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Resyméavsaken

NorskMaritimt Museum(NSM)mottok i brevav 15.05.2012fra AsplanViak(på vegneav Kystverket
Sørøst) ovennevntesaktil uttalelsevedrørendeeventuellkonflikt med kulturminnerunder vann.Sa-
ken er del av farledsutbedringenfor Oslofjorden.Planeninnbefatter utbedring av farledentil Borg
havn; Vidgrunnen til Flyndregrunnen, alternative dumpeplasserfor rene mudringsmasserved
Møkkalassetog Svaleskjær,samt endringav lokalitet for snuplassfra Alshusbuktatil Fuglevikbukta
(Øra).Detble krevdbefaringfor sistnevntelokalitetsendringi planen.Deøvrigelokalitetene i planen
har tidligereblitt undersøktavNMM (RapportvedLøseth2009,prosjektnummer 2009010).

Detskali forbindelsemedtilretteleggingavsnuplassfor størreskipvedØraforetasenmudringned
til ca11m ogenbetydligmengdemasserskaldermedfjernes.Kravom arkeologiskbefaringble
framsatti henholdtil Kulturminneloven§ 9, undersøkelsesplikten,for å fastslåhvorvidtmudringen
kunnekommei konflikt medkulturminnerundervann,førstogfrems§ 14somomhandlerskipsfunn.

Figur 1. Planavgrensning, stort og lite utsnitt (innfelt), og flyfoto over Fuglevik/Øra.

Registreringenble gjennomførtden 22. august2012.Mannskapetpå registreringenvar KristianLø-
seth,ToriFalckogJørgenJohannessen, allearkeologervedNMM.

Problemstilling og bakgrunn

Fuglevikbukta/Øraliggeri utløpet avGlommasøstligeløp,oghar værtén av to muligeinnseilingertil
Fredrikstadsiden byen ble grunnlagi 1567. Glommaer også innseilingentil Sarpsborg,som ble
grunnlagti 1016av OlavHaraldsonog slik er en av Norges eldste byer. Festningenpå Isegranved
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Fredrikstadomtalesi skriftligekilder alleredepå slutten av 1200-tallet. Her har det ogsåvær skips-
verft. I enseilingsbeskrivelsefra 1803(Sørlie1984?:32-33)heter det:

Løpenepå beggesiderav Kråkerøyfører inn til Fredrikstadhvor der er en betydelighandel.Går man vestreløp
kommerman medstørreskipikke lengerenntil ballastplassenhvor der er fra 3-14 favnervann.Når skipeneikke
stikkerdypereenn10 fot eller kan lossestil dette, kan de gå opp ti l Forstadenog det der værendeverft. Desom
stikkerover15 fot kommertil pyntenav Gresvikhvordekanlosseog laste.Fartøyersomikke er over10 fot kangå
nordenforKråkerøyog dennevei kommetil Fredrikstad(Gamlebyen).Går man det det østre løp kommer det
størsteskipbaretil Kallera,menskipsomikkestikkerdypereenn14-15 fot, kanpå dennesidenav Kråkerøykom-
me helt til byen.Dadet er strømi Glommabehøverman somregelen frisk sønnenvindfor å kommeopp,meni
begge løpmåmanha nordenvindfor å seiletil sjøss.Denvestreveiener denlettesteog korteste.

Sitatetforteller ossat mellomstoreskipkunnekommeinn til Fredrikstadvedå seileopp det østrelø-
pet, forutsatt at manhaddegodsørligvind.Deallerstørsteskipenederimot måtte lastesvedKallera,
og dette stedet er like sør for planområdetpå kartet fra 1862(heter da Kallerød).Lengernord, ved
Nøkledypetved Isegran, ble det på begynnelsenav 1970-tallet funnet tre klinkbygdeskip (AID
118244) i forbindelsemedåpningav en tidligeregjenfylt kanal.Dissekantrolig dateresi overgangen
mellom middelalderog tidlig modernetid (1500-tall). I tillegg er det gjort seksandre skipsfunnav
forskjelligkarakterved Isegran.Ut fra disseopplysningenehar området ved Øra/Fuglevik i utgangs-
punktetet potensialfor kulturminnerunder vann.

Detvar i forkant avundersøkelsennoe usikkerhetom bunnforholdeneog søkeforholdenei området.
Det er store masseforflyttingerog sedimenteringi Glomma,og det har trolig ogsåvært mudret tidli-
gereher. Slikemudringerkan ha fjernet kulturminner,men vi har ogsåerfaringmed at man finner
lommer av bevartekulturminner og sjøavsattekulturlag i områdersom er mudret. Sedimenterkan
ogsåha tildekketkulturminner,slikat de gjennomvisuelleregistreringer ikkevil synespå overflaten,
menværetildekt avmudderogsedimenter. Sikter ogsået stort metodiskproblemdavanneter fullt
avpartikler.
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Figur 2. Sjøkart fra 1862, som viser de to utløpene til Glomma, på øst- og vestsiden av Kråkerøy. Området som omfattes av re-
guleringen er grovt rammet inn (Kart fra Sørlie 1984?:31).

Metode og gjennomføring

På grunn av de metodiskeproblemenenevnt i avsnittet over ble undersøkelsenplanlagt som en
kombinert sonarkartleggingog dykkeregistrering.Planenvar å kartleggeplanområdetmed sidesøk-
endesonar,og plukkeut anomalierpå sonogrammetsomville bli undersøktved dykking.Undersø-
kelsenvar derfor estimert til å ta to dager,én til etableringog sonarkjøringog én til dykking.Det ble
kjørt to strekkmed sonarfra sør til nord i planområdet.Hverkjøringdekkerca 100 meter på hver
sideavsonaren.

Resultater

Sonarkjøringenviste en mer eller mindre flat bunn uten noen anomaliersom stakksegut. Det ble
derfor konkludertmedat det trolig ikkevar noenstørrekulturminnersomstakkopp av elvebunnen,
ogat vi dermedikkehaddenoenåpenbaremål å dykkepå.Å gjøreet regulærtbunnsøkmed dykker
ble ikkeforsøktpågrunnavdendårligesiktenkombinertmedsterkstrøm.
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Figur 3. Sonarbilde fra landsiden av Fuglevik på vestsiden av planområdet mot midten av leia (t.h). Skyggene på vestsiden er
brygger. Bearbeiding: K.Løseth/NMM.

Enstållektersomliggerdumpetvedland vedKallerable fotografert, og er i etterkant lagt inn i Aske-
laddensomnyereskipsfunn(AID 158015). Lekterenliggeri et områdehvor tette trepeler langsland
viserat det tidligere har stått en brygge/kaiher. Sørfor lekterener det ogsåen t-bolt, som viserat
båter har ankret opp her. T-bolten er av ukjent alder, men er nok ikke veldiggammel.Påforside-
fotoet kanmanogsåselekterenfra flyfoto.
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Figur 4. Stållekter ved Kallera (AID 158015).

Figur 5. T-bolt og blink ved Kallera. Foto: J. Johannessen/NMM.
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Figur 6. Bergnabb med t-bolt, pelerekke og stållekter. Foto: J. Johannessen/NMM.

Konklusjon

Dasonarkjøringenikkegaossnoenindikasjonerpåat det fanteskulturminneri planområdet,avslut-
tet vi undersøkelsenetter første dag i felt. Vi kunnekonkluderemed at ingen kulturminner, skips-
vrak,stikker såpassopp av bunnenat de gir noe bilde på sonogrammet.Vi kan likevel ikke utelukke
at slikekulturminner finneslengerned i sedimentene.Vi vil derfor minneom meldeplikten ved funn
somkandukkeoppundermudringsarbeidene.

Omdet undergravingenoppdageskulturhistoriskmaterialesomkanværeverneteller fredet måar-
beidenestraksstansesogmuseetvarsles,jfr. kml § 14tredje ledd. Tiltakshaverplikter å underrette
den somskalutføre arbeideneom dette, menstårogsåselvansvarligfor at det blir overholdt.

Viber samtidigom at tiltakshaversendervarseltil NorskMaritimt Museumnår tidspunktfor opp-
start avarbeideter fastlagt, slikat museetspersonellvedleilighetkanbesøkearbeidslokaliteten.
Tidspunktfor arbeidet børmeldesNorskMaritimt Museuminnenenmånedfør iverksettelse


