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Sammanfattning 
Jamtli har utfört en arkeologisk efterundersökning och skadedokumentation inom tre lämningar 
i Lits socken. Lämningarna utgörs av: 

• Lit 2:2, fossil åker, möjlig fornlämning, L1947:9747 
• Lit 56:1, grav – uppgift om typ saknas, ingen antikvarisk bedömning, L1947:5449 
• Lit 407:1, bytomt/gårdstomt, fornlämning, L1946:1584 

Efterundersökningen föranleddes av att fiberkabel grävts ner inom lämningarna utan att arkeolog 
närvarat. Skadedokumentationen syftade till att se i vilken grad lämningarna påverkats av 
schaktningen. Slutsatsen är att lämningarna förmodligen inte påverkats i någon större omfattning. 

Bakgrund 

Figur 1. Undersökningens tre berörda områden utmarkerade med svarta stjärnor. 
Bakgrundskarta: Lantmäteriets topografiska webbkarta. 

Undersökningens bakgrund 
Inom tre lämningar i Lits socken, Lit 2:2, Lit 56:1 och Lit 407:1 (L1947:9747, L1947:5449 och 
L1946:1584) har fiberkabel grävts ner utan att någon arkeologisk åtgärd gjorts. När detta kom till 
Länsstyrelsen i Jämtlands läns kännedom beslutades att Jamtli skulle efterundersöka och 
skadedokumentera de berörda sträckorna. Beslutet fattades 2021-02-18 och hade diarienummer 
431-8174-2020. 

Syfte 
Att fastställa och redogöra för på vilket sätt de berörda lämningarna påverkats av kabel-
nedgrävningarna samt lämna förslag på vidare åtgärder. 
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Metod och genomförande 
I linje med förfrågningsunderlaget besiktades de nämnda lämningarna och den inverkan som 
schaktningen haft dokumenterades med kamera. Bedömningar gjordes hur allvarliga skadorna var 
och om det fanns behov av vidare åtgärder. Bedömningen gjordes utifrån lämningens karaktär, 
landskapsbilden och schaktens bredd och djup. Metalldetektor användes där det ansågs befogat.  

Kulturmiljöbeskrivning 
Lit 2:2 är en fossil åker delvis belägen inom området för Lits hembygdsgård. Den fossila åkern 
utgörs av odlingsytor och ett flertal odlingsrösen varav flera är fornlämningsliknande. Inom ytan 
finns en sannolikt vikingatida gravhög registrerad (Lit 2:1). Enligt beskrivning i KMR ska den 
fossila åkern omtalats som både gravfält och ödesböle, men detta har inte bekräftats. Lit 2:2 utgör 
också platsen för festplatsen Prästlägden med belägg från mitten av 1600-talet. 

Lit 56:1 utgörs av platsen för en förstörd grav. Enligt beskrivningen i KMR hittades en yxa, en 
spjutspets, en kittel och två skelett på denna plats. Fyndet gjordes i samband med att järnvägen 
drogs fram på 1910-talet och en ny utfartsväg behövde anläggas till en av gårdarna i byn Klösta. 
Lämningen är belägen nära Indalsälvens strand på ett impediment i en dal mellan två höjder med 
Lits kyrka på den östra och Lits gamla skola på den västra. 200 m väst om lämningen finns tre 
gravhögar registrerade. På andra sidan älven, rakt söder om Lits kyrka, finns Lit 188:1 som tros 
vara platsen för det gravfält som omnämns av Fale Burman 27/7 år 1798. Gravfältet ska ha bestått 
av minst nio stensättningar, de flesta runda och en trekantig, men av dem finns inget kvar idag. 
Burman nämner också en gravhög söder om kyrkan, ”vid vägaskälet”, men inte heller denna finns 
några spår efter idag (Burman 2010:107). 

 
Figur 2. Lit 407:1. Husgrunden som finns omnämnd i KMR syns tydligt söder om korsningen. 

Bakgrundskarta: Lantmäteriets visningstjänst Historiska ortofoton (1960). 

Lit 407:1 är en bytomt/gårdstomt i byn Mo, angiven som A på storskifteskartan över byn från 
1811 (akt 23-lit-63 i Lantmäterimyndigheternas arkiv, registrerad som ritad år 1812 men på 
kartan uppges den vara ritad 1811). Vid inventeringen 1991 påträffades en husgrund på platsen, 
13x12 m (N-S) med en spismur i NV hörnet. Denna syns även på de historiska ortofotona från 
1960 och 1975 och är belägen S om korsningen där arbetsföretaget genomfördes (se figur 2). 
Husgrunden är idag bortodlad och på platsen syns inga spår efter den. Det äldsta skriftliga 
omnämnandet av byn Mo är 1407 då en ”Olaff i Mom” bevittnar en gårdsförsäljning i Näskott 
(Riksarkivets databas över medeltidsbrev, SDHK-nr: 16858). 
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Undersökningens genomförande och resultat 
Lit 2:2 
Fossil åker, möjlig fornlämning.  

Ytan kring det grävda fiberschaktet okulärbesiktades. Bedömningen gjordes att metalldetektering 
inte var nödvändigt.  

Lämningen var inte skadad då man lagt fiberkabeln i diket längs vägen, se figur 3. Vägen i sig är 
nedgrävd (delvis sprängd genom berg) och går rakt igenom den ås som den fossila åkern ligger på, 
därför ligger fibern i ett lager som är 2–3 m under ursprunglig markyta och är därför inte 
arkeologiskt intressant.  

 
Figur 3. Ortofoto från 1960 till vänster och 1975 till höger, vägbygget och dess inverkan syns tydligt. Röd 

polygon är Lit 2:2, röda punkter är kända gravhögar. 
Bakgrundskartor: Lantmäteriets visningstjänst Historiska ortofoton. 

Lit 56:1 
Grav – uppgift om typ saknas, ingen antikvarisk bedömning.  

Ytan kring det grävda fiberschaktet okulärbesiktades samt gicks över med metalldetektor.  

Det lilla impediment som lämningen är registrerad på är förstärkt och utjämnad och framför allt 
påverkad av två vägar (både den större Ö-V-gående och den SV-NÖ-gående utfartsvägen), men 
även järnvägen (se figur 4). Ytan kring impedimentet har på alla sätt beretts och jämnats ut för att 
fungera som bilväg och delvis gårdsplan. Bedömningen blev att sannolikheten är mycket liten att 
några intakta rester efter en grav finns kvar. Metalldetektorn gav utslag över hela ytan, både där 
fibern lagts ner och runt om, och eftersom det är en gammal väg med påförda massor gick det inte 
avgöra om utslagen indikerade något av arkeologiskt vetenskapligt värde. 
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Figur 4. På ortofotot från 1960 syns infartsvägen till gården norr om lämningen tydligt.  

Bakgrundskarta: Lantmäteriets visningstjänst Historiska ortofoton. 

Lit 407:1 
Bytomt/gårdstomt, fornlämning.  

Ytan kring det grävda fiberschaktet okulärbesiktades. Bedömningen gjordes att metalldetektering 
inte var nödvändigt.  

Enligt beskrivningen i KMR skulle här finnas en husgrund med spismur så sent som i början av 
1990-talet, men den gick inte att urskilja idag och är förmodligen bortodlad. Utifrån äldre 
ortofoton ska den ha legat direkt söder om korsningen där arbetsföretaget genomfördes (se figur 
2). Fiberkabeln är nedlagd på norra sidan vägen och ska därför inte ha påverkat just den 
husgrunden. På platsen fanns idag inga tecken på att här ska ha funnits en gård. Marken inom 
lämningsytan brukas idag som odlingsmark och var vid besökstillfället plöjd, vilket får antas ha 
gjort större påverkan på lämningen än den fiberkabel som lagts ner med plog på 0,4 m djup i 
vägrenen. 

Vidare åtgärder 
Inga förslag på vidare åtgärder ges. 
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Bilagor 
Fotografier 

 

Schakt för fiber som lagts i diket norr om vägen inom Lit 2:2. Foto taget mot NV. 

 

Schaktet genom Lit 56:1 syns längs vägkanten och över utfartsvägen från gården uppe till 
vänster. Gården har idag en annan utfartsväg så denna används inte längre. Foto taget mot Ö. 
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Lit 56:1. Nedgrävningen syns i form av uppblandat grus. Foto taget mot NV.  

 

Lit 56:1. Impedimentet som lämningen ligger på syns tydligt till vänster om det röda huset mitt 
i bild. Lits gamla skola är det bortre grå huset mitt i bild. Foto taget mot V.  
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Lit 407:1, schaktet där fiberkabeln dragits syns som en smal anomali i gräset i vägrenenen mitt i 
bild. Foto taget mot V. 

 

Lit 407:1. Korsningen där lämningen är registrerad. Till höger och vänster syns de upplöjda 
åkrarna. S om korsningen ska den gamla husgrunden ha legat men av den syntes inga spår vid 
besökstillfället. Foto taget mot S. 
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