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Sammanfattning 
Stiftelsen Jamtli har utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom 
lämning L2020:10357, lägenhetsbebyggelse, i Ås socken, Krokoms kommun. Undersökningen 
föranleddes av att schaktning för fiberkabel skulle göras i området. Schaktningen gjordes med 
hjälp av grävmaskin med ca 0,5 m br grävskopa. Inga arkeologiska anläggningar framkom. 

Bakgrund 

 
Figur 1. Undersökningsområdet markerat med svart stjärna. 

Bakgrundskarta: Lantmäteriets topografiska webbkarta. 

Undersökningens bakgrund 
IP-Only skulle schakta för fiberkabel öster om byn Åskott och behövde i samband med detta korsa 
fastighet Åskott 1:3 där lämningen L2020:10357, lägenhetsbebyggelse, finns registrerad. 
Lämningen är omnämnd som ett torp, Erik Pershägnan, som kan ha tagits upp någon gång i 
årtiondena kring 1850. Exakt när är osäkert och bedömningen av lämningen har därför blivit 
möjlig fornlämning. 

Länsstyrelsen beslutade att Jamtli skulle utföra en arkeologisk undersökning i form av schaktnings-
övervakning i samband med schaktningen. Beslutet togs 2021-02-18 med diarienummer 431-
8267-2020. Jamtli genomförde schaktningsövervakningen 5–6 maj 2021. 

Syfte 
1) Att dokumentera den/de arkeologiska anläggningar som framkom vid schaktningen. 
2) Att, om möjligt, med hjälp av fynd eller anläggningar datera lämningen till tiden före eller 

efter 1850.  

Kulturmiljöbeskrivning 
Platsen heter Erik Pershägnan och tros vara det torp som finns omnämnt i en skrift från 1941 
(Stafwerfeldt 1941). Torpet finns inte markerat på Laga skifteskartan från 1830 (Lantmäteri-
styrelsens arkiv akt Y61-24:1), men torparen Erik Persson som torpet sannolikt är uppkallat efter 
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föddes 1809 och var därmed i lämplig ålder att ta upp torpet omkring 1840–60. På det historiska 
ortofotot från 1960 är en stor del av ytan fortfarande uppodlad och idag består ytan av igenväxande 
åkermark. Lämningen L2020:10357 har nyligen lagts in i KMR av Länsstyrelsen utifrån uppgift 
ur Skog och Historiaregistret. Byn Åskott, som är belägen strax öster om undersökningsområdet, 
finns omnämnt i de historiska källorna 1524 (”iens i aasgatu” säljer ett kvarnställe i Åskottån, 
SDHK-nr: 44783). Inga tidigare arkeologiska undersökningar är kända från Åskott. 

Undersökningens genomförande och resultat 

 
Figur 2. Arbetsområdet så som det såg ut 1960, idag är fler träd inom ytan och vägen har breddats något. 

Bakgrundskarta: Lantmäteriets visningstjänst Historiska ortofoton. 

Metod och genomförande 
Undersökningen genomfördes i form av en schaktningsövervakning. Schaktningen gjordes med 
grävmaskin med ca 0,5 m br grävskopa. Schaktet som togs upp blev 240 m l, 0,6–1 m br och 0,6–
0,8 m dj. På flera ställen påträffades ytligt belägen berggrund, varför schaktet blev grundare där. 

Schaktet drogs i dikeskanten på södra sidan av vägen. Ytan har förmodligen använts för odling, 
slåtter och/eller bete. Intill och N om det nygrävda schaktet finns en tidigare nedgrävning av kabel. 

Resultat 
Inga arkeologiska anläggningar påträffades. De enda föremål som påträffades var modernt skrot, 
som möjligtvis kan ha blivit kvar efter att området brukats under 1900-talet. 

Referenser 
Stafwerfeldt, Alexander. 1941. Bidrag till Ås sockens historia jämte några historiska anteckningar 

berörande hela Jämtland. Utgivare: Stafwerfeldt.  
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Administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens diarienummer: 431-8267-2020 

Jamtlis diarienummer: 37-2021-F5CC 

Undersökningstid: 21-05-05 – 21-05-06 

Personal: Annabell Rahm 

Undersökt yta/volym: 144 m2 och 101 m3 

Läge och koordinater: 483549,925.7017023,327 

 483782,966.7016983,820 

Koordinatsystem: SWEREF99 TM 

Dokumentationsmaterial: Dokumentationsmaterial i form av digitala bilder 
och shape-filer förvaras på Jamtli 

Fynd:  Inga fynd tillvaratogs 
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Bilagor 
Fotografier 

 

Bild tagen från schaktets mellersta del mot Ö. Berg i dagen syns mitt i bild. 

 

Bild tagen från schaktets mellersta del mot V. 
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