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Sammanfattning 
Inför tillbyggnad av sommarstuga på fastighet Handsjö 1:70 i Rätans socken beslutade 
Länsstyrelsen i Jämtlands län om arkeologisk utredning. Fastigheten är belägen på en udde i 
Handsjöns norra del och på den är en fornlämning registrerad, boplatsen Rätan 125:1 
(L1946:856). Utredningen skulle avgöra om tillbyggnaden kunde beröra någon del av 
fornlämningen. Inga anläggningar eller fynd som kan kopplas till boplatsen påträffades då ytan 
var märkbart påverkad av tidigare sommarstugebygge. 

Bakgrund 

 
Figur 1. Utredningsområdet markerat med svart stjärna i Handsjöns NV del.  

Bakgrundskarta: Lantmäteriets topografiska webbkarta. 

Utredningens bakgrund 
Ägaren av fastighet Handsjö 1:70 planerar att bygga ut en befintlig sommarstuga. På fastigheten 
finns en fornlämning registrerad, Rätan 125:1 (L1946:856, boplats). Enligt lämningens 
beskrivning i KMR ska skärvsten och avslag av kvartsit framkommit på strandplanet. Ovan 
strandhaket ska marken varit övertorvad och därför kunde eventuell utbredning av boplatsen inte 
bekräftas där. Utifrån tidigare arkeologiska utredningar och undersökningar av stenålders-
boplatser i Rätans socken bedömdes sannolikheten vara stor att hela udden kunde vara en boplats.  

Länsstyrelsen beslutade att Jamtli skulle utföra en arkeologisk utredning inför sommarstugebygget, 
beslutet togs 2021-03-02 med diarienummer 431-218-2021. 

Syfte 
Syftet med den arkeologisk utredningen var att ta reda på om fornlämningar berördes av det 
planerade arbetsföretaget och att i så fall avgränsa dessa. 

Metod och genomförande 
I linje med förfrågningsunderlag och utredningsplan genomfördes utredningen med hjälp av 
grävmaskin. Ett schakt öppnades för att ge översikt över den ursprungliga markytan för att se om 
där fanns anläggningar eller fynd som kunde kopplas till en stenåldersboplats. 

Schaktet öppnades där tillbyggnaden ska stå enligt markägarens ritning och anvisningar på plats. 
Schaktet avgränsades i NV av en äldre nedgrävning för avlopp. 

Kulturmiljöbeskrivning 
Kring Handsjön finns flertalet kända stenåldersboplatser samt fångstgropar och, på en holme i 
sjöns norra del, ett gravfält bestående av 4 stensättningar. Området omfattades av fornminnes-
inventeringen 1971. 
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Figur 2. Fastighet Handsjö 1:70. 

Utredningens genomförande och resultat 
 

Beskrivning av genomförande 
Den arkeologiska utredningen genomfördes med hjälp av grävmaskin så som föreslogs i 
förfrågningsunderlaget. Innan utredningen berättade markägaren att ytan kring den befintliga 
sommarstugan beretts av hans far när sommarstugan byggdes omkring 1970 i syfte att anlägga 
gräsmatta. Den del av tomten som valts ut för tillbyggnaden, som också ligger i direkt anslutning 
till och SÖ om en parkering, var märkbart mer plan än omkringliggande markpartier. Detta 
indikerade redan innan utredningen att ytan var iordningställd och att ursprunglig markyta kunde 
vara påverkad. 

Ett ca 6x2 m (NV-SÖ) stort schakt öppnades inom den yta som pekats ut som arbetsytan för det 
stundande husbygget. Schaktet grävdes till 0,1–0,15 m djup där den ursprungliga markytan 
påträffades. Ytan var märkbart störd och fläckvis omrörd. I det omrörda lagret, som bedömdes 
bestå av delvis påfört material, påträffades 2–3 skörbrända stenar. Dessa låg kontextlösa 
tillsammans med opåverkad sten i det omrörda lager som tillkommit vid sommarstugans byggande 
för ca 50 år sedan.  
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Figur 3. Nuvarande byggnad och tillbyggnad utifrån markägarens ritning. Schaktets placering är ungefärlig i 

förhållande till dessa. Utredningsområdet är samma som i förfrågningsunderlaget.  

Resultat 
Ingenting som gav tydliga indikationer på att denna yta nyttjats som boplats framkom. 2–3 
skörbrända stenar påträffades men kan inte med säkerhet sägas ha legat där innan tomten bereddes 
på 1970-talet.  

Vidare åtgärder 
Inga förslag på vidare åtgärder ges. 
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Administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens diarienummer:  431-218-2021 

Jamtlis diarienummer:  2-2021-F5CC 

Undersökningstid:  2021-04-19 

Personal:   Annabell Rahm 

Undersökt yta/volym:  12 m2 och 1,8 m3 

Läge och koordinater:  485274,589302.6929308,79082 

  485276,06568.6929310,09258 

  485278,84381.6929304,55219 

  485280,193188.6929306,13969 

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 

 
Schaktet i sin helhet. Betongplattorna markerar tillbyggnadens SV vägg. 
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Schaktets SÖ del. 

 
Schaktets NV del. 
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