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Sammanfattning

Nordic Maritime Group AB (NMG) utförde den 8 augusti 2019 en marinarkeologisk 
utredning, etapp 1, mellan öarna Stora Hästnacken och Broön i Värmdö kommun. 
Utredningen gjordes inför en planerad ledningsdragning mellan ovan nämnda 
öar och bestod av kart- och arkivstudie, kartering med side scan sonar samt 
flygfotografering med drönare. På den södra delen av Stora Hästnacken fanns 
Hästnackens tegelindustri (L2014:5063) som etablerades på 1730-talet och som 
är klassad som fornlämning i kulturmiljöregistret. Side scan sonarkarteringen 
resulterade i att sju objekt av möjligt antikvariskt intresse lokaliserades på 
botten utanför Stora Hästnacken strax intill det planerade ledningsstråket. Med 
hjälp av flygfotografering lokaliserades även två tydliga men fragmenterade 
brygglämningar som troligen har tillhört det gamla tegelbruket.
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Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB har för avsikt att ge en ny nätanslutning till fastigheten 
Alsvik 1:50 (figur 1). En ny sjökabel kommer att skarvas mot den befintliga 
sjökabeln i Hästnacksfjärden med totallängden 320 meter. I maj 2019 inbjöds 
NMG av Länsstyrelsen i Stockholms län att inkomma med en undersökningsplan 
och kostnadsberäkning gällande en arkeologisk utredning, etapp 1. NMG inkom 
med undersökningsplan och kostnadsberäkning i slutet av maj 2019 och fältdelen 
av utredningen utfördes den 8 augusti 2019.

Figur 1. Översiktskarta med utred-
nings området markerat med en röd 
cirkel. Karta: ESRI, bearbetad av Jens 
Lindström/NMG.
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Syfte, metod och genomförande

Syfte
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 1, var att ta reda på om det 
finns indikationer på fornlämningar inom utredningsområdet som kan komma 
att beröras av det planerade arbetsföretaget.

Metod och genomförande
Fältarbetet utfördes den 8 augusti 2019 och inleddes med att botten i, och i 
anslutning till, den 320 meter långa kabelkorridoren side scan sonarkarterades. 
Side scan sonaren som användes vid NMGs kartering var av fabrikat DeepVision 
Little Eye med en arbetsfrekvens på 340 kHz och vid karteringen tillämpades 110 
procents överlappning mellan sökstråken. Insamlad sonardata har analyserats 
i programvaran DeepView V4.2 och påträffade sonarindikationer har posi tions-
bestämts och markerats på en karta (se figur 4 samt tabell 1).

Side scan sonar är ett instrument som kan upptäcka objekt som sticker upp ur 
havsbottnen men det går inte att identifiera vilken typ av objekt det rör sig om. 
Med en side scan sonar kan man registrera anomalier, eller indikationer som de 
benämns i rapporten, som skulle kunna vara av antikvariskt intresse.

Flygfotografering med drönare har utförts för att lokalisera grunt liggande 
lämningar som inte går att lokalisera med side scan sonar. Vid flygfotograferingen 
användes en drönare av fabrikat DJI och modell Mavic Pro.
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Topografi och kulturmiljö

Topografi
Det aktuella utredningsområdet ligger i ett utpräglat mellanskärgårdslandskap 
som karaktäriseras av kuperade öar med vackert slipade granit- och gnejsklippor, 
delvis beväxta med hällmarkskog. Stora Hästnacken ingår i Hjälmö-Lådna 
naturreservat tillsammans med flera liknande öar vilka utmärker sig genom att 

Figur 2. Satellitbild över utred nings- 
 området mellan Stora Hästnacken 
och Broön med montage av sonar-
mosaik. De röda marke ringarna visar 
läget för tegelbrukslämningarna 
L2014:5063 (RAä Värmdö 151:1–4).  
Karta: ESRI, bearbetad av Jens Lind-
ström/NMG.
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TOPOGRAFI OCH KULTURMILJÖ

vara relativt oexploaterade för att ligga i denna del av skärgården. Mellan öarna 
ligger små fjärdar och i området för utredningen är botten märkbart kuperad 
med mycket berg i dagen och med stora djupvariationer.

Den södra delen av Stora Hästnacken är relativt flack och här utgörs stranden 
av växelvis berg i dagen och små sandstränder. Den norra sidan av ön, som 
vetter mot Lilla Hästnacken, har klippiga stränder men erbjuder bra vindskydd 
och är därför en populär naturhamn för fritidsbåtar. Nästan mitt på ön finns det 
ett kärr som egentligen är en är en gammal lertäkt från tiden då det fanns ett 
tegelbruk på ön.

Kulturmiljö
Inom fastigheten Alsvik 1:50 finns en fornlämning (L2014:5063), bestående av 
Hästnackens tegelindustri som etablerades av Johan Söderling på 1730-talet 
(figur 2). Den äldsta detaljerade kartan över Stora Hästnacken är från 1729 och 
på denna finns ingen bebyggelse utritad på ön (figur 3). I kulturmiljö registret står 
det att tegeltillverkningen upphörde på 1750-talet men andra källor gör gällande 
att tegelbruket var i drift i nära 100 år. Tegelbruket på Stora Hästnacken levere-
rade tegel till bland annat hus på Rindö och Ramsö samt till Fredriksborgs fäst-
ning vid Oxdjupet (Kulturhistorisk byggnadsinventering 2011–2012). Anledningen 
till att tegelbruket etablerades på platsen skall ha varit den för tegeltillverkning 
gynnsamma leran samt tillgången på sand (Södergren 1982).

En av anläggningarna i kulturmiljöregistret är registrerad som en hamn-
anläggning i form av en 6 x 10 meter stor lastbrygga L2014:5062 (RAä Värmdö 
151:3). När lämningarna registrerades 1978 fanns det fortfarande fyra grova stockar 
med stenfyllning innanför bevarade. Av registreringskortet i kulturmiljöregistret 
framgår det inte hur lastbryggan förhåller sig till strandlinjen men det är sannolikt 
att det kan finnas lämningar av bryggkonstruktioner på botten söder om denna 
lastbrygga. I den intilliggande viken väster om de registrerade lämningarna skulle 
det kunna finnas lämningar efter äldre hamnanläggningar, fasta fiskeanläggningar, 
kulturlager och även vrak. Området hade aldrig tidigare varit föremål för 
marinarkeologiska inventeringar och kunskapsläget inför utredningen bedömdes 
därmed som bristfälligt.

Figur 3. På denna karta från 1729, ett 
år innan tegelbruket anläggs på ön 
(röd cirkel), syns ingen bebyggelse på 
Stora Hästnacken. Norr på kartan är 
åt höger. Källa: Lantmäteristyrelsens 
arkiv, Akt: A119-2:1.
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Resultat

Figur 4. Satellitbild med montage 
av sonarmosaik samt utrednings-
området och de påträffade sonar-
indikationerna markerade. Karta: 
Esri, bearbetad av NMG.

Vid side scan sonarkarteringen registrerades sju objekt av möjligt antikvariskt 
intresse (figur 4–6 samt tabell 1). Samtliga objekt låg samlade i nära anslutning 
till utredningsområdets östra begränsning utanför den gamla lastagebryggan 
på Stora Hästnacken. Objekten är linjära och utgörs sannolikt av bryggtimmer 
eller möjligtvis vrakdelar. Flygfotografering med drönare visade att det finns 
bevarade timmer men även stenkoncentrationer utmed dagens strandlinje. En 
annan intressant iakttagelse var att den södra stranden på Stora Hästnacken 
var tydligt rödfärgad av fragmenterat tegel. Inga indikationer påträffades 
dock inom utredningsområdet men det är troligt att botten utanför den gamla 
lastagebryggan rymmer kulturlager från tegelbruksepoken.

Med hjälp av drönarfoto gick det tydligt att se den rödfärgade stranden samt 
resterna av lastagebryggan i strandkanten (röd cirkel, figur 7). Förutom den redan 
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RESULTAT

registrerade bryggan noterades ytterligare en förmodad brygglämning omkring 
50 meter öster om den förstnämnda (grön cirkel, figur 7). Bryggfundamenten är 
även synliga högst upp i figur 5.

Figur 5. Sonarindikationerna Id 1–4 
består av avlånga objekt där Id 4 är 
10 meter lång. Id 5–7 utgörs också 
av avlånga objekt men de syns inte 
på sonarmosaiken ovan. Sonarbild: 
NMG.

Figur 6. Sonarindikationerna Id 5–7 
består av avlånga objekt. Id 7 ser ut 
att ligga under en befintlig ledning. 
Sonarbild: NMG.
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NY SJÖKABEL I HäSTNACKSFJäRDEN

Tabell 1. Positionerna för de 7 sonarindikationerna i Hästnackfjärden, angivna i Sweref99TM, samt 
beskrivningar och tolkningsförslag.

Namn N E Beskrivning/tolkningsförslag

Id 1 6592882 708091 Avlångt objekt. Timmer?

Id 2 6592877 708105 Objekt bestående av flera sammansatta linjära objekt.

Id 3 6592876 708122 Långsmalt linjärt objekt.

Id 4 6592867 708096 Cirka 10 meter långt linjärt objekt. Timmer eller 
fartygslämning?

Id 5 6592844 708121 Linjärt objekt. Timmer?

Id 6 6592841 708116 Linjärt objekt. Timmer?

Id 7 6592839 708127 Linjärt objekt under befintlig kabel.

Figur 7. Drönarbild som visar den 
rödfärgade stranden utmed södra 
Stora Hästnacken. De röda och gröna 
cirklarna markerar äldre bryggor 
som syntes från ovan. Foto: Jens 
Lindström/NMG.
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Diskussion

Vid den marinarkeologiska utredningen, etapp 1, i Hästnacksfjärden lokaliserades 
flera objekt av möjligt arkeologiskt intresse i nära anslutning till den planerade 
ledningssträckningen. Lämningarna som lokaliserades på botten med hjälp av side 
scan sonar utgör med största sannolikhet rester av lastagebryggor som tillhört 
tegelbruket Stora Hästnacken vilket fanns på ön mellan cirka 1730 och 1830. 
Innan lämningarna okulärbesiktas går det emellertid inte att dra några längre 
slutsatser om dess karaktär och ålder men om de kan kopplas till verksamheten 
på tegelbruket som funnits på ön bör lämningarna betraktas som fornlämningar 
då de får antas vara äldre än 1850.
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