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Figur 1. Översikt över de tre arbetsområdenas lägen, markerade med blå ringar och siffror 1–3. Underlagskarta 
från Lantmäteriet (Topografiska webbkartan). Skala 1:100 000. 
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Sammanfattning 
Stiftelsen Jamtli har utfört en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning i 
anslutning till fornlämning L1946:5970 i Handöl, Åre socken och kommun. Fornlämningen 
utgörs av en massgrav från 1719 i vilken minst 60 karolinska soldater har begravts. Inom 
projektet skulle även övervakning ske vid två andra fornlämningar (fångstgropssystem), men den 
ena utgick då ingen grävning var aktuell där och den andra bedömdes ligga tillräckligt långt från 
arbetsområdet för att kunna utgå även den. 

Undersökningen föranleddes av att schaktning för fiberkabel skulle göras i området. Inga 
lämningar påträffades i schakten. 

 

Bakgrund 
Undersökningarnas bakgrund och syfte 
Med anledning av att IP Only AB skulle gräva schakt för fiberkabel till flera fastigheter i Handöl 
(figurer 1 och 2) har Stiftelsen Jamtli utfört en arkeologisk schaktningsövervakning i enlighet 
med beslut av Länsstyrelsen i Jämtlands län. Beslutet omfattade tre fornlämningar: en massgrav 
från 1719 (L1946:5970), ett fångstgropssystem (L1946:5889) och en fångstgrop (L1946:5303). 

Syftet med den arkeologiska undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt 
dokumentera eventuella fornlämningar som framkom vid schaktningen. 

Schaktningsövervakningen utfördes i september månad 2021 av arkeolog Kristina Jonsson som 
även har sammanställt denna rapport. 
 

Fornlämningsbeskrivning 
De berörda lämningarna är representativa för området. I Handöl finns massgraven med soldater 
som omkom i samband med reträtten över fjället från Norge 1719, samt tre minnesmärken 
relaterade till händelsen (se figur 2). Söder om byn ligger det kända täljstensbrottet, och i övrigt 
består lämningarna i närområdet nästan uteslutande av fångstgropar och fångstgropssystem. 

Figur 2. Översikt över undersökningsområdet med lämningar i Fornreg samt schaktsträckorna i Arbetsområde 3 
markerade. Underlagskarta från Lantmäteriet (Topografiska webbkartan). Skala 1:10 000. 
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Metod och genomförande 
Arbetsområde 1 vid fångstgropssystem L1946:5889 besiktigades i fält. Där gjordes bedömningen 
att den närmaste fångstgropen ligger så pass långt från vägkanten där schaktet skulle grävas (åtta 
meter) att ingen övervakning var nödvändig under arbetets gång. 

Arbetsområde 2 vid fångstgrop L1946:5303 utgick då ingen schaktning skulle göras där; man 
skulle lägga kabel i befintlig ledning. 

Inom arbetsområde 3 genomfördes undersökningen som en schaktningsövervakning under 
pågående arbete. Schaktningen gjordes med maskin utrustad med smalskopa. Schakten var 0,3 
meter breda och grävdes till 0,6 meters djup. 

I den norra delen av arbetsområdet övervakades schaktningen från parkeringsytan väster om 
Handöls kapell ned till den upphöjda vägbanken under brofästet (se figur 3). Övervakning vid 
grävning i de påförda massorna i vägbanken bedömdes överflödig. I den södra delen övervakades 
schaktningen i den södra halvan av sträckningen. Den norra halvan, från landsvägen ned till 
kraftledningen, berör endast berg i dagen. 

 

 

Figur 3. Övervakade schaktsträckor (röda markeringar). Underlagskarta från Lantmäteriet (Topografiska 
webbkartan). Skala 1:1 500. 
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Resultat  
Inga lämningar framkom i schakten. Materialet bestod av sand, grus och småsten. 

 

Administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens diarienummer: 431-8455-2020 
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