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Inledning 
Karl-Gunnar och Margareta Johansson planerar att bebygga sin fastighet, på den 
plats där ett fynd av en pilspets i sten är registrerad i fornminnesregistret (RAÄ 
Lit 126:1). Länsstyrelsen i Jämtlands län gjorde bedömningen att ytterligare 
stenålderslämningar skulle kunna finnas på platsen och beslutade därför i mars 
2013 att en arkeologisk utredning skulle ske på platsen för den planerade 
bebyggelsen, samt att utredningen skulle utföras av Jamtli. Detta skedde i mars 
2013 i form av en schaktkontroll. 
 Syftet med schaktkontrollen var att utröna ifall någon fast (lagskyddad) 
fornlämning berördes, vilket inte var fallet. Antikvarie Amanda Jönsson från 
Jamtli utförde kontrollen och har även sammanställt föreliggande rapport. 
 

Metod 
Den yta som berörs av den planerade bebyggelsen avsöktes genom att ett schakt 
drogs över ytan med grävmaskin. Schaktet grävdes till ca 1 dm under botten av 
matjordlagret. Detta bedömdes som tillräckligt för att kunna avgöra om fasta 
fornlämningar fanns på platsen, då spår av stenåldersbosättning såsom 
skörbränd sten eller avslag brukar vara spridda över en större yta på boplatsen. 
 

Områdesbeskrivning och historik 
Brevåg ligger vid Indalsälven, ca 2,5 km Ö om Lits samhälle. I området finns 
enstaka spår av stenåldersbosättning, t.ex. där Hårkan har sitt utlopp i 
Indalsälven. RAÄ Lit 126:1 utgörs av en fyndplats där en pilspets, enligt uppgift i 
svart bergart, påträffades omkring 1940. Pilspetsen finns idag på Lits 
hembygdsgård. Enligt uppgifter som framkom vid Riksantikvarieämbetets 
fornminnesinventering 1968 har även kulturlager framkommit vid grävningar i 
området, även om platsen för detta är oklar. 
 

 
Figur 1. Översiktskarta med den aktuella lämningen markerad. 
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Resultat 
Jamtlis schaktkontroll inom fastigheten Brevåg 1:10 kunde inte påvisa några 
tidigare ej kända fornlämningar eller kulturlager av äldre karaktär. Inga fynd 
påträffades, inte heller av sentida karaktär. Marken bestod av några dm 
matjordslager och därefter steril jord. Enligt Jamtlis bedömning finns ingen 
anledning att avbryta de planerade byggnationerna på platsen. 
 

Tekniska och administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens dnr:   431-1804-2013 
Länsstyrelsens beslut:   2013-03-15 
Jamtlis dnr:   60/2013 F5CC 
Uppdragsgivare/Finansiär:  Karl-Gunnar och Margareta  

Johansson 
 
Kommun:   Östersund 
Socken:   Lit 
Fastighet:   Brevåg 1:10 
 
Undersökningstyp:   Arkeologisk utredning 
Undersökningstid:   Mars 2013 
Tidsåtgång i fält:    1 timme 
Tidsåtgång, resor:      1 timme 
Tidsåtgång, rapport:      1 timme 
Personal:     Antikvarie Amanda Jönsson, Jamtli 
 
Undersökt yta:      Schakt, ca 8x0,5 m 
Lägesangivelse:    Ekonomiska kartans blad 19F4b NV 
Koordinater (RAÄ Lit 126:1):  N7021279 E496136 
Koordinatsystem:    SWEREF 99 TM 
Höjd över havet:    255 m 
Dok material:   Dokumentationsmaterial förvaras på 

Jamtli. 
   
 
 

 2 



RAPPORTSERIE – JAMTLI, 2013

ISSN 1654-2045

2013:1  Marieby kyrka – Fasadarbeten på tornet 2011–2012 
 Julia Cronqvist

2013:2  Funäsdalens kyrka – Konvertering av värmesystem och  
 tillgänglighetsanpassning, 2010–2011 
 Julia Cronqvist

2013:3  Kungsgården – Arkeologisk förundersökning: schaktkontroll inom  
 RAÄ Frösö 191:1, by-/gårdstomt, 2012 
 Amanda Jönsson

2013:4  Stolpbyten i Rätansbyn – Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk  
 kontroll vid fornlämning Rätan 4:1 och 71:1, stenåldersboplatser, 2013 
 Amanda Jönsson

2013:5  Brevåg – Arkeologisk utredning vid RAÄ Lit 126:1, fyndplats, 2013 
 Amanda Jönsson


	2013.5 - Brevåg
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