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Bakgrund 
 

I samband med att Östersunds kommun planerar att dra en vattenledning mellan Valla på 
Frösön och Fannbyn i Sunne beslutade Länsstyrelsen i Jämtlands län (431-295-2022) att en 
arkeologisk förundersökning skulle ske då ledingen kommer att beröra lämningen L1946:7634, 
fyndplats för slagg. 

 

Figur 1. Översiktskarta över Fannbyn med undersökningsplatsen markerad med blå fylld cirkel. 

Syfte 
Då länsstyrelsen gjorde bedömningen att fyndplatsen kunde vara rester av en troligtvis svårt skadad 
järnframställningsplats blev undersökningens syfte att undersöka om det finns rester kvar och om 
så gör, utreda dess karaktär och utbredning.  

Metod och genomförande 
För att uppnå förundersökningens syfte och ambitionsnivå föreslog förfrågningsunderlaget att 
arbetet skulle bestå av avbaning och undersökning av ytan för att undersöka de rester som kan 
finnas kvar av lämningen. 

Metoden för genomförandet revideras vid det första fältbesöket. 

Kulturmiljöbeskrivning 
Fannbyn ligger i Storsjöbyggden som är rikt på forn- och kulturlämingar. Det äldsta belägget för 
byn finns i Jämtland och Härjedalens diplomatarie i ett brev från år 1348. Fannbyn ligger inte 
långt ifrån Sunne kyrkoruin och det finns järnåldersgravar i närområdet. Lämningen som berörs 
av detta arbete är en fyndplats av slagg, vilket inte är ovanligt längst Storsjöns stränder. Här finns 
ett stort antal järnframställningsplatser registrerade sedan tidigare. 
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Undersökningens genomförande och resultat 
Måndagen den 16 maj gjordes ett fältbesök på platsen för att planera inför förundersökningen. 
Väl på plats konstaterades att det har hänt mycket på platsen genom åren. Hela strandbrinken 
består av påfört material och det har byggts två bryggor i anslutning till fyndplatsen. Innan 
fältbesöket gjordes kunde via historiska ortofoton konstateras att det legat en såg på platsen och 
dess verksamhet har påverkat fyndplatsen. I inventeringsblanketten från den 
fornminnesinventering som gjordes 1991 står noterat att det är påfört material på platsen och att 
hela strandpartiet är omgjort i samband med att man byggt bryggorna. Då konstaterades att det 
var osannolikt att det skulle finnas ett varp kvar på platsen. 

 

Figur 2. Översiktskarta över undersökningsplatsen. De bryggor som finns på platsen syns tydligt. 
Undersökningsplatsen markerad med rosa geometri. 

En bit upp på land finns idag även ett pumphus eller liknande som är kopplat till den 
vattenledning som redan ligger nedgrävd på platsen. 

Idag är det en anlagd gräsmatta på ovanför den omrörda och påfyllda strandbrinken. 

Vid fältbesöket låg fortfarande is delvis kvar på strandplanet. 
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Figur 3. Översiktskarta över undersökningsplatsen. Historiskt ortofoto med sågen väl synlig. 
Undersökningsplatsen markerad med rosa geometri. 

Resultat och grundläggande tolkningar 
Vid fältbesöket kunde konstateras att det idag inte finns någon anledning att tro att det finns rester 
kvar av en järnframställningsplats på platsen på grund av all den aktivitet som bedrivit på platsen.  

Det som beskrivs i Kulturmiljöregistret är en fyndplats av enstaka slaggbitar och kan komma från 
en förstörd järnframställningsplats men även ha kommit dit på annat sätt. Kanske genom att den 
funnits med i det material som påförts i strandbrinken eller med isen från annan plats. Ingen slagg 
återfanns vid fältbesöket, delvis på grund av att det fanns små mängder is kvar på strandplanet. 

Efter kontakt med Länsstyrelsen togs beslutet att inte fortsätta förundersökningen eller göra 
ytterligare insatser på platsen. 
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