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Sammanfattning

Nordic Maritime Group AB (NMG) utförde mellan den 17 och 19 juni 2019 en 
marinarkeologisk utredning i vattnet utanför öarna Långö och Bolmö i Brändö 
kommun i Ålands nordöstra skärgård. Utredningen är en del i arbetet med att ta 
fram en miljökonsekvensbeskrivning gällande det så kallade Kortruttsprojektet 
som syftar till att korta restiderna med färja mellan öarna i denna del av skär-
gården. I miljökonsekvensbeskrivningen utreds om ett nytt färjeläge ska anläggas 
vid befintligt färjefäste vid Ramsvik på Långö, alternativt att ett nytt färjefäste 
anläggs på östra sidan av Bolmö. Det marinarkeologiska arbetet har utgjorts av 
kart- och arkivstudier, kartering med side scan sonar, flygfotografering med drö-
nare samt dykinventering.

Inom de två inventeringsområdena som karterades med side scan sonar på-
träffades inga lämningar av arkeologiskt intresse. Med drönare upptäcktes en 
ansamling timmer på grunt vatten strax väster om det befintliga färjeläget i 
Ramsvik på nordöstra Långö. Vid dykbesiktning kunde det konstateras att det 
rörde sig om upp emot tio löst liggande rundtimmer av furu som låg på botten. 
Vilken typ av anläggning som timren ingått i är oklart, men de bedömdes inte 
vara äldre än 100 år. Möjligtvis härrör timren från ett äldre sjömärke, en brygg-
anläggning eller liknande.

I Byviken, söder om Ramsvik, lokaliserades ytterligare ett område med löst 
liggande furutimmer på grunt vatten nära land. Inga uppstickande pålar note-
rades i området. Timren kunde inte härledas till någon bestämd anläggning och 
de bedömdes inte utgöra fornlämning.
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Bakgrund

Figur 1. Översiktskarta med inven-
teringsytorna på land och i vattnet 
markerade. Inventeringsområdena 
på land omfattades av en separat ut-
redning som utfördes av Tyréns AB 
i maj 2019. Karta: ESRI, bearbetad 
av NMG.

Åva ligger i Brändö kommun i nordöstra delen av Ålands skärgård. I öster och 
söder gränsar Brändö mot Skiftet, en långsmal fjärd som utgör en naturlig gräns 
mellan Åland och egentliga Finland.

Inom ramen för planering och byggande av Kortruttsprojektet Västra Föglö 
flyttas befintlig färjetrafik från rutten Svinö–Degerö till rutten Åva–Osnäs. Mot 
denna bakgrund utreds om ett nytt färjeläge ska anläggas vid befintligt färjefäste 
på Långö, alternativt om ett nytt färjefäste anläggs på östra sidan av Bolmö. In-
för projektet genomförs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska ligga till 
grund för val av alternativ gällande färjefästets läge på Åva. Denna ska utföras 
enligt ÅLR landskapslag (2018:31) och Landskapsförordning (2018:33) om miljö-
konsekvensbedömning. För att uppfylla kraven i MKB-lagen skall det finnas in-
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formation om aktuell natur och kulturmiljöstatus över områden som ingår i be-
dömningen.

NMG:s uppdrag var att utreda om det finns fornlämningar eller kulturläm-
ningar på havsbottnen i de områden som kan komma att beröras av arbetsföre-
taget. Konsultfirman Tyréns AB har arbetat med att inventera och dokumentera 
fornlämningar och kulturmiljöer på land (figur 1).

Utredningen utfördes mot bakgrund av Landskapslag (2007:19) om skydd av 
det maritima kulturarvet vilken syftar till att skydda vrak och andra kulturella 
lämningar under vatten.
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Syfte, metod och genomförande

Syfte
Den arkeologiska utredningen gick ut på att lokalisera och dokumentera möjliga 
fornlämningar och övriga kulturlämningar under vatten inom eller i nära anslut-
ning till aktuella utredningsområden.

Metod och genomförande
Kart- och arkivstudien har omfattats av en genomgång av litteratur, arkeologiska 
rapporter, historiska kartor, samt en genomgång av Kulturbyråns digitala forn-
minnesregister samt dess analoga vrakregister över Brändö kommun. Vissa delar 
av kart- och arkivstudien utfördes i samarbete med Tyréns AB.

NMG har karterat aktuella utredningsområden med en side scan sonar (Dual 
frequency 340/680 kHz) från företaget DeepVision AB och insamlad sonardata 
har analyserats i programvaran DeepView 4.1. I ursprungsplanen ingick även att 
granska rådata från en tidigare utförd kartering med multibeam-ekolod som 
genom fördes av mätföretaget Civil Tech sommaren 2017. Denna granskning ut-
gick då aktuell djupdata (rådata) enbart fick granskas på Cicil Techs kontor i Åbo 
då denna typ av djupdata är sekretessklassad och inte får spridas vidare digi-
talt. NMG har emellertid tagit del av flera olika djupkartor som är framställda av 
Civil Tech över aktuella utredningområden och som baseras på deras mätningar.

Flygfotografering har utförts med en drönare av fabrikat och modell DJI Mavic 
Pro. De grunda vikar som flygfotograferades och som ligger utanför aktuella ut-
redningsområden är ytor som endast skulle karteras extensivt då de ligger långt 
ifrån de påverkansområden som ligger till grund för utredningen. Dyk besiktning 
av objekt i dessa områden utfördes av Naturvatten AB som genomförde sina 
marin biologiska fältinventeringar samtidigt som NMG var på plats på Åva.

Dag ett av utredningen inleddes med side scan sonarkartering av aktuella 
utredningsområden samt flygfotografering med drönare i strandzoner, samt i 
Byviken i Bolmösund. Efter utförda karteringar analyserades insamlad data och 
områden och objekt valdes ut för dykinspektion under nästkommande dag.

Dag två utfördes dykbesiktningar samt fotodokumentation av side scan sonar-
indikationer och objekt som lokaliserats med drönaren. Även strandzonerna i 
anslutning till aktuella utredningsområden dykbesiktades.

Den marinarkeologiska utredningen utfördes av Eveliina Salo, marinarkeolog, 
Jens Lindström, marinarkeolog samt Maija Huttunen, maringeolog, från NMG. 
Utredningen utfördes på uppdrag av Structor Miljöbyrån Stockholm AB och till 
vissa delar i samarbete med företagen Tyréns AB och Naturvatten AB.
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Topografi och kulturmiljö

Åland är ett örike bestående av mer än 6 600 öar beläget i Östersjön mitt emellan 
Stockholm och Helsingfors. Utredningsområdet med Långö, Bolmö och Åva ligger 
på nordöstra Åland i Brändö kommun. Skärgårdslandskapet har flacka konturer 
med toppar som sällan överstiger 30 meter genom att inlandsisen slipade ned 
och slätade ut berggrunden. Över tusen öar, kobbar och skär i Brändö kommun 
skapar variation i utblickar och siktlinjer. Cirkelformiga landskapsstrukturer med 
Ängskärsfjärden som tydligt exempel, varvat med långa raka sund och inskurna 
vikar bidrar ytterligare till landskapets mångformighet. Den linjeräta djuprän-
nan Skiftet utgör en naturlig gräns mellan Åland och Finland och har varit viktig 
för den långväga sjöfarten.

Landhöjningen och människans kolonisering 
av skärgården
Landhöjningens påverkan på landskapet är central för förståelsen av såväl den 
topografiska som den kulturella utvecklingen i skärgårdslandskapet. Under is-
tiden pressades landmassan nedåt under isens tyngd. När isen började att dra 
sig tillbaka för cirka 10 000 år sedan började landytan att stiga. Landhöjningen 
pågår fortfarande, med omkring en halv meter på hundra år, och fortsätter att 
omforma landskapet. Kobbar och skär stiger sakta upp ur havet och gamla far-
leder grundas upp. Sund och vikar växer gradvis igen och blir till brukningsbara 
dalgångar. Idag är till exempel Åva och Bolmö åtskilt endast genom en smal 
vatten passage, Bolmsund, vilken upprätthålls genom muddring (figur 2). Bolmö 
och Långö har däremot genom landhöjningen redan växt samman vid Långsund.

Under stenåldern låg större delen av skärgården mellan fasta Åland och Fin-
land under vatten, så också området för nuvarande Brändö kommun och därför 
har inga lämningar från denna period påträffats här. Under bronsåldern (1800–
500 f.Kr.) stack endast mindre holmar och kobbar upp ur havet i området då 
vatten nivån låg mellan 10 och 25 meter högre än dagens. Vattennivån under järn-
åldern (500 f.Kr.–1050 e.Kr.) var mellan 5 och 10 meter högre än idag och under 
denna period kom barrträden att succesivt ta över som dominerande trädslag 
på bekostnad av lövträd.

Landhöjningen förklarar även människans kolonisation av landskapet. De 
äldsta spåren av människor på Åland är 6 000–7 000 år gamla och de första 
människorna var förmodligen säljägare som kom invandrande över isen öster-
ifrån. På Ålands högre liggande landområden började fångstekonomin så små-
ningom att kompletteras med sädesodling och djurhållning. Det betydde i sin 
tur att bosättningarna fick en allt mer fast struktur. På öarna Långö, Bolmö och 
Åva finns inga belägg för någon fast befolkning i form av boplatser eller gravar 
under förhistorisk tid. Under medeltiden (1050–1500 e.Kr.) börjar vi känna igen 
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landkonturerna med en vattennivå som var cirka 2–5 meter högre än idag. Då 
etablerades även den bystruktur i Brändö skärgård som vi ser än idag. Brändö 
och Åva befolkades först och från dessa befolkades så småningom även Långö.

Historiska farleder
Även om de första människorna som befolkade Ålands övärld troligtvis kom 
vandrande över isen så var de naturligtvis även båtburna och väl förtrogna med 
färder till havs. Vilka segelleder som då användes är förstås idag omöjligt att 
svara på men då var Åland inte mer än en liten ögrupp i det stora havet långt 
ifrån närmsta fastland och topografin kan i det närmaste jämföras med en ytter-
skärgård med enstaka större trädbevuxna öar och mängder av kala kobbar och 
skär. I och med landhöjningen såg nya öar dagens ljus samtidigt som befintliga 
öar växte samman och omkring yngre järnålder började det Åland som vi känner 
idag att ta form. Det ständigt föränderliga landskapet har inte varit oproblema-
tiskt för sjöfarande då farleder som brukats under generationer med tiden grun-
dats upp vilket inneburit att sjöfarten har fått hitta nya vägar. In i det längsta har 
människan kämpat med att behålla de gamla farlederna men tillslut har man fått 
ge vika mot landhöjningens oundvikliga förlopp.

En annan följd av landhöjning i skärgårdslandskap är att det hela tiden uppstår 
nya grynnor och grundområden vilka innebar en fara för den båtburne och det 
gällde att känna sina vatten väl. I kulturlandskapet går det att urskilja förhistoriska 
uppgrundade farleder genom rekonstruktion av strandlinjer i kombination med 
att studera hur traditionellt kustbundna fornlämningstyper så som fornborgar, 
bronsåldersrösen, hällristningar etc., fördelar sig i landskapet.

Figur 2. Denna flygbild är tagen mot 
sundet mellan Bolmö (till höger) 
och Åva (till vänster) och här kan 
man tydligt se hur vattenvägen mel-
lan öarna idag upprätthålls genom 
muddring, ett tydligt exempel på ett 
landskap i ständig förändring. Foto: 
Jens Lindström/NMG.
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Det äldsta historiska dokument som berör farleder i åländska vatten är en 
medeltida seglingsbeskrivning, den så kallade Kung Valdemars segelled, i den 
danska Kung Valdemars jordebok. Denna handskrift beskriver en färdrutt i Öster-
sjön från Blekinge längs den svenska ostkusten, via Åland, Skärgårdshavet och 
Finlands sydkust till Reval i Estland. Skriften är daterad till omkring 1300 även om 
segelbeskrivningen tros ha utformats under 1230-talet (Flink 1995:11ff.). Segel-
leden beskrivs i korthuggna satser som räknar upp sammantaget 100 platser 
längs kusten och avstånden mellan dem. I den södra delen av Ålands skärgård 
omnämns öarna Lemböte, Kökar och Föglö (figur 3).

Åva ligger norr om de platser som omnämns längs Kung Valdemars segelled 
men det är troligt att det under medeltid funnits liknande seglingsbeskrivningar 
för färder även i den norra åländska skärgården utmed farleden in till det finska 
fastlandet. De första sjökartorna som visar utritade farleder är en relativt sen 
företeelse och började komma först under 1700-talet. Dessa kartor är i regel 
mycket översiktliga men av dessa framgår hur Åva och Brändö förhåller sig till 
de viktigare farlederna mellan Åland och det finska fastlandet (figur 4).

Postvägen Sverige–Finland
Under stormakttiden växte behovet av effektiva kommunikationer mellan olika 
landsdelar. År 1636 genomfördes en stor postreform som blev styrande för hur 
posten transporterades över Åland fram till 1800-talet. Med skattelättnader som 
kompensation fördes posten som en budkavle mellan postbönder som bodde på 
lämpligt avstånd från varandra. Den reguljära postlinjen följde den gamla sam-
färdsleden över Åland. Den gick från Grisslehamn till Storby i Eckerö, vidare till 

Figur 3. Kartan visar de platser på 
Åland och i sydvästra Finland som 
omnämns i Kung Valdemars segel-
led från 1200-talet. Karta: ESRI, be-
arbetad av NMG.
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Figur 4. (överst) Utsnitt ur tullförvaltare 
Peter Nymanssons karta över farleder och 
hamnar i Finland från cirka 1800. Av kartan 
framgår att Åva (röd cirkel) ligger mellan 
två farleder som passerar söder, respektive 
norr, om Åva. Källa: Krigsarkivet.

Figur 5. (nederst till vänster) Utsnitt ur 
Gene ral Charta öfwer Ålandh från 1714 som 
visar att postvägen gick över både Brändö 
och Åva. Källa: Riksarkivet.

Figur 6. (nederst till höger) Utsnitt ur Bur-
mans postvägskarta från 1747 som visar 
postvägens sträckning via Brändö, förbi 
Åva, och vidare mot Tomois på den finska 
sidan. Källa: Riksarkivet.
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det fasta Åland. Från Bomarsund fortsatte den över Vårdö, Kumlinge och Brändö 
innan den nådde det finländska fastlandet. I Brändö landade posten i den syd-
östra delen av byn. Därefter slingrade sig postvägen genom den väl samlade byn, 
förbi Brändö kyrka och ner mot Norrstrand med postbryggan. Härifrån fortsatte 
postbåtarna mot Vartsala i Åboland.

Den äldsta kartan som visar postvägens sträckning över Brändö skärgård är 
från 1714 och (General Charta över Åland från 1714) och av den, även om den 
är något schematisk, framgår att linjen går via Brändö och sedan vidare vatten-
vägen upp till Åva och även tvärs över denna ö för att sedan vika av mot nordost 
mot det finska fastlandet (figur 5). På senare kartor, från mitten av 1700-talet 
och framåt avbildas postrutten passera via Brändö men inte över Åva (figur 6).

Kända forn- och kulturlämningar i området
Antalet registrerade fornlämningar på öarna som omfattas av utredningen är 
lågt. Den fornlämning som ligger närmast något av de marinarkeologiska utred-
ningsytorna är bebyggelselämningar på Långö i den inre delen av Byviken, med 

Figur 7. Översiktskarta som visar de 
fornlämningar och mari tima läm-
ningar som finns registrerade i Forn-
lämningsregistret på Långö, Bolmö 
och Åva. Karta: ESRI, bearbetad av 
NMG.
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beteckningen Br 7.1 (figur 7). Lämningen är registrerad som en by-/gårdstomt med 
datering till medeltid–1500/1600-tal och skall enligt sägen utgöra resterna efter 
den äldsta bebyggelsen i Brändö. Kettil Björn i Långö finns omnämnd i skriftliga 
källor. Petter Ålänning donerade en gård i Långö till Åbo biskopsbord (Fornläm-
ningsregistret). I Åva by finns ytterligare en bebyggelselämning (Br 12.1), även den 
en by-/gårdstomt. Enligt sägen skall Åvas första bebyggelse legat på platsen. Olika 
lägen för bosättningen har utpekats av skilda informanter (Fornminnesregistret).

I eller i nära anslutning till utredningsområdet utanför Långö och Bolmö finns 
inga kända maritima lämningar enligt Kulturbyråns vrakregister. I Brändö kom-
mun finns det totalt 34 fartygslämningar registrerade. Majoriteten av vraken i 
registret ligger nära land och ofta i skyddade vikar. Av vrakregistret framgår att 31 
av vraken är uttjänta fartyg som har blivit slopade någon gång under inter vallet 
sent 1800-tal och sent 1900-tal, de allra flesta mellan 1920 och 1950 under den 
så kallade skutdöden då många segelfartyg övergavs och slopades till fördel för 
motor drivna fartyg. Två av de 34 fartygslämningarna återfinns på västra Åva. 
Strax väster om Åva sjöviste, eller byhamn, finns lämning Br 412.1 vilket är vraket 
efter den slopade galeasen Afrodite som enligt registret inköptes för att huggas 
upp på 1930-talet. Cirka en kilometer norr om Åva byhamn, i viken Nordan-
sund, finns den andra registrerade fartygslämningen (Br 412.2) och är vraket efter 
galeasen Alide som slopades på platsen omkring 1950 (figur 7).

Bristen på fartygslämningar ute på djupare och öppet vatten skall dock ses 
som ett uttryck för avsaknad av systematiska marinarkeologiska inventeringar.
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Resultat

Side scan sonarkartering
Side scan sonar är ett instrument som började utvecklas i slutet av andra världs-
kriget som ett sätt att försöka lokalisera ubåtar som gömde sig under vatten ytan. 
En side scan sonar kan på ett enkelt sätt liknas vid en torpedliknande stålkropp 
(ofta kallad sonarfisk) med två ekolod fastsatta på varsin sida som sänder ut 
signaler vågrätt istället för lodrätt. Signalerna sänds upp till båten via en fiber-
optisk kabel där de tolkas och spelas in av en dator som sedan visar resultatet 
två dimensionellt på en skärm.

Sonarfisken släpas efter en båt och söker åt vardera håll. Genom att ställa in 
sonaren på olika frekvenser kan man söka smalt eller brett. De sidescan sonarer 
som NMG arbetar med har totala sökbredder på mellan 30 och 300 meter och 
sökbredden bestäms i regel i fält beroende på rådande vattendjup och botten-
förhållanden. Olika material på havsbotten ger olika starka ekon. Stål, stenar 
och klippor ger till exempel ett kraftigt eko medan mjuka material som lera eller 
sjödränkt trä ger ett svagare och mjukare eko. Detta avspeglar sig i den grafiska 
bild över botten som framställs i datorn och med lite träning lär man sig ganska 
fort att se skillnad på olika typer av bottnar. Side scan sonaren alstrar dock ingen 
fotorealistisk bild över botten.

Figur 8. Bilden visar hur botten av-
tecknar sig vid side scan sonarkar-
tering utanför färjefästet på Långö. 
Här är sökbredden inställd på 50 
meter åt varje håll vilket ger en 
total sökbredd om 100 meter. De 
två svarta fälten i mitten av bilden 
är vattenpelaren mellan sonaren 
och botten. Till höger i bilden syns 
funda menten till kajen och de små 
cirklarna i bildens nederkant är bil-
däck. Sonarbild: NMG.
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RESULTAT

FÄRJEFÄSTET VID RAMSVIK, NORDÖSTRA LÅNGÖ
Utredningsområdet vid färjeläget på norra Långö uppgick till cirka 50 000 kvadrat-
meter och det största vattendjupet inom området uppmättes till 16 meter (figur 
9). Här skannades botten med en sökbredd om 100 meter det vill säga att sonaren 
skannade botten 50 meter ut på var sida om båtens midskeppslinje. I detta om-
råde påträffades inga objekt av arkeologiskt eller kulturhistoriskt intresse. Pre-
cis utanför ombordkörningsrampen noterades en del bildäck på botten, i övrigt 
inga andra objekt förutom stenar och något enstaka sjunktimmer.

SYDÖSTRA BOLMÖ
Utredningsområdet utanför östra Bolmö uppgick till 500 000 kvadratmeter (0,5 
kvadratkilometer) och sonarkarteringen visade på en mycket varierad botten 
med stora partier med berg och stenig blockterräng, framförallt i strandzoner, 
men även partier med plana lerbottnar i den norra delen av området (figur 10). 
Vattendjupet varierade mellan 0 och 18 meter och i området fanns även två 
grundområden. Större delen av utredningsområdet skannades med 100 meters 
sökbredd, det vill säga att sonaren skannade botten 50 meter ut på var sida 
om båtens midskeppslinje. Fem objekt av möjligt kulturhistoriskt eller arkeolo-
giskt intresse lokaliserades i den östra delen av området vilka valdes ut för dyk-
besiktning.

Figur 10. (nederst till vänster) Här 
syns inventeringsområdet i vattnet 
utanför sydöstra Bolmö med mon-
tage av side scan sonarmosaik som 
visar karteringens täckningsområde. 
Karta: NMG.

Figur 9. (överst till vänster) Här syns 
inventeringsområdet i vattnet utan-
för färjeläget vid nordöstra Långö 
med montage av side scan sonar-
mosaik som visar karteringens täck-
ningsområde. I området påträffades 
inga objekt av antikvariskt intresse. 
Karta: NMG.

Figur 11. Kartan ovan visar vilka om-
råden som flygfotograferades med 
drönare samt två områden med 
timmer ansamlingar, som lokalisera-
des i Ramsvik och i Byviken. Karta: 
ESRI, bearbetad av NMG.
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Kartering med drönare
NMG har sedan 2017 använt drönare för att flygfotografera strandzoner och 
grunda vattenområden i syftet att lokalisera lämningar på botten. Metoden har 
visat sig vara mycket effektiv då stora områden kan karteras på relativt kort tid, 
dessutom kommer drönaren åt områden där side scan sonar inte kan användas 
på grund av för grunt vattendjup. Samtliga strandzoner i anslutning till aktu-
ella utredningsområden, samt de grunda vikarna Byviken och den östra delen 
av Bolmö sund, flygfotograferades från mellan 50 till 100 meters höjd (figur 11).

Tabell 1. I tabellen ovan återges positionerna för timmeransamlingarna i Ramsvik och i Byviken i 
koordinatsystem EUREF FIN TM35FIN.

Id Beskrivningar Djup (m) X Y

1 Timmeransamling, Ramsvik
(centrumkoordinat)

1,5 173 793 6 722 250

2 Timmeransamling, Byviken
(centrumkoordinat)

0,5–1,0 174 083 6 721 353

Figur 12. I Ramsvik, cirka 40 meter 
väster om utredningsområdet, lo-
kaliserades flera linjära objekt på 
grunt vatten cirka 30 meter från 
land. Platsen valdes ut för dykbe-
siktning. Karta: NMG.
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RESULTAT

I Ramsvik, ett tiotal meter väster om utredningsområdets västra begräns-
ning, noterades flera linjära objekt på botten som såg ut att vara timmer som 
skulle kunna utgöra en nedbruten fartygslämning eller liknande (figur 12). Om-
rådet hade inte karterats med side scan sonar på grund av för grunt vattendjup. 
Platsen positionsbestämdes och valdes ut för dykbesiktning (se nr 1 i figur 12). I 
den västra delen av Byviken, cirka en kilometer söder om Ramsvik, påträffades 
ett område med spridda rundtimmer på grunt vatten nära land (figur 13). Denna 
timmeransamling dykbesiktades senare av marinbiologer från företaget Natur-
vatten under efterföljande dag.

Dykbesiktningar
Dykbesiktningar utfördes under den andra fältdagen den 18 juni och dykningarna 
inleddes med att besikta fem sonarindikationer som lokaliserats i den östra delen 
av utredningsområdet utanför sydöstra Bolmö. Siktdjupet i vattnet uppgick till 
cirka 3–4 meter. Samtliga sonarobjekt utgjordes av antingen naturforma tioner 
som stenblock och bergsformationer. En av indikationerna visade sig vara en fem 
meter lång trädstam (figur 14).

Figur 13. I den västra delen av By-
viken lokaliserades flera linjära ob-
jekt på grunt vatten nära land. Plat-
sen valdes ut för dykbesiktning. 
Karta: NMG.
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Efter att sonarindikationerna besiktats avsöktes de strandzoner som låg i 
direkt anslutning till utredningsområdet. I det södra området, utanför Bolmö, 
följdes den bergiga och brant sluttande botten från stranden och cirka 10–15 
meter ut i sundet där botten planade ut och övergick till lösare sediment och 
lera. Inga objekt av arkeologiskt eller kulturhistoriskt intresse påträffades. Inte 
heller i det norra utredningsområdet, utanför färjefästet vid nordöstra Långö, 
påträffades något av arkeologiskt intresse. På botten utanför kajen noterades en 
handfull bildäck som med största sannolikhet använts av färjorna som fendrar 
mot kajen samt lite recent järnskrot.

Figur 14. En av de dykbesiktade sonar-
indikationerna i det södra utred-
ningsområdet utgjordes av en träd-
stam. Foto: Jens Lindström/NMG.

Figur 15. Bilden visar några av tim-
ren i timmeransamlingen i Ramsvik, 
väster om utredningsområdet. Foto: 
Jens Lindström/NMG.
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RESULTAT

Timmeransamlingen i Ramsvik som påträffades med hjälp av drönaren visade 
sig vara ett område med ett tiotal rundtimmer av furu med ganska klena dimen-
sioner, cirka 10–15 centimeter i diameter och maximalt fyra meter långa (figur 15). 
Tre av dessa stack snett upp ur bottnen men de flesta låg plant på botten täckta 
med tång och tunna trådalger. Inga konstruktionsdetaljer, som hål, tappar, lax-
stjärtar eller liknande påträffades vilket talar för att timren inte ingått i en brygg- 
eller stenkistekonstruktion. En möjlig tolkning är att timren kommer från en ra-
serad dykdalb, sjömärke eller liknande. Timmeransamlingen bedömdes inte ut-
göra fornlämning då den inte antas vara äldre än 100 år.

Timmeransamlingen i västra Byviken besiktades och fotodokumenterades av 
dykare från företaget Naturvatten i samband med att de gjorde marinbiologiska 
inventeringar i området. Timren som syntes från luften visade sig vara kluvna 
furutimmer som låg spridda nära land över ett område som mätte cirka 30 x 30 
meter. Samtliga timmer låg plant på botten men inga uppstickande pålar note-
rades i området. Möjligen kommer timren från en raserad brygga eller liknande. 
Timmeransamlingen bedömdes inte utgöra fornlämning.
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Diskussion

Vid den arkeologiska utredningen påträffades inga lämningar av arkeologiskt 
eller kulturhistoriskt intresse på botten inom aktuella utredningsområden ut-
anför Ramsvik på nordöstra Långö samt utanför sydöstra Bolmö. En timmer-
ansamling med oklar ursprunglig funktion påträffades i Ramsvik på grunt vatten 
cirka 30 meter väster om gränsen för utredningsområdet. Ytterligare en timmer-
ansamling påträffades långt in i Byviken, även den på mycket grunt vatten och 
med oklar ursprunglig funktion. Ingen av dessa timmeransamlingar bedömdes 
dock utgöra fornlämningar men väl kulturhistoriska lämningar. NMG bedömer 
därmed att inget av de båda föreslagna alternativen för det nya färjeläget på Åva 
kommer att ha någon negativ påverkan på påträffade lämningar.
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Marinarkeologisk utredning inför nytt färjeläge  
på Åva, Åland
Nordic Maritime Group AB (NMG) utförde mellan den 17 och 19 juni 2019 en 
marin arkeologisk utredning i vattnet utanför öarna Långö och Bolmö i Brändö 
kommun i Ålands nordöstra skärgård. Utredningen är en del i arbetet med att ta 
fram en miljökonsekvensbeskrivning gällande det så kallade Kortrutts projektet 
som syftar till att korta restiderna med färja mellan öarna i denna del av skär-
gården. 

Det marinarkeologiska arbetet har utgjorts av kart- och arkivstudier, karte-
ring med side scan sonar, flygfotografering med drönare samt dykinventering. 
Vid den arkeologiska utredningen påträffades inga lämningar av arkeologiskt 
eller kulturhistoriskt intresse.
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