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SAMMANFATTNING 

Under hösten 2020 gjorde Statens maritima och 
transporthistoriska museer (SMTM) en utredning 
av ett antal områden i farleden in mot Hargshamn 
som skulle muddras. Då muddringsarbetet redan 
hade påbörjats var det endast tre av de åtta berörda 
områdena som ännu var orörda. Trots det avsöktes 
samtliga områden med side scan sonar och tre indi-
kationer (samtliga inom de orörda områdena) dyk-

besiktigades. Det kunde konstateras att samtliga tre 
var naturliga formationer och inte fornlämningar. 

Även en fjärde indikation hittades med sonar. 
Denna låg strax utanför ett av undersökningsom-
rådena där arbete pågick och undersöktes inte av 
dykare. Den bedömdes baserat på sonarbilden vara 
en fartygslämning, men inte fornlämning. 

BAKGRUND 

Mot bakgrund av att Hargshamn AB under hösten 
2020 genomförde muddringsarbeten i farleden som 
leder in till Hargshamn gjorde Statens maritima och 
transporthistoriska museer (SMTM) bedömningen 
att området behövde undersökas av marinarkeolo-
ger, varvid en bidragsansökan med bilagd undersök-
ningsplan skickades till Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Ansökan beviljades och 2020-10-26 till 2020-10-
29 genomförde SMTM undersökningar av de platser 
i farleden som skulle sprängas och muddras för att 
öka djupet. Syftet med den arkeologiska utredning-
en var fastställa om det i de områden som berörs 
av muddringen finns fornlämningar som skulle 
kunna skadas av det planerade arbetet. 

FIGUR 1. . Karta över den arkeologiska utredningens åtta områden i farleden in mot Hargshamn. Lantmäteriets 
terrängkarta (SWEREF99TM), licensierad CC0, bearbetad av Håkan Thorén och Håkan Altrock, SMTM. 
Skala 1: 50 000. 
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SYFTE OCH METOD 

Syftet med undersökningen var att fastställa om 
det i de områden som berörs av muddringen finns 
fornlämningar som skulle kunna skadas av det 
planerade arbetet.                                               

Samtliga områden, även de där muddringsarbe-

ten hade genomförts eller pågick avsöktes med side 
scan sonar och tre indikationer, samtliga inom de 
ännu orörda områdena dykbesiktigades. Det kunde 
konstateras att samtliga tre indikationerna var na-
turliga formationer och inte fornlämningar. 

TOPOGRAFI OCH 
KULTURMILJÖ 

Under senare delen av 1500-talet anlade kronan ett 
av sina skeppsvarv i Harbovik bredvid nuvarande 
Hargshamn. Det var ett relativt stort skeppsvarv 
under perioden 1570-1610-talet då flottans skepps-
gårdar decentraliserades och även större skepp fick 
byggas på landsortsvarven. Här byggdes skepp som 
Harbo Lejonet med 20 kanoner och Gamla Kronan 
som förde 32 kanoner. 

Från 1610 återupptogs nybyggandet av skepp 
på Stockholms skeppsgård och en centralisering 
inleddes då många av de mindre varven lades ned. 
1616/17 var nybyggnadsverksamheten på de mindre 

landsortsvarven koncentrerad till endast Västervik 
och Harbovik där det sistnämnda blev det sista var-
vet att läggas ned, 1623. (Fredholm 2014: 10-11). 

1668 lät Gustaf Otto Stenbock anlägga Hargs 
bruk och stångjärn skeppades härifrån till Stock-
holm. 1719 Bränner Ryssarna bruket och de omgi-
vande byarna men verksamheten återupptogs och 
ägde bestånd ända till 1921 På 1870-talet byggs järn-
vägen till Hargshamn som blev en viktig utskepp-
ningshamn. Härifrån skeppas därefter järnmalm 
från Dannemora gruva. Även virke var en viktig 
utförselvara härifrån (Nordström 1987: 77ff ).
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TIDIGARE 
UNDERSÖKNINGAR 

Inga marinarkeologiska undersökningar har oss 
veterligen utförts vid Hargshamn eller de områden 
som omfattas av utredningen. 

GENOMFÖRANDE 

Samtliga områden inklusive dumpningsområdet av-
söktes med Deep Vision side scan sonar, med 340kHz 
frekvens. Resultatet analyserades sedan och tre 
indikationer i ett av de områden som ännu var orört 
av muddringsarbetena undersöktes med dykare. 

Något som också var speciellt med detta jobb var 
att det skedde sprängningar inom muddringsområ-
dena längre in i skärgården samtidigt som vi dykbe-

siktigade indikationerna i de orörda områdena. Hur 
en dykare påverkas av undervattensprängningar 
och lämpligt säkerhetsavstånd har förstås med flera 
faktorer att göra så som storleken på laddningarna 
och avstånd etc. För att vara på den säkra sidan så såg 
vi till att inte ha dykare i vattnet under sprängning 
även när sprängningen var långt från dykplatsen.
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RESULTAT 

Sonarkarteringen gav tre indikationer som ansågs 
intressanta nog att undersöka med dykare. Det 
visade sig i samtliga fall vara naturliga formationer 
utan kulturhistoriskt intresse. 

Det enda människotillverkade föremålet vi 

hittade var en mindre fartygslämning (ID4) som låg 
strax utanför områdena. Att döma av utseendet på 
sonarbilden är detta en modern båt och den dykbe-
siktigades inte. 

ID WSG 84 SWEREF 99 TM Tolkning Antikvarisk 
bedömning 

1 60°11.356' N 
18°40.578' E 

N 6678166 
E 703812 

Stenröse i slänt Ej fornlämning 

2 60°11.419' N 
18°40.545' E 

N 6678281 
E 703775 

Sten på kulle i slänt Ej fornlämning 

3 60°11.499' N 
18°40.793' E 

N 6678442 
E 703996 

Kant i botten Ej fornlämning 

4 60°9.712' N 
18°31.283' E 

N 6674648 
E 695392 

Fartygslämning Övrig kultur-historisk 
lämning 

ID 1 
En stenhög i en slänt. Ingen fornlämning. 

FIGUR 2. ID 1. Stenröse. Foto: Jim Hansson, SMTM.
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ID 2 
Stenar vid en kant i bottnen. Ingen fornlämning. 

FIGUR 3. ID 2. Tegelsten och stenar vid en kant i bottnen. Foto: Jim Hansson, SMTM. 

ID 3 
ID 3 visade sig vara en kant i bottnen. Ingen fornlämning. 

FIGUR 4. ID 3. En kant i bottnen. Foto: Jim Hansson, SMTM.
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DISKUSSION OCH 
TOLKNING 

Av de åtta områdena som påverkades av muddring-
arna var det tyvärr endast tre där arbetena inte 
hade hunnit påbörjats och som alltså var orörda. 
Om det fanns något kulturhistoriskt intressant i de 
muddrade områdena eller där man dumpade det 
man fick upp kan vi inte veta säkert. Förhoppnings-

vis skulle företaget som sköter muddringarna ha 
rapporterat om de vid något tillfälle fick upp trävir-
ke eller andra människotillverkade föremål även 
om detta skulle ha inneburit stopp och fördyrning 
av muddringsprojektet.
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HARGSHAMN 

Under hösten 2020 gjorde Statens maritima och 
transporthistoriska museer (SMTM) en utredning 
av ett antal områden i farleden in mot Hargshamn 
som skulle muddras. Då muddringsarbetet redan 
hade påbörjats var det endast tre av de åtta berörda 
områdena som ännu var orörda. Trots det avsöktes 
samtliga områden med side scan sonar och tre 
indikationer (samtliga inom de orörda områdena) 
dykbesiktigades. Det kunde konstateras att samtliga 
tre var naturliga formationer och inte fornlämningar. 
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