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Innledning 
Norsk Maritimt Museum (NMM) mottok i mars 2017 detaljreguleringsplan for Vaglen Brygge i Søgne 
kommune til offentlig ettersyn. Planen omfatter betydelige sjøarealer som ikke har blitt undersøkt 
tidligere. NMM varslet derfor allerede i 2015, ved oppstart av planen, at det ville bli stilt krav om ma-
rinarkeologiske registreringer i forbindelse med offentlig ettersyn av planen, jf. Kml. § 9. 
 
I historisk tid har det vært stor maritim aktivitet i Torvefjorden knyttet til bl.a. tømmerhandel med 
utskipning fra utløpet av Lundeelva (Figur 2 og Andreassen 1996:308). Planområdet ligger også i et av 
de tre områdene i Norge med høyest potensial for oversvømte steinalderlokaliteter (Romundset et al 
2014). Norges eldste skjeletter er funnet under vann på Hummervikholmen, ca. 2 km unna. Disse er 
over 9000 år gamle (Nymoen 2014a og b).  
 
I 2016 gjennomførte NMM registrering under vann i forbindelse med en planlagt sjøledning fra Torve-
sanden til Borøya, i nærområdet til planen. Under dette feltarbeidet ble det registrert et betydelig 
antall vernede marine kulturminner (Figur 1, til høyre) både like ved og innenfor plangrensen (Wam-
mer 2016). Funnene er lagt inn i Riksantikvarens database for kulturminner, Askeladden, hvor de er 
gruppert i sju lokaliteter (id. 219310, 219311, 219313, 219314, 219316, 219317 og 219318). Ballas-
trøysene reflekterer en type omlastning som hører seilskipsperioden til, og er dermed over 100 år 
gamle og omfattet av vernebestemmelsen i kulturminnelovens § 14.  
 
Det meste av planområdet ble ikke undersøkt i 2016, og innehadde høyt potensial for kulturminner 
under vann.  
 

 
Figur 1. Til venstre: Forslag til plankart. Kart: Arkitektkontoret Sverre halvorsen AS. Til høyre: Kart med planavgrensing og på 
forhånd kjente funn av kulturminner (ballastrøyser). To av ballastrøysene lå inne i planområdet (Askeladden id. 219318). Kart: 
Elling Utvik Wammer/NMM.   
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Figur 2. Området hvor planen gjennomføres, framstilt på kart fra 1852. Det framgår at en finner et ankringssted ved utløpet av 
Lundeelva. Kart: Statens kartverk1.  

  

 

1 Tilgjengelig digitalt: http://kartverket.no/Kart/Historiske-kart/Historiske-kart-galleri/#3/28  

http://kartverket.no/Kart/Historiske-kart/Historiske-kart-galleri/#3/28
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Mål og metode 
Hovedprioriteringen for undersøkelsen var skipsfunn. De grunne delene av planområdet var i stor grad 
bratte eller utfylt allerede, og potensialet for bevarte steinalderlokaliteter var liten. Ettersom registre-
ringene fra 2016 var basert på tolkning av sonardata, ble det lagt vekt på å verifisere de allerede re-
gistrerte ballastrøysene med dykker, samt eventuelt skaffe en mer nøyaktig posisjon på disse.  
 
Undersøkelsen ble gjennomført av Pål Nymoen, Frode Kvalø og Elling Utvik Wammer. Vi startet under-
søkelsen med å kjøre sidesøkende sonar i områder som ikke var dekket av undersøkelsene i 2016. Vi 
brukte sonar av av typen Deepvision Deepeye 680 KHz towfish. Sonaren kartlegger mikrotopografi og 
styrken på refleksjonene. Den er ikke bunnpenetrerende. Neste fase bestod av en dykkerundersøkelse 
med visuell overflateregistrering, samt dokumentasjon av anomalier påtruffet under sonarkjøringen. 
Sikten i vannet var mellom 5 og 10m. 
 
Ca. 20m nord for flytebryggen i planområdets sørgrense var det lagt ut en bølgebryter med en rekke 
moringer og tauverk. Av sikkerhetsmessige årsaker ble det ikke dykket i den sørligste delen av plan-
området. På grunn av tekniske problemer med sonarens GPS ble kulturminner innmålt med håndholdt 
GPS fra overflaten over dykkerens bobler.  
 
 

Funn og observasjoner 
Undersøkelsen viste slik som i 2016 et undervannslandskap hvor bunnsedimentene i hovedsak bestod 
av løsmasser med svak refleksjon på sonaren (sandholdig mudder). Langs østsiden var det et relativt 
bratt fjellparti fra vannspeilet og ned til flatere bunn på 17-21m.  
 
Ballast (kml § 14 Skipsfunn) 
Ballastrøysene kalt Ballast_30 og Ballast_31 (Figur 3) ble ikke gjenfunnet på det stedet hvor de var 
registrert med sonaren i 2016. Gjennom systematisk dykkerregistrering ble imidlertid to andre røyser 
med stein påtruffet, 40-50m lenger øst enn den registrerte lokaliteten (Røys A og Røys B, Figur 3).  
 
De to ansamlingene av småstein og flintknoller skilte seg ut på den løse sjøbunnen og tolkes som bal-
last. Innholdet av flint (Figur 4) anses som en sikker indikator på at massene er fraktet til stedet, tro-
lig utenlands fra, og dumpet i sjøen. Røysene stakk ikke mer enn ca 0,5m opp fra bunnen. Det ble 
ikke gjort funn av gjenstander i tilknytning til røysene som kunne bidratt til en nøyaktig datering.  
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Figur 3 Oversiktkart over registrerte kulturminner under vann. Kart: Elling Utvik Wammer/NMM. 
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Figur 4 Steinprøver fra de to ballastrøysene funnet under den marinarkeologiske registreringen. Foto: Elling Utvik 
Wammer/NMM. 

 
 

Tolkning og konklusjon 
Årsaken til at Ballast_30 og Ballast_ 31 (id. 219318) ikke ble funnet på stedet hvor de opprinnelig var 
registrert er uklar. Selv om søksdykkingen var systematsik, var den ikke fullstendig. Refleksjonene på 
sonardataene tolket som ballast i 2016 kan også være naturlig forekommende faste masser.  
 
De to røysene, A og B, som ble funnet i 2017 er sikre ballastforekomster og de ligger innbyrdes relativt 
likt som Ballast_30 og _31. Avstanden fra de to tidligere røysene er 40-50m, og det er ikke umulig at 
posisjoneringen fra 2016 var såpass unøyaktig. Vår tolkning av dette er at Røys A og B kan representere 
den samme lokaliteten som Ballast_30 og _31. Lokalitetens plassering i Askeladden endres derfor som 
følge av feltundersøkelsen, og posisjonen anses nå som sikker (Figur 5).  
 
Den vernede kulturminnelokaliteten id. 219318 må sikres gjennom planarbeidet, ved at den legges 
inn i planen som fredningsområde. Moringer, vannledninger og andre tiltak må ikke legges på en 
måte som berører lokaliteten. Alternativt kan det søkes dispensasjon for gjennomføring av tiltak i 
planområdet. En dispensasjonssøknad stiles til Riksantikvaren, men oversendes NMM for faglig til-
rådning.  
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Figur 5 Ballastrøyser i planområdet, gamle og nye registreringer. Ballastrøysene _30 og _31 fra 2016 ble ikke gjenfunnet på 
opprinellig lokalitet, og avgrensningen av id. 219318 i Askeladden er derfor blitt justert. Kart: Elling Utvik Wammer/NMM. 
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