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Figur 1. Översiktskarta med Hästholmen markerad med rött.  
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Figur 2. Fastighetskarta och ortofoto över Hästholmen. Fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar markerade med blått. Röda markeringar visar nygjorda nu utrivna 
figurer.    

SAMMANFATTNING 
Länsmuseet Gävleborg har genomfört en dokumentation och inventering av 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar på ön Hästholmen öster om 
Hudiksvall. Syftet med dokumentationen var att kompletteringsinventera hela ön 
samt att dokumentera ”nytillverkade” figurer och att plocka isär dem.  

Vid dokumentationen framkom 12 nytillverkade figurer och 19 tidigare 
oregistrerade lämningar. 

Arbetet utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg, av Maria Björck och 
Inga Blennå under tiden 2019-08-20–2019-08-21.  
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INLEDNING 
Länsmuseet Gävleborg har utfört en arkeologisk dokumentation och inventering 
av fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar på Hästholmen, Rogsta 
socken i Hudiksvalls kommun. Dokumentationen har utförts på uppdrag av 
Länsstyrelsen Gävleborg (avtal 2019-03-14, dnr 1175–19).  
 
Fältarbetet har genomförts under tiden 2019-08-20 – 2019-08-21 och har utförts 
i form av en kompletteringsinventering av ön samt dokumentation av 
”nytillverkade” figurer som sedan plockats isär.  

SYFTE  
Syftet med dokumentationen var att kompletteringsinventera hela ön samt att 
dokumentera ”nytillverkade” figurer och att plocka isär dem.  

METOD 
Ön genomsöktes okulärt och oregistrerade lämningar fotograferades, beskrevs 
och mättes in med GPS. De tidigare registrerade lämningarna återbesöktes. 
Även de nytillverkade figurerna fotograferades, beskrevs och mättes in med 
GPS. Efter avstämning med länsstyrelsen plockades de nytillverkade figurerna 
isär och stenarna spreds ut i närområdet.  

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ 
Ön Hästholmen är cirka 800 meter lång och 60–300 meter bred. Den är belägen 
mindre än en halv kilometer norr om ekoparken Hornslandet, öster om 
Hudiksvall. Hästholmen består av strandbundna klapperstensfält och ställvis 
storblockig moränmark med ett mittparti av beskogad morän. På ön finns sedan 
tidigare labyrinter, fångstanläggningar och två kojgrunder registrerade.  

Det finns ett flertal labyrinter längs hälsingekusten, från ön Gran i norr till 
Prästgrundet i söder. På den närliggande Bålsön finns fyra labyrinter 
registrerade och vid fiskeläget på Kuggörarna finns en mycket välbevarad. 
Lämningarna är svåra att datera men de flesta är belägna på låg höjd över havet 
vilket pekar på att de anlagts under relativt sen ålder (Blennå 2007:6). Syftet 
med lämningarna är okänt, den vanligaste förklaringen är att de har byggts av 
sjömän och fiskare för att fånga stormar och främja fiskelyckan. Labyrinterna är 
kustbundna och kan sannolikt kopplas till säsongsfiskeplatser (Kraft 1981:7). 

På Hästholmen finns fyra registrerade labyrinter (RAÄ 96:1–4), tre av dem är 
uppbyggda av enskiktade stenrader som utgår från ett (mer eller mindre tydligt) 
korsformigt grundplan. Den fjärde lämningen ger ett mer fragmenterat intryck 
med en otydlig grundplan. Labyrinterna ligger endast ett par meter över havet 
och är sannolikt högst några hundra år gamla. Hästholmen har inte varit bebodd 
men ligger i ett erkänt bra fiskevatten. Det har fiskats så väl säl, lax som 
strömming och över 20 båtlag har samtidigt fiskat runt ön (Westberg 1964:32). 
Olof Broman nämner också att Hudiksvalls borgare fiskat strömming på våren 
vid bland annat Hästholmen (Broman, band III:718). 

De fångstanläggningar som finns på Hästholmen utgörs av rader med 
stensträngar lagda inom två olika ytor, med fem (RAÄ 260:1–5) respektive tre 
(RAÄ 261:1–3) rader inom varje yta. Stensträngarna är 7–22 meter långa och 
byggda av 0,1–0,3 meter stora stenar. Lämningarna har fungerat som 
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fångstanläggningar för fågel och kan ha använts i kombination med ris, klykor, 
snaror (Bondesson 1994:59) och nät.     

 

 
Figur 3. Röda markeringar visar nytillverkade nu utrivna figurer. 
Fornlämningar är markerade med blått.   

RESULTAT  
Vid dokumentationen framkom 12 nytillverkade figurer i klapperstensfältet med 
skiftande motiv; stenringar (nr 1, 2 och 11), hjärtformationer (nr 4, 8 och 9), 
bokstäver (nr 6 och 12), labyrintliknande formationer (nr 5 och 7), stjärna (nr 
10) och oregelbunden formation (nr 3), se bilaga 1 med beskrivningar av 
isärplockade figurer.  
 
De ursprungliga labyrinterna gav intryck av att utgöra en del av underlaget 
medan de nytillverkade låg ovanpå klapperstenen. Labyrinter utgår vanligtvis 
från en korsformig grundplan (Norman 1995:25) vilket inte var fallet med de 
nygjorda figurerna på Hästholmen. Samtliga labyrinter var belägna inom samma 
område, på samma strandvall och samma nivå över havet.  
 
De nytillverkade figurerna var mycket framträdande och tydliga. De är med 
säkerhet byggda efter år 1982 då revideringsinventeringen utfördes. Figurerna är 
heller inte omnämnda i materialet från det tidigare inventeringstillfället. De 
nytillkomna stenfigurernas motiv visade tydligt att de var ”nytillverkade” och 
det rådde över huvud taget ingen tveksamhet om vilka formationer som skulle 
plockas isär.  
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Figur 4. Nyregistrerad tomtning, L2020:1808, från väster. Foto: Maria Björck. 
  
Totalt påträffades 19 tidigare oregistrerade lämningar, huvudsakligen belägna på 
öns nordvästra del. De utgjordes av både fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar. Samtliga har registrerats i Riksantikvarieämbetes 
Kulturmiljöregister (KMR). Lämningarna består av tomtningar (L2020:1808; 
L2020:1846; L2020:1847; L2020:1848; L2020:1850 och L2020:1852), 
fångstanläggningar (L2020:1790; L2020:1791; L2020:1793; L2020:1794 och 
L2020:1796), boplatsgropar (L2020:1810; L2020:1813 och L2020:1845), 
sannolika rösen efter sjömärken (L2020:1856 och L2020:1857), skåre 
(L2020:1787), gränsmarkering (L2020:1844) och naturbildning (L2020:1855), 
se bilaga 2 med beskrivningar av de nyregistrerade lämningarna. 
 

 
Figur 5. Nyregistrerad tomtning, L2020:1852, från sydväst. Foto: Maria Björck. 
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Figur 6. Nyregistrerat gränsmärke, L2020:1844, från öster. Foto. Maria Björck. 
 
De tidigare registrerade lämningarna återbesöktes. Samtliga labyrinter återfanns, 
L1951:7690 (RAÄ 96:1), L1951:7692 (RAÄ 96:2), L1951:7691 (RAÄ 96:3), 
L1951:8323 (RAÄ 96:4). Inom samma område, på nordvästra delen av ön, är 
fångstanordningar registrerade, L1951:7667 (RAÄ 260:1), L1951:8111 (RAÄ 
260:2), L1951:8274 (RAÄ 260:3), L1951:7740 (RAÄ 260:4), L1951:8110 
(RAÄ 260:5), L1951:8276 (RAÄ 261:1), L1951:8275 (RAÄ 261:2), 
L1951:7904 (RAÄ 260:3). Lämningarna består av ytor med stensträngar som 
använts vid fågelfångst. Den förstnämnda anläggningen var svår att urskilja på 
grund av tät undervegetation och vindfällen. Lämningarna L1951:7980 (RAÄ 
262:1) och L1951:8414 (RAÄ 262:2) utgjordes enligt KMR av två kojgrunder. 
En av grunderna, L1951:8414 (RAÄ 262:2), bedömdes utgöra en skjutskåre. 
Lämningens beskrivning och lägesbestämning har uppdaterats i KMR. Den 
andra grunden, L1951:7980 (RAÄ 262:1), var svårbedömd på grund av tät 
vegetation.  
 

 
Figur 7. Naturbildning som enligt lokalbefolkningen liknar ett hästhuvud, 
L2020:1855, från söder. Foto: Maria Björck. 
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Figur 8. Vy över den lägst liggande strandvallen före de nytillverkade figurerna 
plockats isär. Foto från nordväst, Maria Björck.   
 

 
Figur 9. Vy över den lägst liggande strandvallen efter de nytillverkade figurerna 
plockats isär. Foto från nordväst, Maria Björck.   
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BILAGA 1. NYTILLVERKADE OCH 
ISÄRPLOCKADE FIGURER 
 

Nr Formation Beskrivning 

1 Härd 0,8x0,6 m st (NV-SÖ) och 0,2 m h. Kantad av 0,1-0,3 m st 
stenar. I centrum mindre stenar, upp till 0,05 m st, och kol. 

2 Ring 0,6 m diam och 0,2 m h av 0,1-0,2 m st stenar. I centrum 0,05 m 
st stenar. 

3 Hopplockad sten 1x0,8 m st (NÖ-SV) och 0,15 m h av 0,1-0,25 m st stenar.  

4 Hjärta 1,2x1 m st (NNÖ-SSV) och 0,1-0,2 m h av 0,1-0,2 m st stenar. 

5 Labyrintliknande 
formation 

Spiralformad, 5 m diam och 0,1-0,3 m h av 0,1-0,3 m st stenar. I 
mitten finns 0,3-0,4 m st stenar. 

6 Bokstäver  KO, 1,2-0,5 m st och 0,1-0,2 m h av 0,1-0,2 m st stenar. 

7 Labyrintliknande 
formation 

Spiralliknande, 3,5x2 m st (NNV-SSÖ) och 0,15-0,25 m h av 
0,15-0,25 m st stenar. 

8 Hjärta 4x4 m st och 0,05-0,25 m h av 0,05-0,25 m st stenar. 

9 Hjärta med 
bokstäver 

1,5x1,5 m st och 0,05-0,1 m h av 0,05-0,1 m st stenar. I centrum 
finns bokstäverna MoA lagda av 0,05-0,1 m st stenar. 

10 Stjärna Sexuddig stjärna omgiven av ring. Ringen är 4 m diam och 0,15-
0,3 m h av 0,15-0,3 m st stenar.   

11 Ring 1,2 m diam och 0,2-0,25 m h av 0,2-0,3 m st stenar. I centrum 
finns 0,05-0,1 m st senar. 

12 Bokstäver TIA o EL, 6 m l (NV-SÖ), 0,6-1 m br och 0,1-0,2 m h av 0,1-0,2 
m st stenar. 

 

 
Nr 1, bilaga 1. 
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Nr 2, bilaga 1. 

 
Nr 3, bilaga 1. 
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Nr 4, bilaga 1. 

 
Nr 5, bilaga 1. 
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Nr 6, bilaga 1. 

 
Nr 7, bilaga 1. 
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Nr 8, bilaga 1. 

 
Nr 9, bilaga 1. 
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Nr 10, bilaga 1. 

 
Nr 11, bilaga 1. 
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Nr 12, bilaga 1. 
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BILAGA 2. NYREGISTRERADE LÄMNINGAR 
 

Lämn. 
nr 

Kategori Lämnings- 
typ 

Beskrivning Terräng Status 

L2020: 

1787 

Skåre/ 
jaktvärn 

 Skåre, bågformig, 6 m l (närmast N-S), 0,8 m 
br och 0,4-0,6 m h av 0,2-0,8 m st stenar. I N 
änden finns stenblock, 2x1,5 m st och 1 m h. 
Direkt Ö om finns stenrensad yta, 2x2 m.  

1,5 m NÖ om är upplagd sten, 5 m l (NÖ-SV), 
0,8-1 m br och 0,5-0,6 m h av 0,3-0,5 m st 
stenar. Den upplagda stenen ansluter till 
stenblocket. 

Höjdläge på 
moränås. Glest 
bevuxen med 
tall och rönn.  

ökl 

L2020: 

1790 

Fångst-
anläggning 
övrig 

Fågelfångst-
anläggning 

Stolpstödsröse, 1,5 m diam och 0,5 m h av 
0,1–0,5 m st stenar. Antydan till grop i mitten. 
Utrasad i NV.  

Rikligt bevuxen med lav. 

S till SV 
sluttande 
klapperstensfält.  

R 

L2020: 

1791 

Fångst-
anläggning 
övrig 

Fågelfångst-
anläggning 

Stolpstödsröse, 1,5x1 m (NÖ-SV) och 0,25 m 
h av 0,05–0,3 m st stenar. Centralt finns en 
0,25 m st sten.  

Rikligt bevuxen med lav.  

S till SV 
sluttande 
klapperstensfält. 

R 

L2020: 

1793 

Fångst-
anläggning 
övrig 

Fågelfångst-
anläggning 

Stolpstödsröse, 1,2 m diam och 0,2 m h av 
0,1-0,2 m st stenar. Antydan till grop i mitten.  

Rikligt bevuxen med lav.   

S till SV 
sluttande 
klapperstensfält. 

R 

L2020: 

1794 

Fångst-
anläggning 
övrig 

Fågelfångst-
anläggning 

Stolpstödsröse, 0,4 m diam och 0,15 m h av 
0,15-0,2 m st stenar. Centralt finns grop, 0,2 m 
diam och 0,1 m dj.  

Platåliknande 
strandvall i SV 
sluttande 
klapperstensfält. 

R 

L2020: 

1796 

Fångst-
anläggning 
övrig 

Fågelfångst-
anläggning 

Stolpstödsröse, 0,8 m diam och 0,3 m h av 
0,15-0,3 m st stenar. Centralt finns grop, 0,2 m 
diam och 0,1 m dj.  

Platåliknande 
strandvall i SV 
sluttande 
klapperstensfält. 

R 

L2020: 

1808 

Tomtning  Tomtning, 4,5x 3 m st (VNV-ÖSÖ) bestående 
av plan inre stenrensad yta 2x1,2 m st 
omgiven av vall, 0,2-0,5 m br, 0,8-1 m h av 
0,15-0,6 m st stenar. Ingång/öppning i NNÖ. 

Krön av 
klapperstensfält. 

R 

L2020: 

1810 

Boplatsgrop Oval Boplatsgrop i klapper, oval, 2,5x2 m st (N-S) 
och 0,5 m dj. Omgiven av vall, 0,6 m h och 
0,6-0,7 m br av 0,1-0,4 m st stenar. 

Krön av 
klapperstensfält. 

R 

L2020: 

1813 

Boplatsgrop Rund Boplatsgrop i klapper, rund, 2 m diam och 0,5 
m dj. Omgiven av vall, 0,5-0,6 m br, 0,05-0,2 m 
h av 0,1-0,3 m st stenar.  

Krön av 
klapperstensfält. 

R 

L2020: 

1856 

Övrigt  Röse, runt, 3 m diam och 0,5 m h av 0,15-0,3 
m st stenar.  

Kraftigt övervuxet med bärris. 

Eventuellt röse efter sjömärke.  

 

Krönläge på 
moränås. 
Barrskog, 
hällmarksskog. 

ökl 
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L2020: 

1844 

Gränsmärke  Gränsmarkering, runt, 0,8 m diam av 0,1-0,2 m 
st stenar, med visarsten i centrum, 0,6 m h, 
0,15-0,35 m br och 0,15 m tj med 
avsmalnande topp. Stenen visar mot VNV-
ÖSÖ.  

Krönläge på 
moränås. 
Barrskog, 
hällmarksskog. 

ökl 

L2020: 

1857 

Övrigt  Röse, runt, 2 m diam och 0,5 m h av 0,1-0,3 m 
st stenar.  

Övervuxet med lav. 

Eventuellt röse efter sjömärke.   

Krönläge på 
moränås. 
Barrskog, 
hällmarksskog. 

ökl 

L2020: 

1845 

Boplatsgrop Rund Boplatsgrop i klapper, rund, 3,5 m diam och 
0,6 m dj. Omgiven av vall, 0,6 m br och 0,5 m 
h av 0,25-0,8 m st stenar.  

Plant 
klapperstensfält 
vid flack NÖ 
sluttning. 

R 

L2020: 

1846 

Tomtning  Tomtning, ca 10x8 m st (NÖ-SV). Golvytan 
röjd och något försänkt, 0,1-0,2 m dj, omgiven 
av vall, 0,5-0,6 m h och 0,6-1 m br av 0,1-0,5 
m st stenar. Öppning mot NÖ. I SÖ delen finns 
en tillbyggd del, 2,5x3 st (Ö-V) omgiven av 
samma typ av vall. 

Grunden svår att besiktiga på grund av tät 
bevuxen med rönn och enbärsbuskar.  

SV sluttande 
klapperstensfält 
mot strandlinje.  

R 

L2020: 

1847 

Tomtning  Tomtning, 4x3 m st (NV-SÖ), stenröjt 
bottenplan som begränsad av vall, 0,5 m br 
och 0,3-0,5 m h av 0,2-0,5 m st stenar. Saknar 
vall mot SV. Lämningen är delad i mitten och 
består av två rum.   

SV sluttande 
klapperstensfält 
mot strandlinje. 

R 

L2020: 

1848 

Tomtning  Tomtning, 3x3 m st, stenröjt bottenplan som 
begränsas av vall, 0,2-0,3 m h och 0,5 m br av 
0,15-0,4 m st stenar. Saknar vall mot SV.  

SV sluttande 
klapperstensfält 
mot strandlinje. 

R 

L2020: 

1850 

Tomtning  Tomtning, 4,5x3,5 m st (NV-SÖ), stenröjt 
bottenplan som begränsas av vall, 0,3-0,5 m h 
och 0,5-1 m br av 0,1-0,5 m st stenar. Saknar 
vall mot SV. Lämningen är delad i mitten och 
består av två rum.   

SV sluttande 
klapperstensfält 
mot strandlinje. 

R 

L2020: 

1852 

Tomtning  Tomtning, 5x4,5 m st (NNV-SSÖ), stenröjt 
bottenplan som begränsas av vall, 0,5-0,8 m h 
och 0,8-1 m br av 0,15-0,5 m st stenar. Saknar 
vall mot VSV. Lämningen är delad i mitten och 
består av två rum.   

SV sluttande 
klapperstensfält 
mot strandlinje. 

R 

L2020: 

1855 

Naturföremål
/-bildning  

 Stenblock, 9x4-8 m br NV-SÖ) och 6 m h. SÖ 
delen utskjutande övre del/överhäng.  

Enligt lokalbefolkningen liknar blocket ett 
hästhuvud.  

I direkt 
anslutning till 
strandlinjen. 
Storblockig 
hällmark.  

Ökl 

262:2 Skåre/ 
jaktvärn 

 Skåre, svagt böjd, 5 m l (VNV-ÖSÖ), 1,2-1,3 m 
br och 0,6-0,7 m h av 0,3-0,5 m st stenar. 
Direkt N om plan stenrensad yta, 3x3 m st. 
Ansluter i  Ö till stenblock, 2x1,5 m st och 1,4 
m h.  

Flack blockig 
moränås.  

Ökl 
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