Dendrokronologisk undersökning av fasta fiskeanläggningar i sjön Fjällgrycken, Bjursås Dalarna

Vy mot den vik där anläggningarna finns

Utförd hösten 2007 av Bertil Israels
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Några tidigare beskrivningar och belägg för liknande anläggningar
Katsa är den vanligaste benämningen på dessa anläggningar och finns omnämnda från
flera platser i landet, även från Dalarna, exempelvis i sjön Amungen i Alfta socken. Det
finns anledning anta att det tidigare varit en vanligt förekommande fångstmetod för fisk
och har använts ända in på 1900-talet. Det är ett fast fångstredskap, särskilt i sötvatten.
Redskapet är uppbyggt av lodrätt placerade käppar som ofta bildar en njurformad
fångstgård till vilken en likaledes av käppar uppbyggd arm leder. Genom armen lockas
fisken till fångstgården och har sedan svårt att ta sig ut. Med håv kan fisken fångas i
fångstgården. Denna typ av fångstredskap har använts mycket tidigt och från Skedemosse
på Öland finns en dateringar till äldre bronsålder.
I en arkeologisk rapport utförd i april 2004 hittades en anläggning, som uppvisade
uppenbara likheter med den I Fjällgrycken. Undersökningen gjordes med anledning av ett
planerat dammbygge i Sundet Arvika socken och kommun, Värmlands län. Av objektet
benämnt A2, ges i valda delar följande beskrivning:
”Anläggningen är belägen på ca 2 m djup på den östra sidan av sundet. Den synliga delen
av lämningen består av ett tiotal kraftigt eroderade vertikalt nedslagna stårar/pålar, vilka
bildar en i det närmaste rak linje parallellt med strandkanten. Diametern på
störarna/pålarna varierar mellan 3 och 10 cm. Trädslaget är för närvarande inte känt.
Anläggningen är inte närmare avgränsad, men störar och pålar kunde konstateras utmed
en minst 10 m lång sträcka. En 14C-analys av ytveden från en av störarna gav dateringen
375+25 B.P. Kalibrerad (2 sigma) hamnar dateringen inom intervallet 1440-1630, med
59,5 procents sannolikhet för perioden 1440-1530”
Exempel på en modern variant har hämtats från hemsida hos Centralförbundet för
Fiskerihushållning

I ändan på ett metallnät som formats likt ett hjärta lämnas en öppning eller ett så kallat
svalg, där fisken simmar in i fångstredskapet. Extra svalg som byggts in i katsan försvårar
betydligt fiskens möjligheter att hitta ut. Vid vinterfiske slemmas katsan inte så lätt igen
som vid fiske sommartid.
Markku Myllylä CFF arkiv.
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Syfte, förutsättningar och metod
Uppdragsgivare till dateringen var Anette Snarf Hansson. Vid ett besök på plats under
ledning av uppdragsgivaren 2007-11-25 kunde genast konstateras att det var i allra sista
stund. Vattenståndet i sjön hade stigit betydligt från den nivå som rått under sommaren
efter en sänkning som hade gjorts tidigare. En begynnande isläggning och ett snölager på
10-15 cm gjorde att det blev mycket svårt att få en överblick över det vidsträckta område
där anläggningarna fanns. Det var under det låga vattenståndet som Anette hade upptäckt
de märkliga raderna av nedstuckna käppar i bottenslammet. I vissa fall var vidjor
inflätade mellan störarna. Grövre stammar eller stockar fanns även arrangerade bland
raderna av käppar. De sistnämnda stammarna var ofta bearbetade med eggverktyg, i vissa
fall med genomgående hål där en käpp förankrat stocken mot botten. Anläggningarna
fanns spridd på en yta om ca 50 gånger 500 m, företrädesvis utefter den västra stranden.
I samband med besöket togs borrprover i 4 av de grövre stammarna, 5 sågsnitt från nedre
delen av nedstuckna käppar samt ett sågsnitt från en nedstucken bräda i den sydligaste
delen av området utanför en udde. Urvalet av proverna gjordes efter vägledning av
Anette, som trots snötäcket visste var intressanta detaljer låg.
Tillväxtborr som ger 5 mm kärndiametern användes till borrproverna. Proverna
förvaras tv. hos Bertil Israels. Borrkärnorna är monterade på träbrickor och liksom de
övriga proverna försedda med ID-märkningar. Trädslaget i de tillvaratagna proverna är
både gran och tall.
En högupplösande flatbäddsskanner har använts för att avbilda proverna till digitala
bilder, som tillsammans med uppmätta värden för ringvidder och övrig dokumentation
sparats på digitalt media.
Referensmaterial för åldersbestämningen av tallprover är hämtad från internationella
databaser, ITRB. Referenser är, ”Dalakurvan Master chronology för Dalarna SE007”,
universitetet i Lund och ”Swed305, Björbo Dalarna” av Torbjörn Axelsson, ”Jämtlandskurvan” swed023w av Schweingruber. Dessa referenser är offentliga, därmed lätt
tillgängliga, och bör bäst kunna speglar den aktuella lokalen. SE007 täcker dock inte
material efter 1888. Referens för granproverna är Swed312 sammanställd av Torbjörn
Axelsson. Även denna kurva finns vid ITRB och täcker perioden ca 1500-2004.
Uppmätning av prover och statistisk korrelations-beräkning har gjorts med hjälp av
datorprogram från Cybis Elektronik & Data AB. Vid datering användes en statistisk
metod efter en s.k. ”normalisering”, vilket innebär att man räknar ut hur stor andel av
tillväxten under två på varandra följande år faller på det senaste året. Metoden att
använda normalisering av ringbredderna ger en tydligare och säkrare bild.
Några matematiska detaljer vid beräkning av korrelationskoefficienten:
Definiera X och Y som parvisa kurvvärden. Det finns ett X och ett Y för varje år vid en
viss (oftast dålig) passning.
Definiera m1 och m2 som medelvärdena för vardera kurvan, m1 = E(X) och m2 = E(Y).
Beräkna standardavvikelserna som s1 = Sqr( E (X-m1)² ) och s2 = Sqr( E (Y-m2)² )
(Standardavvikelsen är ett mått på ett "normalt" avstånd mellan en punkt på en kurva och
kurvans medelvärde.)
Beräkna korrelationskoefficienten r = E( (X-m1)*(Y-m2)) / (s1 * s2 )
TTest är ett mått som förutom korrelationskoefficienten ( r ) tar hänsyn till antalet
överlappande år ( n ). En större överlappning ger ett högre värde, och beräknas enl.:
TTest = r * Sqr( n-2) / Sqr( 1-r²)
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Geografiskt läge
Anläggningarna finns i den nordligaste änden av sjön Fjällgrycken där bäcken från den
nordligare belägna sjön Ärten rinner ut. Området är vid nutida normalt vattenstånd en
gräs- och vassrik vattendränk grund vik med en djupare del i mitten längs den gamla
bäckfåran. Geografiska koordinater Lat: N 60º 48' 25" Long: E 15º 29' 42" enligt system
RT90.
Se inringade områden på kartan nedan.
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Objektbeskrivning.
Fjg01 - 1763
Sågsnitt från en en bräda, ca 23 cm bred, trädslag troligen tall och försedd med ett flertal
hål. Kan ha använts i en sump för förvaring av fisk. Provet innehåller alltför få årsringar
för att göra en säker datering, endast 47 st. En möjlig men svag indikation tyder på år
1763 utifrån en medelkurva på två uppmätta radier. En alternativ datering kan vara 1510
Virket är frodvuxet med stora ringavstånd.

Fjg03, Fjg04 & Fjg06 – 1762, 1788 & 1837
Sågsnitt från tre störar med en diameter mellan 5,5 till 8,5 cm. Trädslag är här gran och
antalet ringar 38 och 105. Endast prov fjg06 kan anses vara en säker datering till 1837
med 105 årsringar och ett Ttest-värde på 5,6

Fjg03

Fjg06
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Fjg05 & Fjg07
Sågsnitt från två störar med en diameter mellan 5,5 till 7,5 cm. Trädslag är troligen tall
och antalet ringar 53 och 60 . Dateringen blir mycket osäker, möjligen 1800-talets andra
hälft. En av referenserna daterar prov fjg07 till 1702. Korrelationen är för svag för en
datering.

Fjg05

Fjg07

Fjg08 - Fjg11
Alla proverna är borrprover och kommer från något grövre stammar. Alla bedöms vara
tall, men även dessa är mycket svårbedömda. Endast Fjg08 ger hög korrelation till året
1447! Övriga prover ger alltför divergerande datering vid jämförelse mellan olika
referenser. Årtalet 1447 bör starkt i fråga sättas, men en sammantagen bild från korskorrelation mellan Dalakurvan, Jämtlandskurvan och Mälardalen talar ändå för denna
datering. Även om liknande fångstanläggningar använts sedan bronsåldern, kan ett stort
antal ringar vittrat bort, som gör att provet hamnar in på 1500-talet.

Fjg008
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Provsammanställning
Endast prover med någorlunda säker korrelation har daterat årtal, där årtal inom parantes
anger en svag trolig datering. Årtalet 1447 bygger på en sammanvägd referens från
Dalakurvan, Jämtlandskurvan och Mälardalen. Samma referens pekar på flera möjliga
prover från 1500-talet. Provernas suffix (a, b) anger att flera mätradier för samma stam

Prov-ID
Alla
prover
Fjg01a
Fjg01b
Fjg03a
Fjg03b
Fjg04
Fjg05
Fjg06a
Fjg06b
Fjg07
Fjg08b
Fjg09a
Fjg10b
Fjg11b

Daterad
till år

Antal
år

(1756)
(1763)
(1763)
(1762)
(1788)

41
48
54
55
38
53
105
100
60
127
57
41
49

1837
1833
1447

PCAB
Korr.
koefficient

PCAB
T-test

0,41
0,39
0,53

3,2
3,0
3,7

0,49
0,44

5,7
4,8

PISY
Korr.
koefficient

PISY
T-test

Anmärkning

0,42
0,40

2,9
2,9

Referens SE007 ger
alt. Datering 1510

0,42
0,48

4,2
5,0

gran
gran

gran
gran
gran

möjligt år 1782
0,46

5,7

möjligt 1500-tal
möjligt 1500-tal
möjligt 1500-tal

Sammanfattning
Att anläggningen var i bruk under 1800-talet kan nog anses vara belagt. Troligen även
under 1700-talet. En ”generös tolkning” av borrproverna skulle kunna antyda att fisket
bedrevs redan under medeltiden. Dessa slutsatser är tagna enbart från nuvarande
provserie. Intervjuer av närboende har hittills inte gett någon vägledning. Ingen kände till
dessa anläggningar tidigare. En förhoppning är att ytterligare provserier och en forskning
i skriftliga källor kan belägga dessa teser. Mycket intressant är dessutom de mycket stora
samlingar av sjömalm som blottades i ett vidsträckt område söder om fiskeplatsen.

Initiativtagare till undersökningen
Anette Snarf Hansson

Genombruten stock med vertikal
förankring

