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LÄMNINGAR EFTER GAMMAL FÅNGSTKULTUR 
I HORNSLANDSOMRÄDET 

Av Hans Westberg 

Nedanstående redogörelse har till syfte att redovisa undersök
ningar som åren 1962—63 gjorts rörande lämningar efter en bo
sättning som i äldre tid förekommit inom Hornslandsområdet. I 
första hand har undersökningen varit inriktad på boplatser vid 
Hornslandsudde — sydostspetsen av Hornslandet — men i an
slutning härtill har också inventering gjorts av vissa äldre forn
minnen pä Kuggörarna, Rålsön och Hästholmen, de tre största 
liarna på Hornslandets nordostsida (se översiktskartan, fig. 1). 
Redan från början vill jag framhålla att de gjorda undersök
ningarna endast är av preliminär art och att mycket återstår 
innan mera bestämda slutsatser kan dragas av det föreliggande 
materialet. 

Enligt en tradition som ännu finns bevarad bland äldre fiskar
befolkning som utövat fiske vid Hölicks fiskeläge ca 2 km väster 
om Hornslandsudde härrör boplatserna på udden från fiskarfolk 
av lapskt ursprung. Området norr om strandlinjen från Hölicks 
fiskeläge till Hornslandsudde kallas av gammall Lappmon och 
ett berg några hundra meter norr om stranden Lappmoberget. 
Traditionen, så som jag hört den berättas, förmäler att bostads-
grunderna på Hornslandsudde är lämningar efter "lappkåtor" 
och atl lappar förr i världen har fiskal där. Om det i verkligheten 
rör sig om lämningar efter lapsk bebyggelse kan naturligtvis inte 
enbart på denna grund med säkerhet fastställas ehuru det uppen
barligen ror sig om en mycket fast tradition, bevarad hos fiskar
befolkningen. En vidare utredning av denna fråga synes framför
allt böra inriktas pa en undersökning av ortnamnen inom Horns-
landsområdel under jämförelse med platsernas geografiska karak-
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Fig. 1. översiktskarta över Hornslandsområdet. Efter Olof Joh : Bromans 
Glysisvallur har angivits sälfånystplntser (S) och laxfiskeställen (L) som 
på Bromans tid uar eller tidigare varit skattlagda. — General map of 
the Hornslandet uren. Seal-fishing places (S) and salmon fitherie» (L) 
have been indicated according to Olof Joh : Broman'» Glysisuallur. In 

Broman'» time these place» were, or had earlier been, taxahle. 
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Fig. 2. Karta över Hornslandsudde. Strandlinje efter fotobilder och nivdkurvor 
(5 m ekvtdistans) efter topografiska kartan. Inventerade lämningar inritade. 
— Map of the Hornslandet promontory. Shorellne according to photographs 
and contour lines (5 m intervnls) according to the topographic map. The 

rvcorded remains have been marked. 

tär. Av intresse är naturligtvis också vad som kan vara känt om 
likartade lämningar inom andra områden längs norrlandskusten. 

/. Hornslandsudde 
Fynden på Hornslandsudde består dels av grunder efter bo

städer och dels av lämningar av vad som synbarligen har varit 
anordningar på båt- eller arbetsplatser. Fyndplatsen är belägen 
på ett stenfält av den typ som i orten kallas stenmal, d. v. s. ett 
i det närmaste sterilt område av klappersten, här på botten av 
fast berg. Området är numera bevuxet med låg och gles tallskog. 
Vegetationen är i övrigt sparsam och består av lavar, mossor och 
bärris. Marken sluttar svagt mot söder. Området skyddas i norr 
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Fil :'.. Grund efter dubbdknjn. Foto G. Gadcstedt. 
double-room hut. 

Foundation of u 

av en låg bergås mot nordliga vindar. Förmodligen har också 
skogen i äldre tid varit ett skydd mot norr och nordost. 

Ingen naturlig hamn finns i platsens omedelbara närhet. 
Vid en i oktober 1962 gjord undersökning av området har fyn

den inmätts på karta, samtidigt som nivån över havet punktvis 
avvägts i förhållande till befintligt vattenstånd. Kartan (fig. 2) 
har upprättats av lantmätare Anders Hansson vid Iggesunds Bruk. 
Strandlinjen har överförts från fotobilder och nivåkurvor med 
fem meters ekvidistans från den topografiska kartan. De vid mät
ningen gjorda avvägningarna har givit god överensstämmelse med 
nivåkurvoma. 

Lämningarna omfattar dels en grupp som tydligen varit en 
mindre boplals med ett tiotal bostäder, belägen mellan 15 m-
och 20 m-kurvorna, och dels en förmodligen yngre grupp av ett 
fåtal bostäder, belägen mellan 10 m- och 15 m-nivåerna. Den 
förstnämnda anläggningen — här kallad den äldre boplatsen — 
uppvisar husgrunder av rund, oval eller fyrkantig form . 
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/•'ii/, i. Grunden till ilubbdkojiin fig. 3 fotograferad på närmare håll. Foto 
G. Gadestedt. — The foundation of the doable-room hut in Fig. 3 photo-

graphed at duser range. 

Bostäderna har varit av växlande storlek. En dubbelkoja med 
en gång mellan rummen kan urskiljas, men i övrigt har bostä
derna tydligen övervägande bestått av byggnader eller kojor med 
ett enda rum. Vissa av grunderna kan möjligen vara lämningar 
av bodar eller kojor för förvaring av redskap, mat eller fångst. 

Fotografierna fig. 3—7 ger exempel på grundernas utseende. 
De består av låga stenvallor av ca 10—40 cm stora stenar, för
modligen avsedda som stöd för väggar av trä eller av torv eller 
skinn pä trästomme. Innanför vallarna iir golvet renplockal från 
större stenar. I ett fall (ej på fotografierna) kan en härd urskiljas 
i bostadens milt. 

På en något lägre nivå än den äldre boplatsen finner man ett 
system av långa låga stenrader (se kartan, fig. 2). Där har sanno
likt varit ett område som använts av invånarna på den äldre 
boplatsen. Troligt är väl att området varit båtplats, möjligen har 
det ocksä använts för förvaring av nät eller andra fångstredskap 
eller som torkplats för fångst. Platsen ligger i det närmaste uppe 
vid 15 m-nivån. 
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Fig. •">. Grund efter enrumikofa, F'oto G. Gadestedl. 
room hut. 

— Foundation of a sinyle-

Nedanför denna plats finner man ett fåtal husgrunder med i 
huvudsak fyrkantig form. Detta område — här kallat den yngre 
boplatsen — ligger ovanför 10 m-nivån, och något nedanför 10 
m-nivån i sydvästlig riktning finner man lämningar efter ännu 
en arbetsplats. Denna ligger, om man utgår från de lägst liggande 
fynden, på ett avstånd av ca 20 m från 5 m-nivån och 100 m 
frän den nuvarande havsstranden. 

Vilken har havets nivå varit vid de tidpunkter då de båda 
byarna varit bebodda? Det svagt sluttande klapperslensfältet, 
där havet kastat upp laga med stranden parallella stenvallar, är 
utsatt för starkt vågsvall, särskilt vid sydostlig eller ostlig vind. 
Utgår man från att arbetsplatserna för att kunna användas även 
under kraftigt svall bör ha legat på ca 50 m avstånd från stran
den, blir slutsatsen att havsstranden gått ungefär i 10 m-kurvans 
höjd då den äldre arbetsplatsen användes. Analogivis kommer 
man till en havsnivå, som är ca 4—5 m högre än den nuvarande, 
då den yngre boplatsens arbetsplats varit i bruk. 
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Fig. 6. Grund efter enrumskoja. Foto G. Gadestedt. 
room hut. 

F-oundulion of a single-

Uppenbarligen möler en mera exakt bestämning av de tider 
då arbetsplatserna använts stora svårigheter. Jag lämnar nedan 
under avsnittet om Agön några uppgifter som möjligen kan ge 
en viss ledning för en bedömning av landhöjningens förlopp i 
Hornslandsområdet. För närvarande torde det dock ej vara möj
ligt att säga mera än att den äldre boplatsen på Hornslandsudde 
synes böra dateras till sen järnålder eller tidig medeltid och den 
yngre byn till sen medeltid eller 1500-tal — den fyrkantiga for
men på bostadsgrunderna antyder här en annan byggnadstyp än 
den som använts på den äldre boplatsen. 

// . Kuggörarna, Bålsön och Hästholmen 
Det har synts vara av intresse att i samband med kartering och 

fotografering av fynden på Hornslandsudde ocksä nägot under
söka redan kiinda fynd — främst labyrinter — på Kuggörarna, 
Bålsön och Hästholmen, belägna någon mil längre norrut och 
alla tillhörande det fångstområde i äldre tid som här kallas Horns
landsområdet. 

30 



L Ä M N I N G A R EFTER G A M M A L F Å N G S T K U L T U R 

/•'i;/. 7. Del av grund efter enrumsknja i närbild. Foto G. Gadettedt. 
the foundation of a single-room hut in dose-up. 

Part of 

Kuggörarna är numera en ö men har tidigare varit två, skilda 
genom ett smalt sund. På den sydligare delen av ön finns på den 
högsta punkten en stenmal på berg av den typ som är mycket 
vanlig vid den norrländska kusten innehållande ett tiotal rosen, 
sannolikt gravrösen, från äldre tid. Vid besiktning av området 
har jag funnit lämningar som tyder på att strax väster om dessa 
rosen finns rester efter bebyggelse av en typ liknande boplatserna 
på Hornslandsudde. 

På den norra delen av ön ligger en mycket vacker och väl bi
behållen 8-ringars labyrint (fig. 8). Dess mynning är belägen mot 
norr i riktning mot sundet mellan Bålsön och Hornslandel och 
dess yttre fyra varv överensstämmer med kända mönster, exem
pelvis med de fyra yttre varven i labyrinten utanför Visby, dock 
med den skillnaden alt riktningen är motsatt. De fyra inre varven 
utgörs av en enkel spiral. 

Labyrinten är belägen på ca 10 m höjd över vattennivån. 
På Bålsöns sydsida vid Sörudden finns tre labyrinter. Den bäst 

bibehållna visas på fotografiet fig. 9. Samtliga dessa labyrinter 
är belägna på en nivå av 3—4 m över havsytan. 
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Fig. 8. Labyrinten på Kuggörarna. Foto G. Gadestedt. — The labyrinth on 
the Kuggörarna island. 

På Hästholmen slutligen ligger tre mindre labyrinter av 
enkel typ, belägna på en nivå av 2—3 m över havsytan. Det synes 
uppenbart att dessa labyrinter är av relativt sent ursprung, för
modligen ej äldre än 1700-talet. 

På Hästholmen finner man på högre nivå också stenrader av 
samma slag som på arbetsplatserna vid Hornslandsudde. 

Inga traditioner i orten syns bevarade som kan ge någon tyd
ning av labyrinternas mening. Hästholmen med sina labyrinter 
från ganska sen tid har av gammalt varit en betydande fångst
plats för säl, lax och strömming, och det berättas att ända till 
20 eller 30 båtlag samtidigt kunde befinna sig på fiske kring ön. 
Det ligger nära till hands att anknyta labyrinterna till fisket. 
Kanske kan man tänka sig att de utgör uttryck för en från äldre 
tid ärvd magi och syftar till att ge fiskelycka eller skydd mot 
trolldom. Det var ännu på 1600- och 1700-talen för fiskarbefolk
ningen en påtaglig verklighet att övernaturliga makter fanns med 
överallt där fiske bedrevs. Jämför exempelvis Olof Johan Bro
mans skildringar i Glysisvallur av den ännu på hans tid levande 
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Fig. 9. Labyrint på Biilsön. Foto G. Gadestedt. — Liibyrinth on Bålsön. 

tron på havsfrun, en övernaturlig varelse, lika verklig och själv
klar i fiskarens tillvaro som vardagens egna realiteter.1 

/ / / . Agöu 
På Agöns ostsida i en numera uppgrundad vik, väl skyddad mot 

havet, låg förr den gamla fiskehamnen Geflebohamn. Enligt an
teckning i en räkenskaps- och minnesbok2 för "Augö Capel", till
hörande kapellet vid Agö nuvarande fiskeläge på öns södra sida, 
torde hamnen ha övergivits i början av 1600-talet. Anteckningen, 
som är Iran år 1830, lyder i nyare stavning: 

"Förrättades syn och mätning vid det forna inloppet till den 
s. k. Geflebohamnen, belägen på östra sidan å ön, fiir att utröna 
huru lång tid ungefär förflutit sedan den var bebodd. Vid mät
ningen befanns havsvattnet hava fallit 4 alnar 20 tum lodrät höjd 
sedan det gick in i själva hamnen, vilken nu är endast ett träsk 

1 Olof Joh : Broman, Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland. 
Uppsala 1911 — 1954. Se I. ex. 1:833. 

- Hudiksvalls kyrkas arkiv, 
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eller en myra, omkring vilken deras boningar voro belägna och 
vilka tyckas hava varit byggda till hälften i jorden, emedan ej 
tecken till spismurar kan igenfinnas, utan eldstaden har varit 
mitt i kojan, och röken haft sin utgång genom ett anbragt hål 
på taket — flera gistplatser synas där även, ehuru de äro med 
skog överväxta. Antager man att havsvattnet faller en halv tum 
på året, enligt von Dalins uppgift, vilket ej är för mycket, har 
denna gamla fiskehamn saknat inbyggare mer än 230 år. vilket 
kan stå tillsammans med den nuvarande Agöhamnens bebyggande 

år 1600." 
Agön tillhörde de fiskeplatser vid norrlandskusten där Gävle 

borgare under tvisterna med fiskare i andra norrlandsstäder i 
slutet på 1500-talet erhöll fortsatt rätt till strömmingsfiske.3 Unge
fär vid samma tid skulle då enligt anteckningen i kapellboken den 
nuvarande Agöhamnen ha bebyggts. 

Det går ej att fastställa var det ovan angivna måttet från 1830 
tagits. Möjligt är väl att mätningen skett med utgångspunkt från 
lämningar efter bryggor eller båtplatser inne i den gamla hamnen. 

Den smala inseglingsrännan till hamnen passerar, strax innan 
terrängen vidgar sig till den ovan nämnda myren, en tröskel som 
bör ha varit den punkt där svårigheter först uppstått för fiske
båtar att passera in. Vid en den 4 oktober 1962 företagen mätning 
konstaterades denna tröskel ligga på en höjd över havet av 2,54 m. 
Havets nivå motsvarade vid samma tidpunkt enligt inhämtade 
upplysningar ungefär medelvattenivån. 

Om man antager att lastade fiskebåtar mot slutet av 1500-talet 
i det sista skedet av hamnens tillvaro för infarten behövde ett 
vattenstånd över tröskeln av ca 1,0 m blir resultatet att vatten
nivån fallit ca 3,5 m från den tidpunkt dä man sist använde 
hamnen. 

Uppgiften att den nuvarande Agöhamnen anlades omkring år 
1600 synes av flera skäl trovärdig. Ungefär vid denna tidpunkt 
torde borgare från Hudiksvall ha börjat fiska vid Agön. Agö 
nuvarande kapell, anlagt år 1660, hade enligt den ovan nämnda 
kapellboken en föregångare i ett tidigare kapell, enligt Olof Johan 
Bromans anteckning i boken beläget "norrut inpå gröna slätten". 

3 P. J. Vedin, Det forntida fisket vid norrlandskusten. Gävle 1939. ss. 34, 68. 
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Till det nuvarande kapellet hörde, enligt det i boken angivna in
ventariet, en liten klocka frän år 1616. 

Antager man att den gamla hamnen övergavs ungefär samtidigt 
som den nya anlades, d. v. s. omkring år 1600, får man en land
höjning under tiden 1600—1960 av ca 1,0 m per 100 år. Givetvis 
kan denna beräkning endast vara ungefärlig. 

Ett visst stöd vinner dock beräkningen i andra uppgifter. Den 
nutida landhöjningen vid norra Hälsinglands kust har sålunda av 
Bertil E. Halden angivits till ca 0,8 m per 100 år.4 Sedan år 1050 
e. Kr. har landhöjningen i norra Hälsingland enligt Halden be
räknats till i medeltal 1,2 m per 100 år — den har med andra ord 
varit större i äldre tid än den är nu. Haldens siffra för den nu
tida landhöjningen överensstämmer med Rolf Wittings beräk
ningar. För norra Hälsingland ger Wittings diagram en ungefär
lig landhöjning av 8 mm per år.5 

Utgår man från Haldens beräkning motsvarar 10 m-kurvan 
ungefär tiden kring är 1100 e. Kr. 

Nivåkurvorna på den topografiska kartan visar att den gamla 
fiskehamnen på Agön vid den tid som svarar mot 10 m-kurvan 
har bestått av en mot sydväst djupt inträngande vik som kan ha 
erbjudit ett utmärkt skydd för fångstmän och sjöfarare. Lämning
ar på stenmalar av samma slag som på Hornslandsudde synes 
ej vara kända på Agön. Kapellbokens vittnesbörd om lämningar 
kring den gamla hamnen tyder dock på en äldre primitiv bebyg
gelse av stort intresse i detta sammanhang. 

Fångsten i Hornslandsområdet under äldre tid 
Hornslandet ligger i Rogsta socken, en typisk kustsocken med 

en strandkontur av djupa vikar, uddar, öar och skär. Jordbruket 
har ringa omfattning och befolkningen har av ålder varit "mera 
fiskare än bönder" som det heter i ett utlåtande av konungens 
befallningshavande i Gävle i en tvist mellan kustbefolkningen och 
Gävlefiskarna på 1770-talet. Arno by vid näset mellan Hornslandel 
och fastlandet, där förr den gamla farleden längs norrlandskusten 

4 Natur i Hälsingland och Härjedalen. Göteborg 1951. s. 202. 
5 Bolf Witting, Landhöjningen ulmed baltiska havet under åren 1898—1927, 

Fennia 68:1. 1943. 
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gick fram, var i äldre tider en av de största byarna i socknen, 
och kustbefolkningens fiske runt Hornslandet synes framförallt 
ha bedrivits därifrån. 

Hornslandet, i äldre lider skilt från fastlandet genom sundet 
vid Arnön, saknar jordbruksmark — endast några mindre od
lingar finns, i äldre tider använda som fäbovallar eller kolar-
ställen. De yttre stränderna av Hornslandet och öarna därutanför 
har varit avskilda från den jordbrukande befolkningens bosätt
ningsområden genom skog och hav, och förbindelserna dit ut har 
huvudsakligen gått båtledes. Hornslandsudde och öarna har där
för sannolikt erbjudit relativt goda förutsättningar för en bosätt
ning av fångstfolk även under de äldre tider då bygderna kring 
Hndiksvallsfjärden och vid de långa havsvikarna norr och söder 
därom lagts under odling av en bofast befolkning. 

De människor som bott på Hornslandsudde har levat av jakt 
och fiske. Relägenheten vid havsstranden visar att fångsten ur 
havet har varit en viktig utkomst. Det är naturligtvis inte möjligt 
att fastställa om boplatsen använts under hela året eller endast 
under viss årstid. I sistnämnda fall har man vintertid haft bo
platser i mera skyddat läge, möjligen i de inre delarna av Horns-
landet. 

Fiske i insjöarna på Hornslandet kan också ha bidragit till 
uppehället. I Lilla Källsjön har jag på 1920-talet funnit lämning
ar efter fiskeanordningar. I och för sig visar detta ju ej mera 
än att insjöfiske förekommit på Hornslandet, förmodligen då 
efter gädda, men det är väl ej osannolikt att fångstfolk på Horns
landet kompletterat sin fångst ur havet exempelvis med gäddfiske, 
eftersom gäddan kunde torkas för vinterbehovet, vilket ej var 
fallet med lax och strömming. 

Sälfångst och fiske har längs Bottniska vikens kust i allmänhet 
varit ett rikt givande näringsfång i gammal lid. Härom vittnar 
bestämmelserna i Hälsingelagens kyrkobalk och byalagsbalk. I 
kyrkobalken stadgas om tionde bl. a. av fåglar och vilda djur, 
fisk, älg och björn. Särskilt stadgas att biskopen "skall hava 
var femtonde lax och vart femtonde pund sill, och likaså av siil 
och gråskinn. Och prästen och kyrkan skola taga hälften var". 
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Byalagsbalken ger regler om laxgårdar och laxnät, om ström
mingsfiske med not m. m. 

Om bidrag av fångslen vid jakt och fiske ges också regler i 
olika brev eller stadgar som under 1300- och 1400-talen utfärdades 
om den s. k. Olovsgärden från de norrländska landskapen till 
domkyrkan i Uppsala. Utförliga är t. ex. bestämmelserna i ärke
biskop Jöns Håkanssons stadga om prästernas rättigheter i Häl
singland, dalerad Tuna i mars 1425: "Item, eftersom . . . numera 
säl icke tages så som fordom, vilket kallades klubbsäl . . . stad
fästa vi, att härefter för förutnämnda Sankt Olovsgåva icke skall 
krävas mera än av tio män cn halv manslott; och om klubbsäl 
tages och om de äro flera, dä må de giva efter som Edert brev 
ulvisar, men om ej klubbsäl tages, då må de giva av varje säl, 
så av små som av stora, som tagas på annat sätt, en mark säl".fi 

Genom brev 1545 förordnade Gustaf Vasa om skattläggning av 
fisket vid norrlandskusten. Samtidigt förklarades alla strömmings
fisken och fiskelägen i saltsjön för konungens råtta allmänningar 
där envar fick fiska mot erläggande av tull till kronan — tull 
utgick både för fisk och sälspäck. Längden över redovisat "aff-
radspäck" frän sälfångstplatser i Hälsingland 1565 visar en total 
uppbörd av 25 tunnor. Bland "sälfiskena" nämns under socknar
na Rogsla, Tuna, Njutånger och Enånger bland annat sälfängst-
platsema vid Hästholmen, Rålsön, Hornslandet. Olmen, Gackerön 
och Agön. Uppbörden frän de nämnda socknarna var 13V2 tunnor 
il l unna=16 lispund = ca 136 kg).7 Det var sälfångsten med stäng 
eller nät som skaldades — vårjakten på säl med s. k. klubbning 
synes ej ha varit skaltlagd. Förmodligen var den av praktiska 
skäl ej åtkomlig för skatteuppbörd. 

Redan under senare medeltid hade nya intressen börjat blanda 
sig i den bofasta kustbefolkningens fångstnäring. Det var det fiske 
som bedrevs av fiskare från mellansvenska städer — Gävle, Norr
tälje, Södertälje och andra. Mot slutet av 1500-talet tillkom i Hu
diksvallsfjärden och kring Hornslandet det yrkesfiske som idka
des av fiskare i den nyanlagda staden Hudiksvall. Gävlefiskarna. 
som mot höjning av tullen en lid lyckades få ensamrätt på allt 

' Ake Holmbäck och Elias Wessén, Svenska Landskapslagar III. s. 274. 
7 Hälsinglands Landskapshandlingar 1565:4, Sakören m. m. Ka. 
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fiske efter norrlandskusten, måste på 1590-talet efter förordnande 
av Johan III släppa in fiskarna i norrlandsstäderna på sina om
råden och behöll sin privilegierade ställning endast vid vissa 
namngivna fiskelägen, bl. a. Agön och Bålsön.8 

Redan vid denna tid var alltså konkurrensen om fångstplatserna 
härd mellan kustbefolkningen och olika sins emellan stridande 
grupper av yrkesfiskare. Det är sannolikt att den intensifiering 
av fångsten som ägde rum under senare medeltid och början av 
nyare tid medförde en successiv minskning av tillgången på fisk 
och säl. 

Mot denna bakgrund må här också lämnas en del uppgifter 
ur den rikaste källa som finns att tillgå när det gäller kunskapen 
om fiske i äldre tider inom det ifrågavarande området, nämligen 
Olof Johan Bromans Glysisvallur. Broman var född 1676 i Välsta 
i Rogsta socken, någon mil från kusten. Fadern var häradsskri
vare, senare kronofogde och ägde ett hemman i Välsta, till vilket 
också hörde fäbovall på Bergön någon mil norr om Hornslandet, 
ell av hälsingekustens äldsta och största fiskelägen. I Glysisvallur 
ingår ett utomordentligt rikt material om Bromans hemsocken, 
hämtat från hans uppväxttid och från tiden efter 1710, då han 
vistades i hembygden, först som pastor i Rogsta och Ilsbo och 
därefter som skolman och präst i Hudiksvall. Vad han har att 
berätta om natur och människor, växt- och djurvärld, historia 
och episoder är till stor del uppgifter från sockenbor eller egna 
iakttagelser och återgivet av en man som förenade sinne för fakta 
och systemalik med fantasi och personlig känsla för sitt stoff. 

Rromans uppgifter om fiskeförhållandena är mycket uttöm
mande och åtskilligt handlar om hans egna upplevelser vid fiske. 
Han redogör utförligt lör de olika fiskelägena i Rogsta socken. 
Även om fisket kring Hornslandet har han detaljerade uppgifter. 
Glysisvallur visar att han ytterst väl kände till hela området. 

Från Rogsta och Hornslandsområdet nämner han utom de egna 
fiskeplatserna vid Bergön en lång rad fiskelägen med åtskilliga 
taxerade lax- och sälfisken. Vissa laxnälställen utanför Bergön 
berättar Broman att han själv "uptagit". Genomgående är upp
giften att fångsten avtagit under 1700-talet. I äldre tider, berättar 

8 Vedin, a. a. s. 32 ff. 

38 



L Ä M N I N G A R EFTER G A M M A L F Ä N G S T K U L T U R 

Broman, har exempelvis utanför Bergön förekommit ett givande 
torskfiske. 

Av fiskeplatserna kring Hornslandet nämns Lakbäck,9 Arnön, 
Bålsön. Kuggöran, Hölicksskäret, Olmen och Hagen. Till dessa 
kom söder om Hornslandet Agön, Drakön, Kråkön och Innerstön. 

Kustböndernas fiske var koncentrerat till de inre fiskeplatserna 
kring Bergön och till Arnön. Bönderna i Arnön var skattlagda 
för fisket med ett öre på varje rök (hushåll). Varje hemman i 
byn hade sina laxnätgårdar (stakagårdar) på norra och södra 
sidan om Hornslandet. Laxfisket är, säger Broman, "här omkring 
Hornslandet thet bästa i hela landet". 

Säl fångades på Bromans tid med krok eller med stång, det 
sistnämnda fångstsättet en metod med gamla anor, utförligt be
skriven av Broman.10 Sälskytte var vanligt liksom fångst med 
nä I, ett fiskesätt som Broman själv använde. På våren klubbades 
säl pä isen. 

Pä översiktskartan fig. 1 har efter Broman utmärkts de säl-
fångslställen (S) och de laxfisken (L) som enligt honom voro 
eller tidigare varit skattlagda. Beteckningarna har självfallet an
givils utan anspråk på någon som helst precision. En sälfångst-
plals benämnd "Hornslandet" har hänförts till Hornslandsudde 
vid Själhällorna mellan udden och Hölick. 

Hornslandet företer i Bromans beskrivning bilden av ett fångst-
område där tillgången på fisk och säl efter hand avtar men där 
fångsten alltjämt är av utomordentlig betydelse. 

Av speciellt intresse vid en bedömning av lämningarna i Horns-
landsområdet är givetvis vilka paralleller som kan finnas i fynd 
av liknande art på andra platser längs norrlandskusten. Någon 
systematisk undersökning har såvitt känt inte blivit gjord men 
ujipgifter från olika håll lyder på att relikter som starkt påminner 
om fynden på Hornslandsudde finns på ett flertal platser. Så har 

9 kallas på storskifteskarla över Rogsta socken, upprättad 1799 och fast
ställd 1806, för Lappbäck. 

10 Glysisvallur 1:896 ff (brev till Urban Hjärne). 
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t. ex. lämningar av denna art konstaterats på olika platser vid 
Västerbottens kust, nämligen Holmön, Holmögadd, Stora Fjäder-
ägg, Snöan och i Nordmalingstrakten.11 Liknande lämningar finns 
med all sannolikhet också på andra platser vid norrlandskusten. 

Som jag inledningsvis framhållit är de undersökningar som 
gjorts av Hornslandsområdet preliminära och självfallet ofullstän
diga. Det synes dock i varje fall kunna fastställas, alt man här 
har lämningar av en bosättning härrörande från fångstfolk i 
äldre lid. Muntlig tradition och ortnamn antyder att delta folk 
kan ha varit lappar. Läget i yttersta skärgården och fyndens 
karaktär ger anledning att räkna med att de människor som varit 
bosatta där hade fångsten ur havet som en viktig del av sin ut
komst och att de väl behärskade tekniken att färdas med bal 
på havet. 

Det är möjligt för att inte säga sannolikt, att ytterligare under
sökningar i Hornslandsområdet skulle resultera i nya fynd. Själv
fallet skulle det vara av intresse om eventuella fortsatta invente
ringar kunde kombineras med arkeologisk undersökning av de 
redan kända fynden. 

11 Meddelat av antikvarie Claes Varenius, Stockholm. 

SUMMARY 

H. Westberg: Remains of ancient fishing and sealing settlements 
in lhe Hornslandet area. 

Hornslandet (lat. 61°40') is a peninsula on the Swedish coast of lhe Gull 
of Bothnia, north of the long bay (Hudiksvallsfjärden) which leads in to 
lhe port of Hudiksvall. 

On Hornslandsudde (the southcaslern tip of Hornslandet) some remains 
of an ancient fishing and sealing settlement have been recorded. These 
consist of hut foundations and remains of landing-places or workplaces. 
The position of the site is illustrated in the general map of the Hornslandet 
area (Fig. 1) and the map of the site (Fig. 2) gives the location of lhe linds 
in relation to the shoreline and the contours, which are 5 m apart. The site 
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is located in an expanse of shingle, overgrown with low and sparse pine 
trees and sloping slightly towards the southern shore of lhe promontory. 

The remains include, on the one hand, a presumably ancient dwelling-
place situated between the 15 and 20 m conlours with the foundations of 
about 10 huts and an associated landing-place or workplace above the 15 m 
conlour and, on lhe other, a presumably more recent dwelling-place with a 
few foundations of huts between the 10 and 15 m contours and a landing-
place or workplace immedialely below the 10 m contour. Figs. 3—7 give 
some examples of the appearance of the foundations. The former dwelling-
place seems to date from the late Iron Age or early Middle Ages and the 
latter from the late Middle Ages or the 1611) century. 

On the islands of Kuggörarna, Bålsön and Hästholmen, northeast of 
Hornslandet, there are a number of labyrinths. The 8-ring labyrinth on the 
Kuggörarna island (Fig. 8) lies approximately on the 10 m contour. Three 
labyrinths on Bålsön (Fig. 9) are situated at about the 3-4 m contour and 
four small labyrinlhs of a simple type on Hästholmen at about the 2-3 m 
contour. In view of the inconsiderable height above the sea the latter may 
be dated in the 18lh century at the earliest. 

On the Kuggörarna island there seem to exisl remains of a settlement of a 
type similar to lhe dwelling-places on the Hornslandet promontory. 

On lhe eastern side of Agön, an island aboul 8 km south of the Hornslandet 
promontory, there is an ancient fishing harbour. now silted up. which would 
seem to have been abandoned about 1600. The elevation of the land here 
since 1600 has been estimatcd, after levelling on the site. to have been approxi
mately 1 m per 100 years on lhe average. Notes in early documents indicate 
Ihal remains of an earlier primitive settlement may be found here. 

As historical sources show, fishing and sealing were of old an Important 
source of livclihood for lhe coaslal population in the Hornslandet area and 
since the 15th and 16th centuries for lhe professional fishermen from Hudiks
vall, Gävle and other Swedish ports. The supply of fish and seals would 
seem to have gradually declined since lhe Middle Ages. In earlier times I tu-
area probably afforded very plentiful opportunities for fishery. 

Certain place-names and a still surviving oral tradition amongst the fisher-
folk indicate that lhe people who used the dwelling-places on the Hornslandet 
promontory may have been Lapps. The situation and character of the 
remains indicate thal they are those of a seafaring people, for whom fishing 
was an important part of their livclihood. 
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