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Omslagsbild:  Elledningar mellan Lotsholmsströmmen, Jyddö och Nötö samt åkrar mellan berg i 

den nordöstra delen av Bänö 

Grunduppgifter 

Område: Åland, nya elledningslinjer från Svinö på Lumparland via de norra delarna av Föglö 

till Sottunga med alternativa utstakningar.  

Syfte: Att utreda om det finns fasta fornlämningar eller andra arkeologiska lämningar som 

bör skyddas vid de planerade förnyade och nya elledningslinjerna. 

Arbetstid: Terrängarbeten 20 ï 24.4.2020.  

Beställare: AFRY Finland Oy 

Personal: Mikroliitti Oy, terrängarbeten Timo Sepänmaa och Janne Soisalo. Förberedelser, 

arkivarbete och rapportering Timo Jussila. 

Resultat:  En fornlämning, dvs. ett gravröse, på västra sidan i närheten av elledningslinjen 

var känd sedan tidigare. I samband med inventeringen hittades fyra fornlämningar 

vid elledningslinjen och i närheten av den: på Svinö ett röse och en stenkonstrukt-

ion och på Föglö två så kallade kompassrosor av sten. Två gamla tomter på kartor 

från 1700-talet gränsar till elledningslinjen. De är dock bebyggt område och har 

inte klassificerats som skyddsobjekt. Dessutom rapporterades ett gammalt 

ägogränsmärke, som inte heller är en fornlämning. Vid elledningslinjen observera-

des på flera ställen moderna stenhögar, som antagligen varit stödkonstruktioner för 

de tidigare elledningsstolparna eller bildats när elledningarna drogs. Dessa sten-

högar är alltså inte skyddsobjekt. 

 

 Allt som allt finns det alltså fem fasta fornlämningar vid elledningslinjen eller på 

under 70 meters avstånd från den.  

  
Förklaringar:  Koordinaterna och kartorna förevisas i ETRS-TM35FIN-koordinatsystem. Kartorna kommer 

från Lantmäteriverkets terrängdatabas i mars 2020, såvida inget annat nämns. Uppgifterna 
om fornlämningar har kontrollerats 3/2020. Foton har inte katalogiserats i något offentligt 
arkiv och har inget accessionsnummer.  Fotona är digitala och förvaras på Mikroliitti Oy:s 
server. 
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De planerade nya och förnyade elledningarna med alternativa dragningar har märkts på kartan 

med grönt. Endast avsnitten på markområdena inventerades. 

 

Inventering 

En ny elledningslinje planeras mellan elstationen på Svinö på Lumparland och elstationen på 

Sottunga. För den finns flera planerade alternativa rutter. I ett alternativ dras de förnyade elled-

ningarna längs korridoren för den gamla linjen nästan hela vägen på markområden.  AFRY Fin-

land Oy beställde inventeringen av fornlämningar på markområdena för de planerade nya och 

förnyade elledningarna av Mikroliitti Oy.  Inventeringen av terrängen utfördes av Timo Sepän-

maa och Janne Soisalo under tre långa dagar 20ï24.4.2020 i strålande förhållanden med tanke 

på arbetet. Timo Jussila ansvarade för arkivarbetet, förberedelserna och sammanställningen av 

rapporten. 

 

I alla alternativ dras elledningarna från elstationen på Svinö österut mot havet längs korridoren 

för de nuvarande elledningarna. I alternativ 1 och 2 dras elledningarna över markområdena på 

Nötö, Jyddö och Bänö norr om Föglö. I den östra ändan på Sottunga går alla alternativ längs 

korridoren för den nuvarande elledningslinjen från kusten österut till elstationen. I vissa alternativ 

dras sjökabeln till den norra delen av Degerby på Föglö. 

 

Under förberedelserna för inventeringen gick man igenom gamla kartor över området, främst 

storskifteskartor från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. På dem granskades om det 

fanns potentiella fornlämningar, såsom gamla öde tomter och gränsmärken vid elledningslinjen. 

Två gamla tomter gränsar till elledningslinjen, men eftersom de är bebyggda och belägna på 

bergig mark ansågs de inte vara fornlämningar (objekt 2 och 8 i rapporten). 

 

Elledningarnas högsta höjd är 20 m, men för det mesta är höjden under 10 m. På basis av höjd-

nivåerna kan det förekomma förhistoriska fornlämningar från brons- till järnåldern och även hi-

storiska fornlämningar vid elledningslinjen. De arkeologiskt intressanta områdena är i allmänhet 

belägna på över 2,5 meters höjd. 
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På det inventerade området för elledningslinjen och i närheten av den finns inga kända fornläm-

ningar eller andra arkeologiska objekt utom tre förhistoriska gravrösen ca 70 m väster om elstat-

ionen på Svinö (FornID: Lu 7.1). Elledningslinjen går genom tre socknar och fem gamla byar 

(byarna inom parentes): Lumparland (Svinö), Föglö (Granboda, Nötö, Juddö, Bänö) och Sott-

unga. Nuvarande Jyddö by heter Juddö på kartorna från 1700ï1800-talet. 

 

Vid inventeringen granskades alla alternativa rutter för elledningslinjen på ett heltäckande sätt. 

Man promenerade längs dem hela vägen. Beroende på terrängen var den undersökta linjekorri-

dorens bredd ca 80ï150 m, ibland även större där växtligheten var gles och sikten god. Öar utan 

vägförbindelse besöktes med en hyrd båt. På platser med eventuella underjordiska fornlämning-

ar i terrängen gjordes spadstick, provborrningar med handdriven borr och ställvis även sökning 

med metalldetektor. Nästan längs hela linjen bestod jordningen av berg eller mark med mycket 

tunt jordlager på berg och av fuktig mark i dalarna mellan bergen. Det fanns med andra ord lite 

terräng för provgrävning, främst på några ställen med jämn, mindre stenig och tjockare morän-

mark. 

 

Markområdena vid elledningarna undersöktes på upp till 70 meters avstånd från linjens mitt-

punkt, och alla objekt på högst 70 meters avstånd från elledningarna rapporterades. 

Resultat 

I samband med inventeringen hittades fyra objekt som klassificerats som fornlämningar. På ett 

berg på Svinö 40 m norr om de nuvarande elledningarna hittades ett röse som antagligen är ett 

gravröse från järnåldern (objekt 3). På Svinö upptäcktes tre stenkonstruktioner som kan vara 

rester av gamla bryggor ï i dag är de belägna 5 m ovanför havsytan (objekt 4). På Jyddö och 

Bockholm på Föglö upptäcktes under elledningslinjen stenkonstruktioner, så kallade kompass-

rosor (objekt 5 och 6 ). 

 

Som övriga objekt rapporterades två gamla tomter på kartor från 1700-talet som gränsar till el-

ledningarna. De är dock bebyggt område och har inte klassificerats som skyddsobjekt. Dessu-

tom rapporterades ett gammalt ägogränsmärke, som inte heller är en fornlämning.  

 

Vid elledningslinjen observerades på flera ställen moderna stenhögar, som antagligen varit 

stödkonstruktioner för de tidigare elledningsstolparna eller bildats när elledningarna drogs. 

Dessa stenhögar är alltså inte skyddsobjekt. 

Källor 

Draxen C, 1762-1764. Första och Andra Chartae Delen öfver Stor-Sottunga Byss Åkrar och 

Ängar uti Föglö Schn på Åland belägne. 

Draxen C, 1765-1766. Geometrisk Charta Första Delen öfver Swinö by belägen i Lemlands  

Sochn på Åland.  

Draxen C, 1776-1777. Charta öfver Bänö By belägen i Föglö Sochn på Åland 

Helleday, A.R. 1775. Karta i 2:ne delar öfver Dergerby samfällighets omkrets och skiftesråer I 

Föglö socken, Ålands härad samt Åbo och Björneborgs län.  

Helleday, A.R. 1774. Charta öfver  Granboda Byss Ägor i Åbo Höfningedöme, Ålands fögderie 

och Föglö Sockn.  

Holmberg C, 1839-1840. Karta öfver Juddö bys åkrar, ängar, skog och betesmark uti Föglö 

Socken, Ålands Härad och Åbo Län. 

Grundkartor 1012 10, 1968. 1014 01, 1014 02, 1014 05, 1014 08, 1970. Lantmäteriverket.  
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Schönberg A W, 1896. Renovation af Karta öfver Bänö bys alla egor i Föglö socken, Ålands 

härad samt Åbo och Björneborgs län. 

Stadius A 1851. Förrättningen No 571. Första Delen af Kartan öfver Nötö bys ägor, belägne uti 

Föglö Socken, Ålands Härad och Åbo län. 

 

Grundkartor 

 
 

   
 

 
 

De inventerade elledningslinjerna är märkta med blårött. Rapportens objekt med röda bollar och rappor-

tens objektsnummer 






























