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1. Inledning 
I maj 2010 utförde Jamtli en arkeologisk utredning inom fastigheten Hackås 
Hov 1:117 i Billsta, Hackås. Utredningen föranleds av att Bergs kommun 
planerar att sälja fyra detaljplanelagda tomter i området. Inom fastigheten finns 
sedan tidigare en registrerad kulturhistorisk lämning, ett röjningsröseområde 
med fornlämningsnummer Hackås 160:2. Hackåsbygden har en känd 
bebyggelsekontinuitet sedan järnåldern och ca 90 m NV om området är två 
gravhögar registrerade.  
 Mot bakgrund av detta beslutade Länsstyrelsen i Jämtlands län om 
arkeologisk utredning av området. Utredningsområdet består av den del av det 
registrerade röjningsröseområdet som ligger inom en av tomterna samt en del 
av den planerade vägen, totalt en yta på ca 100x20-50 m. För att avgöra om det 
förekommer ej kända fornlämningar inom fastigheten avsöktes området med  
schaktgrävning. Fältarbetet genomfördes den 25-26/5 2010 av antikvarier 
Amanda Jönsson samt Karl-Johan Olofsson vid Jamtli. Föreliggande rapport 
har sammanställts av Amanda Jönsson. 
 
2. Syfte och frågeställningar 
Utredningens syfte var att undersöka om det förekommer idag ej kända 
fornlämningar inom utredningsområdet samt att om möjligt datera ett 
röjningsröse eller en åkerterrass. Frågeställningar för utredningen formulerades 
som följer: 

- Finns spår efter sönderplöjda gravhögar eller bosättning från järnåldern 
i området? 

- Hur länge har området använts i jordbruket och är det troligt att 
området har brukats i den primära bosättningen på platsen? 

 
3. Metod 
Inledningsvis gjordes en genomgång av äldre kartmaterial och historiska källor 
för att kartlägga markanvändning under historisk tid. I fält gjordes en 
besiktning av hela exploateringsområdet, därefter utfördes schaktgrävning på 
de planare ytorna i den del som angetts som utredningsområde av 
Länsstyrelsen. Schakten syftade till att ta bort matjordslagret för att exponera 
äldre markytor som inte har påverkats av modern markanvändning. Ett 
röjningsröse undersöktes genom att ett schakt drogs genom röset för att 
frilägga ursprunglig markyta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. 
Översiktskarta 
med byn Billsta 
markerad. 
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4. Områdesbeskrivning 
Exploateringsområdet ligger inom byn Billsta, även om fastigheten idag hör till 
Hackås Hov, som ligger strax norr om Billsta. Byn ligger i Hackåsbygdens 
södra del, nära Billstaån som förbinder sjöarna Storsjön och Näkten. Tre av 
tomterna planeras väster om de befintliga gårdarna i sluttningen ned mot 
Storsjön, där det idag är ängs- och åkermark. En tomt kommer att ligga norr 
om den befintliga bebyggelsen, även där är idag åker. Den del av 
exploateringsområdet som berörs av den arkeologiska utredningen utgör idag 
ängsmark och impediment med röjningsrösen (figur 2). Utredningsområdets 
avgränsning har specificerats i Länsstyrelsens beslut om arkeologisk utredning. 
Ytan som undersöktes avgränsades dock av terrängen genom att stora delar av 
utredningsområdet ligger i en brant sluttning. 
 
5. Känd fornlämningsbild 
Hackåsbygden är en del i riksintresset Storsjöbygden (nr Z 25), som är riks-
intresse för kulturmiljövården med anledning av den bosättningskontinuitet 
som finns sedan tidig järnålder i ett flertal byar runtom Storsjön. Hackås är en 
av de äldsta byarna i området och består av ett öppet jordbrukslandskap längs 
Storsjön med en medeltida kyrka, ett 70-tal kända gravhögar och ortnamn av 
järnålderskaraktär. 
 Bynamnet Billsta hör till kategorin sta-namn, vilka anses ha sitt ursprung i 
järnåldern. I Billsta bekräftas detta antagande av att två gravhögar (RAÄ 
Hackås 96:1-2) är registrerade vid den nordvästra av byns gårdar. Historiska 
kartor över Billsta visar att området har haft en liknande karaktär som idag 
åtminstone sedan 1700-talet, med åkrar och ängar på sluttningarna ned mot 
Storsjön (figur 3 och 4). 
 

 
Figur 2. Karta över utredningsområdet med fornlämningar och schakt markerade. 
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Figur 3. Storskifteskarta över Billsta från 1766 (Lantmäteristyrelsens arkiv, akt Y15-2:1) 
med exploateringsområdet markerat med blått. Området överlappar delvis den gårdstomt som 
har fått RAÄ-nr Hackås 166 (se bilaga 1 för beskrivning). 
 

 
Figur 4. Karta för Laga skifte över Billsta från 1841 (Lantmäterimyndigheternas arkiv, 
akt 23-HAC-50) med exploateringsområdet markerat med blått. 
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6. Resultat 
I fält drogs fyra sökschakt med grävmaskin med 1 m bred skopa på de planare 
delarna av utredningsområdet (figur 2). Inga fornlämningar eller andra 
kulturhistoriska lämningar påträffades vid schaktgrävningen. I den södra delen 
var matjordslagret mellan 0,5-0,3 m djupt och i den norra delen omkring 0,2 m 
djupt. Under matjorden var sand och grus, förutom i den norra delen där en 
svart, oljig skiffer vidtog under matjordlagret. Några enstaka bitar tegel och 
puts, två skärvor av modernt porslin samt ett obränt ben påträffades i 
matjorden. Med tanke på närheten till gårdstomten från 1700- och 1800-talen 
var detta väntat. 
 

 
Figur 5. Den övre delen av utredningsområdet, fotograferat från nordväst. Området ligger i 
en sluttning ned mot Storsjön, där Billstaån har sitt utlopp. 
 

 
Figur 6. Utredningsområdet från SV, efter schaktgrävning. 
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 I utredningen ingick även att om möjligt undersöka ett röjningsröse inom 
RAÄ Hackås 160:2, röjningsröseområde, för att tillvarata material för C14-
datering. Röjningsrösena på platsen var samtliga stora och innehöll stora 
stenblock, något som tyder på att de är av relativt sentida proveniens. Ett röse 
undersöktes genom att ett schakt drogs genom dess mitt (figur 7). Det visade 
sig att röset till stor del bestod av en naturlig grusbacke/ås med påförd 
odlingssten. I rösets övre del var stora röjningsstenar ända ned till dess botten. 
Ingen äldre markyta kunde dokumenteras och bedömningen gjordes att röset 
förmodligen är sentida. Material för datering tillvaratogs ej. 
 I samband med utredningen registrerades en fast fornlämning strax utanför 
utredningsområdet, en gårdstomt (RAÄ Hackås 166, för beskrivning se bilaga 
1). Gårdstomten finns utritad på en karta från 1766 (figur 3) och består idag av 
två husgrunder. En av dessa har förmodligen utgjort boningshus (figur 8) och 
den andra är en hoprasad jordkällare, troligen byggd på sent 1800-tal eller 
1900-tal. Gårdstomtens yta överlappar delvis en av de detaljplanelagda 
tomterna. Det rör sig om den norra delen av den planerade tomten, den del 
som ligger ovanför en brant terrasskant. Terrasskanten bedöms utgöra gränsen 
för 1700-talets gårdstomt. 
 

 
Figur 7. Det undersökta röjningsröset fotograferat från NV. 
 

 
Figur 8. Grund efter ett boningshus inom gårdstomten, RAÄ Hackås 166. 
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7. Sammanfattning och slutsats 
Jamtlis utredning inom fastigheten Hackås Hov 1:117 syftade till att avgöra om 
ej kända fornlämningar finns inom det område som Bergs kommun ska sälja 
för bebyggelse. Inga lämningar påträffades inom utredningsområdet, men en 
fornlämning registrerades strax öster om detta. Det rör sig om en gårdstomt 
som finns utritad på historiska kartor, den äldsta från 1766. Fornlämningen har 
fått RAÄ-nummer Hackås 166. 
 Två frågeställningar formulerades för utredningen. En av dem är ifall det 
finns spår efter sönderplöjda gravhögar eller bosättning från järnåldern i 
området. Inga sådana spår påträffades. I närområdet finns flera gravhögar 
vilket, tillsammans med ortnamnet Billsta, indikerar att byn har varit bebodd 
under järnåldern. Det är möjligt att en eventuell järnåldersbebyggelse har legat 
på ungefär samma plats som senare gårdar. Det område som undersöktes ligger 
i en sluttning och är mindre lämplig för bosättning. 
 Den andra frågeställningen, om hur länge området har använts i jordbruket, 
kunde inte besvaras genom utredningen. De röjningsrösen som finns i området 
gav samliga intryck av att vara av relativt sentida proveniens. Ett röjningsröse 
undersöktes, men ingen ursprunglig markyta kunde dokumenteras. Historiska 
kartor visar att ytan har odlats åtminstone sedan 1766. 
 
8. Källförteckning 
 
Lantmäteristyrelsens arkiv, akt Y15-2:1. 
 
Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 23-HAC-50. 
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9. Tekniska och administrativa uppgifter 
 
Länsstyrelsens dnr:   431-01442-10 
Länsstyrelsens beslut:   2010-03-31 
Jamtlis dnr:   117/2010 F5CC 
Uppdragsgivare/Finansiär:   Bergs kommun 
 
Kommun:   Berg 
Socken:   Hackås 
Fastighet:   Hackås Hov 1:117 
 
Undersökningstyp:   Arkeologisk utredning. 
Undersökningstid:   25-26 maj 2010. 
Tidsåtgång i fält:    24 timmar. 
Tidsåtgång, resor:      6 timmar 
Tidsåtgång, arkivstudier samt rapport:   12 timmar. 
Personal:     Antikvarier Amanda Jönsson samt 

Karl-Johan Olofsson, Jamtli. 
 
Undersökt yta:      5 600 m2

Lägesangivelse:    Ekonomiska kartans blad 
    Hackås 18e5g/18456 
Koordinater (områdets mitt):   N 6976446 
    E 475336 
Koordinatsystem:    SWEREF 99 TM 
Höjd över havet:    315-325 m. 
Dok material:   Fotografier och ritningar förvaras på 

Jamtli. 
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Bilaga 1 

RAÄ-nummer Hackås 166  
Tillfällig 

arbetsidentitet Bytomt/gårdstomt (-1) 

Lämningstyp Bytomt/gårdstomt 
Antal 1 

Antikvarisk 
bedömning Fast fornlämning 

Byråmässigt beslutad Nej 
Osäker position Nej 

Osäker utbredning Ja 
Kategorier Bebyggelselämningar  

Typisk datering Medeltid Nyare tid  
Län Jämtland 

Kommun Berg 
Landskap Jämtland 

Socken Hackås 
Koordinater (N/E) 6976455 / 475410 (SWEREF 99 TM) 
Koordinater (x/y) 6979183 / 1434495 (RT-90 2,5 gon V) 

Koordinater (lat/long) N 62° 55' 1,86", E 14° 30' 57,28" (WGS84) 

Beskrivning 

Gårdstomt, ca 55x50 m (NV-SÖ), bestående av 1 husgrund och 1 
jordkällareruin.  
 
Husgrund, kvadratisk, 11x11 m (NÖ-SV), bestående av syllstenar, 
0,5- 1 m st. I mitten är ett spismursröse, 3x2,5 m (NV-SÖ) och 0,5-
0,6 m h. På röset är tre synliga stenar, 0,6-1 m st. 
 
Jordällareruin, 8x5 m (NV-SÖ) och 1-1,7 m h. Jordkällaren är 
närmast intakt, den NV delen är inrasad. Öppning i NV.  
 
Gårdstomten är markerad på storskifteskarta från år 1766. 
 
Äldsta skriftliga belägg år 1513. 
 
Tomten är ej bebyggd. 

Terräng Flack och SSV-sluttande moränmark. Igenväxande tomtmark, 
buskar. 

Skadestatus Välbevarad 
Undersökningsstatus Ej undersökt 

Läge Oförändrat läge 
Höjd över havet (min) 320 
Höjd över havet (max) 330 

Upplysningstext Bebyggelselämning/-ar 
Vegetation På spismursröset växer en rönn. 



Bilaga 1 

Kartblad 18E 5g 
På sjökort Nej 

Referenser 
 

Kartmaterial  
Kartarkiv Lantmäteriet arkivsök 
Karttyp Storskifte 
Kartakt Y15-2:1 

Skriftlig källa  

Publikation 
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium, Andra delen, tredje häftet 
1500-1519. Red. K. Haarstad & H. Öhberg. Heimbygdas förlag, 
Östersund. 1985. S. 329. 

Händelser 
 

Beslut enligt KML 
Beslutstyp Särskild utredning enligt 2 kap. 11§ KML 

Beslutande myndighet Länsstyrelsen, Jämtland 
Diarienummer 431-1442-10 
Beslutsdatum 2010-03-31 
Giltigt från 2010-03-31 
Giltigt till 2010-12-31 

 
Arkeologisk undersökning 

Undersökningstyp Särskild utredning 
Ansvarig organisation Jamtli 

Diarienummer 431-1442-10 
Undersökningsdatum 2010-05-26 

 
Registrering 

Registrerande 
organisation Jamtli 

Registreringsdatum 2010-05-28 
Koordinatsystem SWEREF-99 TM 

Medelfel, fältfångst 2 
Osäker utbredning Ja 

Osäker position Nej 
Fritext granskad Nej 

Kvalitetshöjd Nej 
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