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Maringruppens medlemmer deltog i en spændende undervandsudgravning i Horsens Fjord i uge 37 og 38. 

Selve aktivitetsområdet, som er fra den ældre stenalder, er 6.500 – 7.500 år gammelt, og ligger i farvandet 
mellem Snaptun og Hjarnø, indeholder meget organisk materiale, som er under stærk nedbrydning på grund af 
bl.a. bølgegang, blæst. 

Dykkende museumsinspektør Claus Skriver fra Moesgaard museum styrede projektet sammen med dykkende 
arkæolog Peter Astrup fra Aarhus Universitet og arkæolog Per Borup fra Horsens Museum. Disse tre personer så 
fordelen i at involvere amatørarkæologer i opgaven, og tilbød Harja´s maringruppe at deltage med den erfaring 
vi havde fra lignende dykkeropgaver. Så vi samledes 6 – 7 amatører på Hjarnø, som blev basen for det 
arkæologiske arbejdsfelt. 

Arbejdsopgaverne bestod i rekognoscering, udlægning af målefelter og udgravningsfelter under vand, tegning 
og indmåling af fund, boreprøver fra havbunden, udlægning af brandslanger fra dykkerbåd til udgravningsfelter, 
afrensning af havbunden før fotografering, registrering og optagning af fund - også i præparat, vandsolde 
udgravningsmateriale og til slut afdækning af udgravningsfelterne med sandsække. 

 

Fragment af økseskaft af træ. 
Foto:Svend Amlund. 

Området er tidligere kendt som et sted, hvor flintoldsager kunne opsamles langs stranden. Af organisk 
materiale blev under vand registreret et fiskegærde, rester af en fiskeruse, som i øvrigt blev optaget i præparat 
til senere ”udgravning” på Moesgaards konservering, rester af et økseskaft i træ, hvori en kærneøkse kan 
placeres, rester af en stammebåd, fragment af hjortetaksøkse med ornamentik og knogler, snoet lindebast og 
en del tilspidsede pinde og kæppe. 



Om aftenen blev teori, facts og ideer livligt drøftet mellem amatører og arkæologer og forventningerne til 
næste dags opgaver. Dette viser igen et eksempel på, hvor godt amatørarkæologer og museer arbejder 
sammen. I dette tilfælde om redning af et nedbrydningstruet fortidsminde på havbunden. 

 

Friskfangede fund fra Horsens Fjord, september 2014. Foto: Svend Amlund. 

 

Dykkere på vej i vandet ved Horsens Fjord, september 2014. Foto: Svend Amlund. 

 


