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Sammanfattning 
Inför tillbyggnad av befintlig sommarstuga och nybygge av sommarstuga på två fastigheter vid 
Handsjöns nordvästliga strand beslutade Länsstyrelsen i Jämtlands län om arkeologisk utredning 
och förundersökning. På fastigheterna är stenåldersboplatsen Rätan 98:1 (L1946:110) registrerad. 
Utredningen och förundersökningen skulle avgränsa lämningen samt ge förslag på vidare åtgärder.  

Vid utredningen avgränsades Rätan 98:1 genom förekomst av framför allt skörbränd sten som 
visar att platsen varit bebodd under stenålder, men där framkom inga anläggningar eller mer 
konkreta fynd som kunde ge ytterligare information. Därför har inga vidare åtgärder föreslagits. 

Bakgrund 

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

Bakgrundskarta: Lantmäteriets topografiska webbkarta. 

Utredningens och förundersökningens bakgrund 
En fastighetsägare ska bygga om och till en befintlig stuga på fastighet Handsjön 1:79 och bygga 
en ny stuga på fastighet Handsjön 1:93 (avstyckning). Över de båda fastigheterna är en sedan 
tidigare registrerad stenåldersboplats, Rätan 98:1 (L1946:110), där skörbränd sten, avslag och 
benflisor påträffats i anslutning till den befintliga stugan. 

Länsstyrelsen beslutade att Jamtli skulle utföra en arkeologisk utredning och förundersökning för 
att avgränsa Rätan 98:1. Beslutet togs 2021-05-05 med diarienummer 431-3345-2021. 

Syfte 
Syftet med den arkeologiska utredningen och förundersökningen var att avgränsa den kända 
boplatsen samt, om det ansågs motiverat, föreslå vidare åtgärder. 

Metod och genomförande 
I linje med förfrågningsunderlag och undersökningsplan skedde uppdraget i två steg, först i form 
av en utredning som sedan gick över i en förundersökning.  

Utredningsområdena var bestämda till platserna för till- och nybygget med fem meters diameter 
från dess yttre kanter. Platserna för byggena pekades ut på plats av fastighetsägaren eftersom de 
inte helt och hållet stämde överens med planritningen i förfrågningsunderlaget (se figur 2). 
Utredningsområdet på fastighet Handsjön 1:93 utvidgades till hela den yta som avbanats för att 
förbereda för bygget (se närmare under Beskrivning av genomförande). Utredningen genomfördes 
som en fördjupad fornminnesinventering där området gick av systematiskt. 
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Väster om den befintliga stugan på fastighet Handsjön 1:79 gick utredningen över i en 
förundersökning. Denna genomfördes genom att schakt togs upp inom ytan för tillbyggnaden där 
lämningen kunde avgränsas utifrån förekomst av bl.a. skörbränd sten. 

Kulturmiljöbeskrivning 
Runt Handsjön finns ett antal registrerade stenåldersboplatser samt fångstanläggningar i form av 
fångstgropar. I övrigt är det utpräglat utmarksområde. Våren 2021 genomfördes en arkeologisk 
utredning i samband med en utbyggnad av en sommarstuga på en grannfastighet utan att några 
lämningar av den då aktuella stenåldersboplatsen framkom (Rahm 2021). 

De två fastigheter som berörts av utredningen ligger båda inom en registrerad fornlämning, 
boplatsen Rätan 98:1 (L1946:110). Lämningen registrerades i fornminnesinventeringen 1971. I 
KMR står att skörbränd sten, kvartsitavslag och benflisor syns i kalnötta fläckar en bra bit upp 
från stranden, även i takdroppet på den aktuella sommarstugans S sida. I lämningens V del är 
förekomsten av stenåldersmaterial mer sparsam och det har inte gått att bedöma hur långt upp på 
land lämningen sträcker sig då marken är övertorvad. 

Utredningens och förundersökningens genomförande 
och resultat 

 
Figur 2. De aktuella fastigheterna och de planerade byggena. Nybyggets placering  

pekades ut av fastighetsägaren på plats och är därför ungefärligt. 

Beskrivning av genomförande 
Handsjön 1:93 
På fastighet Handsjön 1:93 planeras ett bygge av en ny stuga, drygt 10x7 m stor. Vid besök på 
platsen hade ytan där stugan ska byggas redan banats av med maskin. Innan detta gjordes var ytan 
täckt av torv och ung skog och avbaningen innebar att den ursprungliga markytan, eller omkring 
1 dm därunder, blottlagts. Hela den avbanade ytan kom att utredas. Inom hela den avbanade ytan 
förekom skörbränd sten sporadiskt. Där fanns inga tecken på att anläggningar rubbats eller 
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förstörts. Sådant som hade kunnat vara av intresse är till exempel avvikande jordfärgningar, 
nedgrävningar, kol- och sotkoncentrationer eller koncentrationer av sten, men ytan var tämligen 
opåverkad. 

Handsjön 1:79 
På fastighet Handsjön 1:79 ska en befintlig sommarstuga byggas ut, från dagens 9x5,6 m till 
16x8,6 m (se figur 2). I KMR fanns noterat att man vid fornminnesinventeringen 1971 sett avslag 
och skörbränd sten i takdroppet på södra sidan av huset. På södra sidan huset finns idag en altan 
(byggd innan 2013) som gjorde det omöjligt att utreda ytan närmare, men huset kommer heller 
inte byggas ut åt det hållet. På husets östra och norra sida är idag parkering med påfört material, 
här kunde därför inte iakttagas något boplatsmaterial som motiverade ytterligare undersökning. 
På husets västra sida var ytan mer opåverkad och där låg enstaka skörbrända stenar spridda över 
den sandiga ytan. Här bestämdes därför att utredningen skulle övergå i en förundersökning för att 
få en tydlig avgränsning av det boplatsindikerande materialet. 

Sex schakt öppnades och grävdes till ursprunglig markyta (se figur 3, 5 samt bilder i bildbilaga). 
Skörbränd sten förekom spritt i de sydligare schakten men avtog i de två nordligare (D och F), 
vilket gav en avgränsning av boplatsen (se figur 5). Den skörbrända stenen kunde inte i något av 
schakten knytas till någon anläggning, så kunde inte heller de två brända benbitar som framkom 
i schakt C (se figur 3). 

Schakt Storlek Djup Skörbränd 
sten, antal 

Fynd Notis 

A 1,5x0,3 m 5 cm 15–20  Jordig sand 
B 1,1x0,3 m 10 cm 15–20  Sandig jord 
C 0,7x0,3 m 10 cm 5 2 brända ben Sand 
D 1x0,3 m 10 cm 0  Sand 
E 0,9x0,3 m + 

0,4x0,3 m 
10 cm 35–40  Sand 

F 1x0,3 m 10 cm 1  Sand och grus. Påverkat av 
påförda massor. 

Figur 3. Tabell över schakten. 

Fynd Längd (mm) Bredd (mm) Tjocklek (mm) Vikt (g) Schakt 
Bränt ben 14 8 5 0,6 C 
Bränt ben 13,5 8 5 0,5 C 

Figur 4. Tabell över fynden. 
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Figur 5. Den befintliga stugan och de undersökta schakten inom ytan där huset kommer utvidgas enligt 

fastighetsägarens anvisningar. 

Resultat och tolkning 
Stenåldersboplatsen Rätan 98:1 (L1946:110) omfattar större delar av både fastighet Handsjön 
1:79 och Handsjön 1:93 än vad som tidigare varit känt. Den nya avgränsningen görs främst baserat 
på förekomst av skörbränd sten. Den skörbrända stenen indikerar att ytor inom båda de aktuella 
fastigheterna varit en del av en stenåldersboplats, men baserat på den sporadiska förekomsten, 
snarare än koncentrationer, tolkas dessa ytor inte vara boplatsens centrala del. Ingenstans inom de 
utredda och/eller undersökta ytorna har det gått att finna spår efter fynd eller anläggningar som 
motiverar ytterligare undersökningar. 

Vidare åtgärder 
Inga förslag på vidare åtgärder ges eftersom inga spår efter, eller indikationer på, anläggningar 
framkommit. 

Referenser 
Rahm, A. 2021. Arkeologisk utredning i Handsjö nära fornlämning L1946:856/Rätan 125:1, 
boplats. Jamtli rapportserie 2021:10.   
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Bilagor 
Fotografier 

 

 

 

Schakt A. Vid skärsleven ligger den 
påträffade skörbrända stenen. N 
uppåt i bild. 

 

Schakt B. Vid skärsleven ligger den 
påträffade skörbrända stenen. N åt 
höger i bild. 

 

Schakt C. Vid skärsleven ligger 
den påträffade skörbrända stenen. 
I schaktets vänstra del påträffades 
de två brända benen. N åt höger i 
bild. 
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Schakt D. N åt höger i bild. 

 

Schakt E. Vid skärsleven ligger den 
påträffade skörbrända stenen. N åt 
höger i bild. 

Schakt F. N åt höger i bild. 
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Den befintliga stugans östra gavel, 
parkering med påfört material i 
bildens nedre del. 

Den befintliga stugans norrsida, 
parkering med påfört material i 
bildens nedre del. 

 

Den befintliga stugans västra gavel 
och altanen som redan fanns på 
platsen när nuvarande 
fastighetsägare köpte fastigheten 
2013. 

 



9 
 

 

 

 

Den yta som förundersöktes, 
mellan den befintliga stugans 
västra gavel (till höger) och en bod 
(till vänster). 

Schakt A nere till höger i bild, 
schakt B vid spaden mitt i bild och 
schakt D vid hinken till vänster i 
bild. Schakt C syns som en 
orangefärgning mellan B och D 

 

Den avbanade ytan. Den nya 
stugan planerar att byggas ungefär 
mitt i bild. Fotad mot SV. 
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