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Bakgrund 
I samband med att Per och Ulrika Salomonsson planerar att anlägga en terrass och gräsmatta på 
sin tomt kommer en blästbrukslämning (L 1947:5201), bestående av fynd av slagg eventuellt 
påverkas av ingreppet. Av den anledningen beslutade Länsstyrelsen i Jämtlands län (431-9084-
2021) att en arkeologisk utredning skulle utföras på platsen av Jamtli. 

 
Figur 1. Översiktskarta över utredningsområdet. Utredningsområdet ligger inom den svarta cirkeln. 

Syfte 
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta reda på i vilken mån fornlämningen berörs av 
arbetsföretaget. Utredning ska preliminärt avgränsa fornlämningen inom utredningsområdet. 

Resultaten från utredningen ska kunna användas vid Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning 
och utgöra underlag inför eventuella kommande arkeologiska åtgärder. Resultaten ska också 
kunna användas som underlag i företagarens planering. 

Metod och genomförande 
Utredningen utfördes enligt planen i förfrågningsunderlaget och sökschakt lades ut med hjälp av 
grävmaskin. Schakten lades igen efter arbetets utförande. 

Kulturmiljöbeskrivning 
Knytta ligger vid Storsjöns strand och ingår i det området runt sjöns som är rikt på forn- och 
kulturlämningar. Efter stränderna finns ett stort antal strandbundna blästplatser och boplatser. I 
anslutning till stränderna, i byarna, finns lämningar efter äldre verksamheter kopplade till gårdar 
och jordbruk. Just i Knytta finns inga järnåldersgravar men på Frösön och på andra ställen runt 
Storsjön finns ett stort antal lämningar efter järnåldersverkssamheter. 

Utredningens genomförande och resultat 
Ett första besök på platsen gjordes den 16 augusti för att rekognosera och avgöra vilken typ av 
maskin som behövdes för uppdraget. Den 25 oktober gjordes själva utredningen.  
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Med hjälp av en mindre bobcat och en 50 cm skopa togs ett 1m brett och 37 m långt schakt upp 
i anslutning till slänten ner mot sjön då detta bedömdes vara den plats där det var störst 
sannolikhet för att återfinna en blästplats. Från huvudschaktet togs tvärgående mindre utlöpare, 
1–2 m långa, upp på sex ställen. Schakten var 1–2 dm djupa och togs upp ner till opåverkad mark. 

 
Figur 2. Det långa schaktet sett från SÖ. 

 

 
Figur 3. Det långa schaktet sett från NV. 

Inga rester efter en blästplats fanns i de upptagna schakten. 

Ett mindre schakt togs upp i slänten upp mot huset då det var en omotiverad liten förhöjning 
med en mindre grop där. Den visade sig vara naturligt, alternativt en plats där man lagt 
trädgårdsavfall. 

Efter utredningen lades alla schakt igen. 
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Figur 4. Översiktskarta. Utredningsområdet merkerat med blå polygon, schakten med svart polygon och 
registreringen i Kulturmiljöregistret med rött. 

Grundläggande tolkningar, resultat och vidare åtgärder 
Då den förmodade blästbrukslämningen ligger på en tomt som i dag delvis består av en anlagd 
gräsmatta och där ett bostadshus uppförts relativt nyligt finns sen stor risk att en eventuell 
blästplats förstörts redan i ett tidigare skede.  

Slänten ner mot sjön är idag stensatt och detta kan även det ha påverkat en eventuell lämning. 
Det borde dock ha framkommit kol och slagg ovanför slänten om blästplatsen har legat där vilket 
det inte gjorde.  

Enligt beskrivningen i Kulturmiljöregistret har man hittat talrika slaggbitar vid inventeringen 
1967 och vid revideringsinventeringen 1991 återfanns ett 10-tal slaggbitar. Inget av detta kunde 
återfinnas vid eller i strandbrinken vid utredningen. 

Om det har funnits en blästplats i området är det mest troligt att den legat utanför 
utredningsområdet och kanske till och med SÖ eller NÖ om det utpekade läget där strandbrinken 
planar ut lite. I samband med anläggandet av gräsmattan och terrassen är inget av dessa områden 
aktuella då de ligger dels på annan tomt och dels i ett mindre skogsparti som är beläget nedanför 
en kraftig slänt. 

Jamtlis rekommendation är att ingen ytterligare arkeologisk åtgärd är nödvändig. 
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