
Hvaler i fjorden
stenalderen

Hvirvler af øresvin ved Vorsø og af bardehvaler. i Bygholm enge
fundet af Holger Hansen og Frede Morgen, Aes

Mens fagarkæologer overvejer
at foretage nærmere

undersøgelser af fjordbunden mellem
Brakør og Vorsø, fortstter de
to amatørarkæologer,, Holger
Hansen og Frede Morgen, Aes,
deres udgravninger, som nu har

stået pi i omkring fire år. De
gør stadig yderst fine fund.
Holger Hansen oplyser, at de
har kønstateret, at der i stenal-
dertiden færdedes hvaler i Hor-
sens fjord. Det gjorde der for-
ovrigt også I de lave områder,
som nu udgør Bygholm enge.

Hvalknoglerne i Bygholm
enge fandt Holger Hansen for

år tilbage. Han var beskæftiget
med jordarbejde i området, og
han fortsatte gerne efter ar-
bejdstid med sit helt private
gravearbejde, fordi det viste sig,
at der i engbunden kunne fin-
des et væld af flinteredskaber.
Han fandt også knoglerester af
bardehval og den lidt større

hvalart, øresvinet, som kan
bli-ve tre meter lang.

Det er, har han og Frede
Morgen konstateret under ud-
gravningerne i fjorden, større
hvaler, der har jaget deres byt-
te her i stenalderen. Langt
under den nuværende fjordbund
har de fundet rester af spæk-
hugger, der kan måle en halv
snes meter. Den jager andre af
havets dyr - tunfisk qg sæler
bl. a. - og det er nok under så-
danne jagter, spækhuggeren er
kommet ind på for lavt vand og
er strandet. Tusinder af år efter
dukker altså nu knoglerne af
den op, når de to amatørarkæo-
loger i den årle morgenstund
sager fortiden i fjordbunden.

Blandt fundene er også en
bjørnetand, som er gennemboret
ved hjlp af et flintebor, så
den har kunnet bæres som
smykke. Bade Holger Hansen
og Frede Morgen liner på  godt

vejr den kommende tid, så de
kan intensivere udgravningerne,
mens lid er. Om godt et par
uger rykker 30 unge fra
Ø-lejrinstitutionen ind på stedet, og
så regner de to med at måtte
indstille undersøgelserne til
sidst på sommeren.	 jeffer
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