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Figur 1. Översikt över arbetsområdets läge, markerat med en blå ring. Underlagskarta från Lantmäteriet 
(Topografiska webbkartan). Skala 1:100 000. 



1 
 

Sammanfattning 
Stiftelsen Jamtli har utfört en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning 
inom fornlämning Brunflo 258:1/L1947:3294 i Brunflo socken, Östersunds kommun. 
Undersökningen föranleddes av att schaktning för fiberkabel skulle göras i området. Grävning av 
smala schakt gjordes med grävmaskin utrustad med tjälkrok. Endast på ett ställe tangerades ett 
odlingsröses ytterkant – detta röse var dock redan skadat i samband med vägdragning och av 
trädrötter. 
 

Bakgrund 
 

Undersökningarnas bakgrund och syfte 
Med anledning av att Eltel Networks Infranet AB skulle gräva schakt för fiberkabel till flera 
fastigheter i Löfsåsen (figurer 1 och 2) har Stiftelsen Jamtli utfört en arkeologisk 
schaktningsövervakning i enlighet med beslut av Länsstyrelsen i Jämtlands län. Delar av 
kabelsträckningen löper genom ett område med fossil åkermark (fornlämning Brunflo 
258:1/L1947:3294). 

Schaktningsövervakningen utfördes i juli månad 2020 av arkeolog Kristina Jonsson som även 
har sammanställt denna rapport. 

Syftet med den arkeologiska undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt 
dokumentera eventuella fornlämningar som framkom vid schaktningen. 

 

Figur 2. Översikt över undersökningsområdet med fornlämningar (blå linjer) och schaktsträckor (röda linjer) 
markerade. Underlagskarta från Lantmäteriet (Topografiska webbkartan). Skala 1:20 000. 
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Fornlämningsbeskrivning och tidigare undersökningar 
Den aktuella fornlämningen omfattar ett ca 700x130–230 meter stort område inom vilket det 
finns omkring 200 odlingsrösen och nio åkerterrasser (se foto på rapportens omslag). Lämningen 
har tolkats som ett möjligt ödesböle. Ytterligare ett ödesböle, Löfsåsen (Lockne 
62:1/L1947:6083), ligger 400 meter öster om den fossila åkermarken (figur 2). Även denna 
fornlämning innehåller odlingsrösen och terrasseringar, men där har också undersökts en 
medeltida byggnad. Lämningen gick tidigare under benämningen ”Lövsåskyrkan” då den lokala 
traditionen omtalade den som en kyrkruin. Arkeologiska undersökningar 1948 och 1951 
påvisade dock att stengrunden var rester efter en omkring 23 meter lång och 7,5 meter bred 
gårdsbyggnad. Ett antal spännande fynd framkom, som en silverbrakteat från andra halvan av 
1200-talet, en glaspärla från ett radband samt ringformiga bronsspännen (Nilsson 1952:32ff). 

1996 genomfördes en schaktningsövervakning av Jämtlands läns museum inom den sydöstra 
delen av fornlämning Brunflo 158:1. Inga fynd eller bebyggelselämningar påträffades (Bengtsson 
1996). 

 

Metod och genomförande 
Undersökningen genomfördes som en schaktningsövervakning under pågående arbete. 
Schaktningen gjordes med maskin utrustad med tjälkrok. Längs landsvägen i öst-västlig riktning 
grävdes schaktet 2–3 meter norr om vägkanten, i anslutning till vägdiket (figur 3). Schaktet var 
375 meter långt. Sträckan mot söder ned till Grönvikvallen grävdes 0,5 meter väster om vägen 
och var 145 meter lång. Schakten grävdes till mellan 0,5 och en meters djup, och var omkring 0,3 
meter breda. 

 

Figur 3. Schaktsträckor (röda linjer) och ett berört odlingsröse (grön prick). Underlagskarta från Lantmäteriet 
(Topografiska webbkartan). Skala 1:5 000. 
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Resultat  
Den öst-västliga schaktsträckan längs landsvägen berörde inga arkeologiska lämningar. Marken 
bestod till stora delar av grovblockig morän, och ställvis berg i dagen. 

Markförhållandena var desamma längs sträckan ned mot Grönvikvallen. Omkring 30 meter ned 
mot gården från landsvägen låg ett odlingsröse alldeles intill gårdsvägen. Rösets kant tangerades 
av schaktningen (figurer 3 och 4), men det var redan skadat i sidan av väg-/dikesdragning. Röset 
var också bevuxet med flera träd vars rotsystem har skadat lämningen. 

 

 
Figur 4. Odlingsröset som berördes av schaktningen. Foto mot väst av Kristina Jonsson. 
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