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Marinarkeologisk utredning Motala södra strand
I augusti 2018 utförde Nordic Maritime Group en marinarkeologisk utredning i 
södra Motalaviken, i den nordöstra delen av Vättern. Utredningen utfördes på 
uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län och den omfattade kart- och ar-
kivstudier, flygfotografering med drönare, kartering med side scan sonar samt 
dykbesiktning av side scan sonarindikationer. Syftet med utredningen var att lo-
kalisera indikationer på förlista farkoster eller andra maritima lämningar på bot-
ten inom utredningsområdet.

Inom utredningsområdet finns en tidigare känd fartygslämning av okänd 
typ och ålder. På typologiska och skeppstekniska grunder kunde fartygsläm-
ningen dateras till sekelskiftet 1800/1900 och fartygstypen kunde om än med 
viss osäker het bestämmas till enmastad slup.

Vid de gamla oljecisternerna utanför Stenavadet påträffades flera mer eller 
mindre sönderfallna stenkistor. Dessa utgör med största sannolikhet lämning-
arna efter en tidigare brygga som kan kopplas till det fotogenupplag som eta-
blerades på platsen omkring 1870/1880. Inga av lämningarna som påträffades 
inom utredningsområdet bedömdes utgöra fornlämningar. 
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Sammanfattning

Nordic Maritime Group AB (NMG) utförde mellan den 22 och 23 augusti 2018 
en marinarkeologisk utredning i södra Motalaviken mellan broarna Strömbron i 
öster och den nybyggda Motalabron vid Skepparpinan i väster. Utredningen ut-
fördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län och den utgjordes av en 
kart- och arkivstudie, flygfotografering med drönare, kartering med side scan 
sonar samt dykbesiktning av side scan sonarindikationer. Syftet med utredningen 
var att lokalisera indikationer på förlista farkoster och/eller andra maritima läm-
ningar på botten inom utredningsområdet.

Inom utredningsområdet finns det en tidigare känd fartygslämning, RAÄ 
Motala 311, med okänd ålder. På typologiska och skeppstekniska grunder kunde 
fartygslämningen dateras till sekelskiftet 1800/1900 och vraket utgör därmed 
inte fornlämning.

Utanför Motala båtvarv eller det så kallade Stenavadet, vid de gamla olje-
cisternerna, påträffades flera mer eller mindre sönderfallna stenkistor belägna 
längs en linje som sträckte sig cirka 70 meter ut från stranden. Dessa utgör med 
största sannolikhet lämningarna efter en tidigare brygga som kan kopplas till ett 
fotogenupplag som bör ha etablerats på platsen omkring 1870/80. Eftersom det 
inte är troligt att stenkistorna uppförts innan 1850 utgör de inte fornlämningar.



8 NORDIC MARITIME GROUP

Bakgrund

Motala kommuns arbetar med att ta fram en ny detaljplan för området Motala-
vikens södra strand där bland annat nya bostäder och flytande båthus planeras. 
Den nya detaljplanen omfattar även den södra halvan av Motalaviken mellan 
Strömbron inne vid centrala Motala i öster och den nybyggda Motalabron i väster 
(figur 1 & 2). Utredningen motiverades utifrån fornlämningsbilden i området samt 
av resultaten från den arkeologiska utredning, etapp 1, som genomfördes 2016 
av Statens historiska museer inom anslutande ytor på land.

I utredningsområdet finns en tidigare känd fartygslämning, RAÄ Motala 311, 
dock med oklar utbredning och ålder. I slutet av maj 2018 inbjöd länsstyrelsen 
NMG att inkomma med förslag till undersökningsplan och kostnadsberäkning 

Figur 1. Översiktskarta med utred-
ningsområdet markerat med en röd 
cirkel. Karta: ESRI, bearbetad av Jens 
Lindström/NMG.
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BAKGRUND

gällande marinarkeologisk utredning, etapp 1, av berört vattenområde. Den 12 
juni 2018 inkom NMG med undersökningsplan för projektet. Utrednings området 
uppgick till cirka 230 000 kvadratmeter.

Figur 2. Satellitbild som visar 
utredningsområdet i södra 
Motal aviken (röd linje) samt 
positionen för vraket RAÄ 
Motala 311. Karta: ESRI, bear-
betad av Jens Lindström/NMG.
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Syfte, metod och genomförande

Syfte
Syftet med utredningen var att fastställa om fornlämningar kunde komma att 
beröras av de aktuella exploateringarna. I utredningen ingick även att besikta 
den tidigare kända men odaterade fartygslämningen RAÄ Motala 311.

Metod och genomförande
Kart- och arkivstudien har omfattats av en genomgång av litteratur, arkeologiska 
rapporter, digitala dagstidningar, historiska kartor och ortofoton på Lantmäte-
riets hemsida samt en genomgång av lämningar i det digitala Fornminnesregist-
ret (www.fornsok.se).

Fältarbetet utfördes mellan den 22 och 23 augusti 2018 och inleddes med att 
hela utredningsområdet side scan sonarkarterades varefter indikationer av möj-
ligt antikvariskt intresse lokaliserades och positionsbestämdes. Dykningar ge-
nomfördes sedan på fartygslämningen RAÄ Motala 311, på nyanträffade sonar-
indikationer samt i strandnära grunda områden som sonaren inte lyckades 
kartera. Samtliga lämningar som dykbesiktades fotodokumenterades med en 
gopro-kamera och vid upprättande av den digitala fotoplanen över vraket an-
vändes dataprogrammet Agisoft Photoscan. Hela utredningsområdet fotodoku-
menterades även med drönare från luften. Side scan sonaren som användes vid 
utredningen var en Deep Vision dual frequency (340/680 kHz) och för analysen 
användes programvaran Deep View 4.2. Sonarkarteringen och efterföljande dyk-
ningar utfördes från NMGs dykbåt och följde i enlighet med Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS 2010:16 för dykeriverksamhet).
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Topografi, kulturmiljö och tidigare 
undersökningar

Topografi
Utredningsområdet är beläget längst in i en grund vik i nordöstra Vättern där 
sjön har sitt enda utlopp mot öster genom Motala ström. Terrängen på land är 
flack och låglänt och ligger cirka 90 meter över havet. Likaså sjöbotten i området 
är flack och största vattendjup i viken uppgår till 4,5 meter. I de grunda strand-
zonerna består botten av sten, grus och lera men på djup större än en meter 
utgörs bottensubstratet av en stabbig postglacial lera som överlagras av mer 
gyttjiga och lösa sediment. Utredningsområdet berörde två vikar, Motalaviken 
i öster vilken ligger närmast inloppet till Motala ström, samt Mörtviken i väster 
vars skyddade läge än idag utnyttjas för diverse hamn- och varvsverksamhet. I 
den grunda Mörtviken täcks botten av stora ansamlingar av bottenvegetation.

Kulturmiljö och tidigare undersökningar
År 2015 utförde Arkeologerna en arkeologisk utredning, etapp 1, av landområdet 
söder om utredningsområdet i vattnet vilken presenterades i rapporten Motala-
vikens södra strand – en kulturhistorisk översikt (Nilsson 2016). Området kring 
Motalaviken har utnyttjats intensivt av människan från äldre stenåldern och 
fram till idag och detta brukar förklaras med det utmärkta strategiska läget mel-
lan historiska vatten- och landvägar, det goda fisket samt möjligheten till energi-
utvinning för kvarndrift i Strömmen. Mycket av den verksamhet som bedrivs 
inom planområdet på land idag har en tydlig bäring på närheten till Vättern och 
här ryms bland annat båtvarv, småbåtshamn med sjöbodar och en fiskeklubb. 
Järnvägen löper rakt igenom området parallellt med stranden och har haft en 
central roll för områdets utveckling sedan mitten av 1800-talet. Samma gäller för 
den gamla väg 50 som för bara några år sedan fick en ny dragning över den ny-
byggda bron över Motalaviken vid Skepparpinan. Kommunikationslederna som 
passerar igenom planområdet har förmodligen haft stor betydelse för framväx-
ten av industrier och bostadsbebyggelse i området under de senaste 150 åren.

Sedan slutet av 1990-talet har det utförts många arkeologiska undersökningar 
på land i Motala i samband med olika infrastrukturprojekt. År 2003 och 2010 
genomförde Bohusläns museum, i samarbete med UV Öst, marinarkeologiska 
undersökningar i Motala ström vid Strandvägen 1 (på den södra sidan av ström-
men) inför uppförandet av en ny järnvägsbro. Vid dessa undersökningar, som 
utfördes parallellt med boplatsundersökningar på land, undersöktes ett mesoli-
tiskt utkastlager samt en fiskeplats nere i strömmens botten (Bergstrand 2004). 
På den norra sidan av strömmen påträffades bland annat pålar från olika faser av 
fasta fiskeanläggningar vars dateringar sträckte sig från tidig medeltid och fram 
till mitten av 1600-talet (von Arbin 2017:7). Det nu aktuella utredningsområdet 
i södra Motalaviken har emellertid aldrig tidigare varit föremål för marinarkeo-
logiska undersökningar.
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Resultat

Kart- och arkivstudie
Kart- och arkivstudien syftade främst till att ta reda på vilka verksamheter som 
tidigare bedrivits på land söder om utredningsområdet och som kan ha gjort av-
tryck i form av olika typer av lämningar på sjöbotten. I den arkeologiska utred-
ning som utfördes av Arkeologerna år 2015 gjordes en grundlig genomgång av 
tillgängliga historiska kartor över området.

Kartstudien visade bland annat att området började bebyggas först under 
andra halvan av 1800-talet och på Häradskartan från 1868–1877 fanns endast 
två backstugor vid Stenavadet (vid område B i figur 2) samt en tändsticksfabrik 
i den östra delen av utredningsområdet.

På kartan i figur 3 framgår att omfattande utfyllnader utmed strandlinjen 
har gjorts i området sedan 1870-talet. De största utfyllnaderna tycks ha gjorts 
längst in i Mörtviken i den västra delen av utredningsområdet där järnvägen 
ursprungligen passerade över en vik som nu är helt igenfylld. Vid Stenavadet 
finns idag fem oljecisterner och området har använts som oljedepå under hela 
1900-talet. Exakt när området började användas som oljedeponi har varit svårt 
att härleda men i en tidningsnotis i Tidningen Kalmar från onsdagen den 8 juli 
1896 omnämns att bröderna Sandberg i Göteborg, på uppdrag av ett ryskt olje-
bolag, planerade att uppföra en petroleumcistern mellan Stenavadet och Lilje-
dahlska fotogenupplaget vid Motalaviken. Exakt var Liljedahlska fotogenuppla-

Figur 3. Utsnitt Häradskartan 1868–
1877. Programområdet är markerat 
med rött och den blåa linjen visar 
dagens strandlinje vilken visar att 
det utförts omfattande utfyllnader 
längs stränderna sedan 1870-talet. I 
kartans övre högra hörn syns Motala 
Tändsticksfabrik, som var i drift un-
der andra halvan av 1800-talet. 
Källa: Rikets allmänna kartverk, Hä-
radsekonomiska kartan 1868–1877, 
blad Hagebyhöga J112-54-25 (ur Nils-
son 2016).
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RESULTAT

get låg, och när det etablerades, har inte gått att fastställa men rimligtvis så har 
det uppförts någon gång mellan slutet av 1870-talet (om man utgår från att det 
inte fanns när Härads kartan upprättades) och 1890-talet.

Side scan sonarkartering
Sonarkarteringen resulterade i att en handfull indikationer, förutom vraket RAÄ 
Motala 311, lokaliserades. Det mest strandnära området i den östra delen av ut-
redningsområdet var inte möjligt att kartera med side scan sonar på grund av 
för litet vattendjup (figur 4).

De inre delarna av Mörtviken, vid småbåtshamnen i den västra delen av utred-
ningsområdet, var inte heller möjliga att kartera på grund av de många flytbryg-
gorna i området. Inför utredningen hade NMG granskat sonardata som tidigare 
samlats in av företaget Deep Vision AB. Ur det materialet hade två vrakliknande 
objekt valts ut där vraket RAÄ Motala 311, utgjorde det ena. Vid den nu aktuella 
sonarkarteringen visade sig den andra vrakindikationen vara förtöjningsanord-
ningarna till den stora fontänen i Motalaviken (figur 5).

Förutom lämningar på botten kunde sonaren se muddrade rännor fram förallt 
i anslutning till småbåtsbryggorna i Mörtviken. Även till bryggan i det nedre 
vänstra hörnet av den gröna rektangeln i figur 6 kan man skönja en muddrad 
kanal i botten.

Figur 4. Satellitfoto med montage av 
sonarmosaik som visar det side scan 
sonarkarterade området i Motala-
viken. De gröna rektanglarna visar 
två områden som kommer att pre-
senteras närmare i figur 5 och 6. 
Karta: ESRI, bearbetad av Jens Lind-
ström/NMG.
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MARINARKEOLOGISK UTREDNING MOTALA SÖDRA STRAND

Besiktning med drönare
Flygfotografering har alltid varit ett effektivt sätt att få överblicka större landom-
råden. Under senare år, då tekniken blivit billigare och mer lättillgänglig, har me-
toden med framgång börjat användas för att lokalisera arkeologiska lämningar 
på botten i framförallt grunda vatten i sjöar och hav. I det här fallet komplette-
rade drönaren de områden som inte gick att kartera med side scan sonaren i 
den östra delen av utredningsområdet. De flesta av de lämningar som gick att 
lokalisera med side scan sonaren kunde även ses från luften vilket kan förklaras 
med det goda siktdjupet i Vättern.

Figur 5. Område A, montage av 
sonarbild på satellitfoto som visar 
vraket RAÄ Motala 311. Karta: ESRI, 
bearbetad av Jens Lindström/NMG.

Figur 6. Område B, montage av 
sonar bild på satellitfoto utanför 
olje depån vid Stenavadet. I den röda 
elipsen syns några objekt som efter 
dykbesiktning visade sig vara sten-
kistor. I bildens nedre högra hörn 
syns fem oljecisterner. Karta: ESRI, 
bearbetad av Jens Lindström/NMG.
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RESULTAT

Från luften gick det även utan problem att se bojstenar, muddrade rännor, 
stora stenar etc. Inga ytterligare objekt av arkeologiskt- eller kulturhistoriskt in-
tresse noterades inom utredningsområdet förutom objekten som redovisas i 
delområde A och B.

Figur 7. På denna drönarbild tagen 
från cirka 70 meters höjd framträder 
konturen av vraket RAÄ Motala 311 
tydligt. Foto: Jens Lindström/NMG.

Figur 8. På denna drönarbild synd de 
objekt som noterades vid sonarkar-
teringen, jämför med figur 6. På flyg-
bilden ser man även den muddrade 
rännan (till vänster i bild) in till båt-
bryggan tydligt. Foto: Jens Lind-
ström/NMG.
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MARINARKEOLOGISK UTREDNING MOTALA SÖDRA STRAND

Dykbesiktningar
Dykbesiktningar gjordes på de sonar- och flygfotoindikationer som påträffades 
inom delområde B samt på vraket i delområde A. Förutom indikationer och vra-
ket dykbesiktades även grunda och strandnära områden där det ansågs vara 
motiverat. De inre delarna av Mörtviken dykbesiktades inte då stora delar av 
denna vik tidigare muddrats samt att viken delvis har fyllts ut.

Figur 9. På denna fotoplan som har 
sammanfogats av 564 stillbilder 
syns hela vraket RAÄ Motala 311, 
som mäter 15,6 meter över stäv. No-
tera mastspåret i kölsvinet samt res-
terna av byssan framme i förskep-
pet. Fotoplan: Jens Lindström/NMG.
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RESULTAT

VRAKET – RAÄ MOTALA 311
Vraket, som ligger på 2,5 meters djup och med fören pekandes mot norr, är cirka 
16 meter långt (15,6 meter över stäv) och sex meter brett och byggt med kravell-
teknik på furu. Båda stävarna sitter in situ och som mest sticker vraket upp 1,5 
meter ovan omgivande botten. Skeppssidorna ligger utfallna på botten utmed 
båda sidorna av vraket. Roder, master samt andra skeppstekniska detaljer sak-
nas. Ett mastspår (urtaget i kölsvinet för masten) i kölsvinet, sex meter akter om 
förstäven, vittnar om att fartyget har varit försett med minst en mast. Vraket 
dykbesiktades och videodokumenterades varefter en digital fotoplan över vra-
ket upprättades (figur 9).

Anonyma trävrak utan daterbara föremål är i regel svåra att åldersbestämma 
men detta vrak hade några detaljer som hjälpte till att, om än grovt, datera vraket. 
I kölsvinet, strax för om mastspåret noterades en genomgående gängad bult med 
sexkantig mutter (figur 10). Exakt när maskingängad bult med mutter började 
användas inom skeppsbyggeriet i Vättern är svårt att säga exakt men ett rimligt 
antagande är att fartyget byggts någon gång under 1800-talets sista årtionden.

En annan iakttagelse som pekar på att vraket inte är äldre än 1800-tal är 
mängden bevarat järn i skrovet. Vid dykbesiktningen noterades en hel del be-
varat järn, bland annat röstjärn, rormaljor och järnbultar. I den förliga delen av 
vraket noterades en hög med tegelstenar som förmodligen är resterna av en 
liten byssa (matlagningsplats) och strax intill låg en samling pilsnerflaskor, så 
kallade knoppflaskor, som genom märkning i flaskbottnarna kunde dateras till 
1906/1907 (figur 12).

Figur 10. I kölsvinet några decime-
ter framför mastspåret påträffades 
detta bultförband bestående av en 
kraftig järnbult med sexkantig mut-
ter, ett tecken på att fartyget inte är 
byggt tidigare än 1850. Foto: Jens 
Lindström/NMG.
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MARINARKEOLOGISK UTREDNING MOTALA SÖDRA STRAND

Utifrån ovanstående iakttagelser kunde vraket avfärdas som fornlämning, det 
vill säga att det inte hamnat på botten och blivit vrak innan år 1850.

STENKISTORNA UTANFÖR MOTALA VARV/STENAVADET
På sonarbilden i figur 5 och på flygbilden i figur 8 syns några större objekt på bot-
ten som på figur 8 har numrerats med siffrorna 2–7. Vid dykbesiktning kunde det 
konstateras att samtliga av dessa indikationer utgjordes av stenkistor av olika be-
varandegrad. Den yttersta stenkistan (nr 5 i figur 8) är kollapsad och ligger cirka 
70 meter ut från stranden. Den bäst bevarade stenkistan ligger cirka 25 meter 
ut från stranden och är markerad med nr 3 i figur 8 och den består av en sam-
manhängande rektangulär konstruktion som mäter 2,5 x 2 meter i sida (figur 13). 
Stenkistan ligger på 1,5 meters vattendjup och som mest är fyra stockvarv be-
varade. På botten runtomkring stenkistan ligger utfallna stenar och timmer vil-
ket indikerar att kistan ursprungligen varit högre och nått upp ovan vattenytan.

Figur 11. På bilden syns den kraftiga 
akterstäven med ett bevarat järn-
beslag där rodret en gång suttit. 
Foto: Jens Lindström/NMG.
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Bara några meter söder om stenkistan (nr 3) finns ytterligare en kollapsad 
stenkonstruktion som på botten liknar en utslagen blomma (nr 2 i figur 8). Efter 
närmare besiktning visade det sig handla om en tunnliknande konstruktion som 
varit fylld med sten och när tunnan slutligen har kollapsat har sidorna fallit ut på 
botten likt bladen på en utslagen blomma (figur 14).

Lämningar efter ytterligare minst två stenkistekonstruktioner besiktades 
längre ut i viken (nr 4 & 5) men dessa var betydligt sämre bevarade jämfört med 
stenkista nr 3 (figur 15). Förmodligen så har dessa stenkistor avsiktligt raserats 
när de slutat att användas då de sannolikt utgjort ett hinder för sjöfarten. Enligt 
det historiska kartmaterialet fanns det på platsen under några decennier under 
1900-talets mitt en lång brygga på platsen men det framgår inte av kartmate-
rialet när denna bryggkonstruktion uppfördes. Men det finns ingen bebyggelse, 
varken på land eller i vattnet, om man vågar förliga sig på Häradskartan som ti-
digare har omnämnts i rapporten. År 1959 syns den långa bryggan på ett flygfoto 
men i början av 1980-talet är bryggan borta.

Figur 12. På bilden syns några av de 
knoppflaskor från 1906/07 som på-
träffades framme i förskeppet. Foto: 
Jens Lindström/NMG.
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Figur 15. På bilden syns den raserade 
stenkistekonstruktionen vid nr 4 i fi-
gur 8. Timren i denna konstruktion 
är i stort sett identiska med timren 
vid nr 3 vilket tyder på att konstruk-
tionerna är samtida. Foto: Maija 
Huttunen/NMG.

Figur 13. Stenkista (nr 3) ligger på 
grunt vatten nära land och är den 
bäst bevarade stenkistan i området. 
Foto: Jens Lindström/NMG.

Figur 14. Likt en utslagen blomma på 
botten ligger denna trä- och sten-
konstruktion som troligtvis har an-
vänts som ett stödben till en längre 
brygga. Foto: Jens Lindström/NMG.
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Diskussion

Utredningen i södra Motalaviken resulterade inte i några nya fornlämningar men 
däremot gjordes flera kulturhistoriskt intressanta fynd och iakttagelser. Det ti-
digare kända vraket, RAÄ Motala 311, kunde på skeppstekniska- och typologiska 
grunder grovt dateras till sekelskiftet 1800/1900. Under arkivstudien gjordes för-
sök med att hitta uppgifter om vraket som ligger på grunt vatten långt in i Motala-
viken. Om fartyget förlist borde det ha gjort avtryck i samtiden och kanske någon-
stans även hamnat på pränt. I skriften Råbockarna från Harge av Gunnar Samu-
elsson finns en förteckning över förlista fartyg på Vättern och vid Motalaviken 

Figur 16. Vraket i Motalaviken kan ha 
sett ut som fartyget på bilden. Källa: 
www.axelnelson.com



22 NORDIC MARITIME GROUP

MARINARKEOLOGISK UTREDNING MOTALA SÖDRA STRAND

återfinns följande notering: ”vrak efter okänd slup i inre delen av Motala viken” 
(Samuelsson 1976). Eftersom inga andra vrak påträffades under utredningen så 
är det troligt att det här är vraket som RAÄ Motala 311 avser. Tyvärr så finns inga 
ytterligare uppgifter eller vidare källhänvisningar om när slupen skulle ha blivit 
vrak. Uppgiften, även om den kan tyckas vara lite torftig, ger ändå en hint om 
vad det handlar om för förtygstyp. Ursprungsbetydelsen för slup är ett litet en-
mastat kustfartyg med gaffelsegel, toppgaffelsegel, stagfock, klyvare och jagare 
och denna fartygstyp var en vanlig fartygstyp utmed Sveriges kuster och i de 
större insjöarna under framförallt andra hälften av 1800-talet. I figur 16 avbildas 
en slup i ungefär samma storleksordning som vraket i Motalaviken. Mycket ta-
lar dock för att fartyget inte har förlist utan att det snarare medvetet har sänkts 
på platsen. Vraket tycks vara strippat på alla lösa delar som har varit möjliga att 
återanvända så som master, riggdetaljer, roder etc. och medvetet slopade och 
sänkta vrak vinner sällan någon historisk berömmelse.

Stenkistorna som påträffade utanför Stenavadet fanns inte registrerade i 
Fornminnesregistret sedan tidigare och dess ålder är inte helt fastställd. Troli-
gast är dock att stenkistorna är samtida med varandra och att de utgör lämningar 
efter en tidigare bryggkonstruktion som har funnits på platsen. Området kring 
Stenavadet etablerades tidigt som ett industriområde och redan 1896 verkar det 
ha funnits ett fotogenupplag i området även om det är oklart exakt var och när 
detta fotogenupplag etablerades. Sannolikt så har de nu påträffade stenkistorna 
uppförts omkring 1880/1890 som en del av en lång bryggkonstruktion som an-
vänts för lastning och lossning av fotogen.
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Marinarkeologisk utredning Motala södra strand
I augusti 2018 utförde Nordic Maritime Group en marinarkeologisk utredning i 
södra Motalaviken, i den nordöstra delen av Vättern. Utredningen utfördes på 
uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län och den omfattade kart- och ar-
kivstudier, flygfotografering med drönare, kartering med side scan sonar samt 
dykbesiktning av side scan sonarindikationer. Syftet med utredningen var att lo-
kalisera indikationer på förlista farkoster eller andra maritima lämningar på bot-
ten inom utredningsområdet.

Inom utredningsområdet finns en tidigare känd fartygslämning av okänd 
typ och ålder. På typologiska och skeppstekniska grunder kunde fartygsläm-
ningen dateras till sekelskiftet 1800/1900 och fartygstypen kunde om än med 
viss osäker het bestämmas till enmastad slup.

Vid de gamla oljecisternerna utanför Stenavadet påträffades flera mer eller 
mindre sönderfallna stenkistor. Dessa utgör med största sannolikhet lämning-
arna efter en tidigare brygga som kan kopplas till det fotogenupplag som eta-
blerades på platsen omkring 1870/1880. Inga av lämningarna som påträffades 
inom utredningsområdet bedömdes utgöra fornlämningar. 
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