar. 
 Fångstgroparna finns över hela länet med en stor koncentration till 
området mellan Hårkan och Långan. Genom det området passerar många älgar 
på sina årliga vandringar mellan sommarbetet närmare fjälltrakterna i nordväst 
och vinterbetet vid Indalsälven. Fångstgroparna bildar här stora system som 
effektivt spärrar vägen för älgarna. 
 

 
Figur 1. Karta över närområdet kring de undersökta fångstgroparna, med lämningar som registrerats 
i fornminnesregistret markerade. 
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 Hittills gjorda dateringar i Jämtlands län visar att fångstgropsjakt ökar i 
betydelse från cirka 2000 f. Kr. och kulminerar i anläggande under senare delen 
av vikingatiden (1000-talet) och 1500-talet. De bondebygder som etablerades 
under yngre järnåldern och senmedeltid kan vara en förklaring till uppgången i 
anläggande under dessa tider.  
 Tidigare undersökningar av fångstgropar visar på olika konstruktioner, dvs 
groparna kan till exempel vara trattformade, ovala, rektangulära, vara med eller 
utan sparklåda i botten eller ha spjut i botten. I nuläget vet vi ej om de olika 
sätten att bygga fångstgropar är tidsbundet eller styrs av andra faktorer som 
tradition eller liknande eller om det är en kombination av flera faktorer. 
 Det finns idag inga dateringar av fångstgropar i nu aktuellt område. 
Fornlämningsbilden i stort utgörs främst av fångstgropar och stenålders-
boplatser, de senare framför allt kring Mörtsjön. Därutöver finns en känd grav 
på en holme i Östra Mörtsjön, inte långt från de fångstgropar som nu berörs. 
Graven (RAÄ Stugun 152:1) undersöktes 1943 och dateras till 600-800 e Kr.  
 Stugubygdens historia är känd främst genom äldre kartor och några 
senmedeltida dokument. Det aktuella området har historiskt hört till Stugubyns 
utmarker och ligger ca 5 km öster om samhällets centrum och Stuguns gamla 
kyrka, som byggdes under 1780-talet. Tidigare ska det dock ha funnits ett 
kapell i byn som byggdes på medeltiden. 
 Historiska kartor över Stugubyn visar att området öster om Mörtån, mellan 
Östra Mörtsjön och Indalsälven, har utgjorts av skogsmark sedan slutet av 
1700-talet. På både storskifteskartan från 1798 (lantmäterimyndigheternas 
arkiv, akt 23-stu-5) samt laga skifteskartan från 1857 (akt 23-stu-31) går 
ägogränsen, liksom fångstgropsystemet, längsmed Mörtån. Alla groparna ligger 
inom samma skifte. Gården vid Mörtåns upplopp har etablerats efter 1850-
talet, men området närmast älven benämns som nyuppodling 1798 och som 
bovall med odlingsmark 1857. Det finns även mindre ytor med slåttermark vid 
Lokflon, i närheten av de undersökta fångstgroparna. 
 
6. Resultat 
Samtliga fångstgropar ligger på ett igenväxande hygge väster om det nuvarande 
grustaget. De var välbevarade före undersökningen, utom den nordligaste 
gropen (RAÄ 295) som delvis var skadad av pågående täkt, då den östra kanten 
schaktats över med grus. 
 Samtliga fångstgropar gicks över med metalldetektor men inga 
metallföremål påträffades vare sig i samband med detta eller vid utgrävningen. 
Inte heller dokumenterades några stolphål eller andra spår av spjut i någon av 
groparna. De undersökta fångstgroparnas profiler är typiska för rektangulära 
gropar med lodräta sidor som har rasat in (jfr Hansson & Rathje 1999, s 28-29) 
och det finns inget som tyder på att någon av dem skulle ha varit försedd med 
sparklåda. 
 
6.1 RAÄ Stugun 292 
Fångstgropen ligger längst söderut av de fyra groparna på en flack höjd nära 
det redan upptagna grustaget. Gropen var rund, 3,5 m i diameter och 1,8 m 
djup. Dess bottenplan var runt, ca 1 m i diameter och 0,2 m djupt. Vallen var 
omkring 2 m bred och 0,1-0,2 m hög, men saknades i ett område i den norra 
delen. Innan ytan röjdes var fångstgropen beväxt med ett 20-tal smågranar 
samt flera stubbar, varav en högstubbe. 
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 Vid undersökningen grävdes ett schakt i riktning NNV-SSÖ samt ett 
schakt i riktning ÖNÖ-VSV (se planritning, bilaga 1). Profiler ritades mot 
ÖNÖ (profil 1, bilaga 2) samt mot NNV (profil 2, bilaga 3). I gropens mitt var 
ett lager med mindre stenar, kol, sot och humus. I profil 1 gick ett kollager 
genom detta lager och jorden under kollagret var hårdare packad än den över, 
det rör sig egentligen alltså om två snarlika lager, där mer och mer stenar och 
humus har samlats i botten både före och efter att det har brunnit i gropen. 
 I profil 1 dokumenterades flera horisonter med nedrasade jord- och 
gruslager. Gropens norra del har förmodligen rasat i flera omgångar, då ett 
lager med omrörd jord finns i nedgrävningens botten, under ett lager med 
naturlig grus/småsten. Mellan dessa lager finns även spår av ett kollager. 
Ovanför gruslagret vidtar därefter ytterligare ett lager med omrörd jord. 
Möjligen skulle detta förhållande kunna tyda på att gropen har grävts om, men 
det går inte att avgöra säkert. 
 I profil 2 fanns anrikningslagret kvar under ett tunnare lager med omrörd 
jord/grus. Blekjordslagret var dock borta, vilket gör det svårt att avgöra om 
toppen på anrikningslagret också är den ursprungliga markytan. 
Nedgrävningens djup bör dock ha varit omkring 2 m under markytan. I botten 
av nedgrävningen fanns ett kollager ur vilket ett kolprov tillvaratogs (Stugun 
292:1). Ytterligare ett prov togs ur det tjockare kollagret i gropens mitt (Stugun 
292:2). Detta kollager iakttogs även längs gropens sidor i alla riktningar och det 
är möjligt att det härrör från en träkonstruktion som har hållit uppe gropens 
lodräta sidor. Även om så inte är fallet bör kollagret ha bildats relativt snart 
efter att gropen slutat användas, då det delvis var överlagrat av omrörd jord. 
 

 
Figur 2. RAÄ Stugun 292 efter röjning, fotograferat mot sydväst. 
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Figur 3. Stugun 292, Profil 1, fotograferat mot ÖNÖ. 
 

 
Figur 4. Stugun 292, den nedre delen av profil 2, fotograferat mot NNV. 
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6.2 RAÄ Stugun 296 
Fångstgropen ligger näst längst söderut av de fyra groparna i en svag sluttning 
mot öst. Gropen var rund, 3,5 m i diameter och 1,6 m djup. Bottenplanet var 
runt, 0,7 m i diameter och 0,2 m djupt. Kring kanten var en vall, 1-2,5 m bred 
och 0,1-0,2 m hög. Vallen var oval och bredast i den södra delen. Innan ytan 
röjdes var fångstgropen beväxt med 5 mindre granar samt flera stubbar, varav 
en högstubbe. 
 Vid undersökningen grävdes ett rektangulärt schakt i riktning NNÖ-SSV 
samt ett schakt som en ”tårtbit” i gropens NV del (se planritning, bilaga 4). På 
så vis kunde en profil ritas genom hela gropen mot VNV/ÖSÖ (profil 1, bilaga 
5), samt en kortare profil av gropens övre del mot SSV (profil 2, bilaga 6). 
 Liksom i de övriga fångstgroparna fanns ett lager med nedrasade stenar, 
kol, sot och humus i gropens mitt, som har samlats där före och efter att 
sidorna rasat in. Några tunnare kollager dokumenterades längs gropens sidor, 
men inget lager som skulle kunna vara rester av konstruktionsdetaljer, såsom 
träkonstruktioner för att hålla gropens sidor uppe. Därför togs inte några 
prover för C14-datering. Förmodligen har eventuella spår av konstruktioner 
förmultnat innan någon skogsbrand skett på platsen. I fångstgropens norra del 
var den ursprungliga markprofilen relativt välbevarad, med anrikningslager och 
ett lager som troligen är blekjord. Inget organiskt material som skulle kunna ge 
en säker datering kunde dock tillvaratas mellan blekjordslagret och den 
uppkastade, omrörda jorden. 
 Det fanns inget som tydde på att fångstgropen har grävts om i flera 
omgångar. Gropen har med största sannolikhet varit rektangulär med lodräta 
sidor. Med tanke på att nedgrävningen i profil 1 inte tycks vara bredare än 1,5-2 
m har gropens riktning förmodligen varit i Ö-V, något som även stämmer 
överens med topografin. Nedgrävningens djup under den ursprungliga 
markytan bör ha varit upp emot 2,4 m. 
 

 
Figur 5. RAÄ Stugun 296 efter röjning, fotograferat mot sydväst. 
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Figur 6. RAÄ Stugun 296, den norra delen av profil 1, fotograferat mot ÖSÖ. 
 

 
Figur 7. RAÄ Stugun 296, den mittersta delen av profil 1, fotograferat mot VNV. 
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Figur 8. RAÄ Stugun 296, profil 2, fotograferat mot SSV. 
 
6.3 RAÄ Stugun 293 
Fångstgropen ligger näst längst norrut av de fyra groparna i svag sluttning mot 
nordväst. Gropen var närmast rektangulär, 4x3,5 m stor (VNV-ÖSÖ) och 1,6 
m djup. Bottenplanet var rektangulärt, 1x0,4 m (NNÖ-SSV) och 0,2 m djupt. 
Kring kanten var en vall, 0,5-2,5 m bred och 0,1-0,3 m hög, som bredast i de 
norra och södra delarna. Innan ytan röjdes var fångstgropen beväxt med ett 
tiotal smågranar samt några mindre stubbar, varav en högstubbe. 
 Vid undersökningen grävdes ett rektangulärt schakt i riktning NNÖ-SSV 
samt ett schakt som en ”tårtbit” i gropens NV del (se planritning, bilaga 7). På 
så vis kunde en profil ritas genom hela gropen mot ÖSÖ (profil 1, bilaga 8), 
samt en kortare profil av gropens övre del mot SV (profil 2, bilaga 9). 
Fångstgropens bottenplan plangrävdes för att söka efter konstruktionsdetaljer 
och profil i gropens mitt ritades allt eftersom plangrävningen skedde. 
 Inga konstruktionsdetaljer, som t.ex. stolphål eller trärester, påträffades vid 
plangrävningen. I gropens mitt var, liksom i de övriga groparna, ett lager med 
nedrasade stenar, kol, sot och humus. I detta lager påträffades delar av en 
älgkäke med tänder. Med tanke på benens placering i lagrets övre del verkar det 
inte sannolikt att de skulle ha hamnat där i samband med fångstgropens 
användning, de tillvaratogs därför ej. 
 Två horisonter med kol och rödbränd jord kunde iakttas i bägge profilerna. 
I gropens södra del förekom dock bara ett av dessa kollager. Lagret med 
omrörd jord var i denna del också tunnare än i de norra och nordvästra delarna 
och lagerföljden mindre komplex. I den norra delen var lagret med inrasad, 
omrörd jord/sand drygt en meter tjockt och innehöll flera större stenar. 
Samtliga dessa omständigheter kan förklaras med att gropen har grävts om en 
eller flera gånger och då flyttats 1-2 m söderut. På grund av detta är det svårt 
att uttala sig om gropens ursprungliga längd, bredd och riktning, men 
nedgrävningens djup bör ha varit ca 2 m under markytan. 
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 Det är möjligt att de två kollagren härrör från träkonstruktioner som har 
hållit upp fångstgropens lodräta sidor. Oavsett om så är fallet eller inte bör 
bägge lagren ha uppkommit under gropens användningstid, då de är 
överlagrade med omrörd jord. Kolprover för C14-datering togs därför i bägge 
lagren, i gropens mitt (prov Stugun 293:3 resp. Stugun 293:4, se bilaga 13). 
 

 
Figur 9. RAÄ Stugun 293 efter röjning, fotograferat mot syd. 
 

 
Figur 10. RAÄ Stugun 293, den norra delen av profil 1, fotograferat mot ÖSÖ. 
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Figur 11 RAÄ Stugun 293, den södra delen av profil 1, fotograferat mot ÖSÖ. 
 
 

 
Figur 12. RAÄ Stugun 293, profil 2, fotograferat mot SV. 
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6.4 RAÄ Stugun 295 
Fångstgropen ligger längst norrut av de fyra groparna på en avsats i en 
sluttning mot väst, nära det redan upptagna grustaget. Den östra kanten har 
skadats något av täktverksamheten då delar av vallen där är överschaktad med 
grus och sten. Gropen var rektangulär, 4x3,5 m stor (NV-SÖ) och 1,2 m djup. 
Bottenplanet var rektangulärt, 1,5x0,4 m stort (Ö-V) och 0,2 m djupt. Kring 
kanten var en 1-2 m bred och 0,1-0,2 m hög vall, utom i den norra delen. 
Innan ytan röjdes var fångstgropen beväxt med fyra mindre granar och tallar 
samt flera stubbar. 
 Vid undersökningen grävdes ett schakt som en ”tårtbit” i gropens SV del 
(se planritning, bilaga 10), så att två kortare profiler erhölls mot NNV (profil 1, 
bilaga 11) och ÖNÖ (profil 2, bilaga 11). Liksom i de övriga groparna var ett 
lager med nedrasade stenar, kol, sot och humus i gropens mitt. Under detta 
och längs sidorna var omrörd, nedrasad jord. Förmodligen har marken rasat in 
i flera omgångar, då ett lager med kol och rödbränd jord går tvärs genom den 
omrörda jorden i profil 1. Ett tunt blekjordslager fanns bevarat i profil 1, 
mellan den omrörda jorden och naturlig sand/grus. Detta utgör förmodligen 
den ursprungliga markytan under vallen. Inget organiskt material som skulle 
kunna ge en säker datering kunde dock tillvaratas mellan blekjordslagret och 
den uppkastade, omrörda jorden. 
 Fångstgropen har sannolikt varit rektangulär med lodräta sidor. 
Nedgrävningens djup ser ut att ha varit omkring 1,7 m under markytan. Det är 
dock möjligt att fångstgropens centrum egentligen har legat längre norrut än 
där bottenplanet ligger idag, eftersom gropen har rasat in mer och skapat en 
flackare profil i norr. I så fall kan fångstgropen ha varit något djupare än vad 
som dokumenterades vid undersökningen. 
 

 
Figur 13. RAÄ Stugun 295 efter röjning, fotograferat mot nordöst. 
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Figur 14. RAÄ Stugun 295, profil 1, fotograferat mot NNV. 
 

 
Figur 15. RAÄ Stugun 295, profil 2, fotograferat mot ÖNÖ. 
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7. Dateringar 
Kolprover för C14-datering tillvaratogs i två av fångstgroparna, RAÄ Stugun 
292 och 293. I bägge dessa gropar fanns dubbla kolhorisonter och proverna 
togs i bägge fallen ur dessa kollager i groparnas botten. Totalt analyserades fyra 
kolprover med vedartsbestämning och C14-analys (bilaga 12 resp. 13). 
 De två proverna från fångstgropen Stugun 292 togs dels i ett kollager i 
botten av nedgrävningen (Stugun 292:1/Beta-296819) och dels i ett tjockare 
kollager i gropens mitt (Stugun 292:2/Beta-296820). Bägge kolproverna 
innehöll endast kol från tall. Stugun 292:1 gav dateringen 7270+/-40 BP, vilket 
kalibrerat med två sigma ger 6230-6060 f Kr. Denna datering har med största 
sannolikhet gjorts på kol från en äldre skogsbrand som inte har något samband 
med anläggningen av fångstgropen.  
 Stugun 292:2 gav dateringen 540+/-30 BP, vilket betyder att den 
kalibrerade dateringen ligger inom 1330-1340 eller 1400-1440 e Kr. Det faktum 
att provet är gjort på tall gör dock dateringen något osäker, eftersom tall kan ha 
en egenålder på flera hundra år. Om kolet skulle härröra från en 
träkonstruktion, vilket är möjligt men inte säkerställt, ger detta en möjlig 
datering till ca 1400-1700-tal. 
 Proverna från fångstgropen Stugun 293 togs ur två kollager i gropens mitt. 
Kol från det undre lagret (Stugun 293:3/Beta-296821) daterades till 210+/-30 
BP, kalibrerat 1660-1950 e Kr, dvs. nutid. Detta prov innehöll kol från sälg, 
som ger en betydligt säkrare datering än träkol. Provet från det övre kollagret 
(Stugun 293:4/Beta-296822) innehöll endast kol från tall och daterades till 
600+/-30 BP, kalibrerat 1290-1420 e Kr. Det undre provet gav alltså en yngre 
datering, vilket skulle kunna förklaras av att kolet från tall hade en hög 
egenålder. 
 Av de fyra proverna gav Stugun 293:3 den klart säkraste dateringen. Det 
faktum att gropen verkar ha grävts om och att provet togs ur det undre av två 
överlagrade kollager gör troligt att fångstgropens användningstid bör ha varit 
under 1600-talet eller senare. 
 
8. Slutsats 
Jamtlis undersökning av fyra fångstgropar i Mörtån utanför Stugun, på uppdrag 
av NCC ROADS AB, syftade till att dokumentera och datera fornlämningarna, 
inför planerad utvidgning av täktverksamheten i Mörtåns grustäkt. Syftet var 
att undersökningen skulle ge en bild av när fångstgroparna nyttjats och vilken 
funktion de kan ha haft i lokalsamhället. 
 Baserat på C14-dateringarna verkar det sannolikt att fångstgroparna har 
grävts och nyttjats i relativt sen tid, under 1600-talet eller senare. Den närmaste 
bebyggelsen i närområdet ligger vid Mörtåns utlopp och etablerades under 
1800-talet. Då, liksom tidigare, hörde området till Stugubyns utmarker. 
Förmodligen har bönder i Stugun anlagt fångstgropssystemet som en del i sitt 
utmarksbruk. 
 De undersökta fångstgroparnas profiler är samtliga typiska för rektangulära 
gropar med lodräta sidor som har rasat in (jfr Hansson & Rathje 1999, s 28-29). 
Liknande gropar, daterade till 1700-talet, har bland annat undersökts i Ragunda 
(Hansson 1995). Dessa gropar beräknades ha varit ungefär 1,8 m djupa, vilket 
är något grundare än groparna vid Mörtån som i tre av fyra fall beräknas ha 
varit upp emot 2 m djupa. Skillnaden är dock liten. I groparna i Ragunda 
påträffades flera spjutspetsar av järn. Inga sådana återfanns vid undersökningen 
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i Mörtån och inte heller några stolphål efter spjut. Trots detta är det såklart 
möjligt att spjut har använts i groparna, men inte lämnats kvar. 
 Det bör ha funnits någon typ av träkonstruktion för att hålla sidorna uppe 
på de lodräta fångstgroparna. Överlag har det förmodligen krävts ett visst 
underhåll av fångstgroparna om de har nyttjats under någon längre tid, med 
tanke på den att den grusiga morän som groparna grävts i lätt rasar igen. För 
RAÄ Stugun 293 verkar det högst sannolikt att gropen har grävts om en gång 
och då flyttats 1-2 m söderut. Även RAÄ Stugun 292 kan ha grävts om och 
flyttats något. 
 Några tydliga spår av konstruktionsdetaljer återfanns inte vid 
undersökningen. Bevaringsförhållandena är inte heller särskilt goda. I samtliga 
gropar fanns ett eller flera kollager som skulle kunna härröra från 
träkonstruktioner som har brunnit vid t.ex. en skogsbrand, men detta gick inte i 
något fall att avgöra säkert. 
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