TIL RETTE VEDKOMMENDE

Instruks om marinarkæologiske fund
Dette notat henvender sig til alle ingeniører, entreprenører og søfolk som arbejder
med optagning af sedimenter fra havbunden eller med bygværker på søterritoriet.
Optagning af sedimenter sker som regel i forbindelse med råstofindvinding, samt oprensning og uddybning af havnebassiner og sejlrender.
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På den danske havbund er der bl.a. mulighed for at påtræffe oldsager og bopladser
fra jæger-samler stenalderen og fra forliste skibe og både. Disse kulturhistoriske interesser findes både i havne, kystnært og på dybere vand.
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I henhold til § 29 g, stk. 1 i museumsloven må der ikke foretages ændring i tilstanden af fortidsminder på havbunden.

FEJØGADE 1, 2. SAL

I henhold til § 29 g, stk. 2 i museumsloven må der ikke ske ændring eller fjernelse af
vrag af skibe, der må antages at være gået tabt for mere end 100 år siden. Tilsvarende gælder for skibsladninger, ballastbunker og for dele af skibsvrag.
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Ved gravning, sugning og råstofefterforskning er det en god idé, at alle medarbejdere på skibe, oplagrings- og indpumpningsarealer m.v. af deres arbejdsledere er instruerede om at se efter følgende:

Genstande fra stenalderen:
Hjortetakker og dele heraf, økser og harpuner fremstillet af hjortetak eller
knogle, spaltede knogler, forarbejdede grene og pæle, flinteflækker, små og
groft tilhuggede (uslebne) flinteøkser, ravperler, slebne flintøkser, potteskår,
lerkar samt menneskeknogler.
Vragdele:
Skibstømmer samt skibsinventar af enhver art.
Hvis der gøres fund under selve indvindingen eller gravearbejderne er det vigtigt, at
de nærmere detaljer om fundforhold og sted straks registreres. Indvinderen skal forlods have fastlagt arbejdsprocedurer, så sådanne fund med det samme kan anbringes forsvarligt, og så der straks kan foretages optegnelse af stedets koordinat, vanddybde, sugedybde samt eventuelle særlige karakteristika ved den pågældende del af
råstofforekomsten.
Hvis fundene gøres i forbindelse med håndtering af råstoffer og sedimenter på land,
er det vigtigt, at man noterer sig, fra hvilken last fundene stammer, og i det hele taget de nærmere fundomstændigheder.
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Ved fund af ovennævnte kategorier af genstande skal der straks gives meddelelse
med angivelse af fundets art og fundstedets beliggenhed. Anmeldelse skal ske til
nærmeste museum efter nedenstående liste eller til Slots- og Kulturstyrelsen.
Fundet skal derefter opbevares mørkt og køligt; forsynet med klar og entydig angivelse af fundsted og fundomstændigheder. Genstande af træ, knogle eller tak skal
opbevares i vand (f.eks. i lukkede, vandfyldte plastikposer). Ved førstkommende lejlighed skal fund og fundoplysninger overdrages til styrelsen.
Tilladelseshaveren skal desuden bistå medarbejdere fra de marinarkæologisk anerkendte museer eller styrelsen, dersom disse måtte ønske at undersøge skibslaster,
oplagspladser, indpumpningsområder o.l. for eventuelle genstande af ovennævnte
karakter.
Med venlig hilsen
Slots- og Kulturstyrelsen, Fortidsmindekontoret

Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, 4000 Roskilde
marinark@vikingeskibsmuseet.dk
Vikingeskibsmuseet varetager arkæologien i farvandet omkring Sjælland og Bornholm. Skillelinjen går midt ned gennem Storebælt, og Sprogø hører til Sjælland.
Øhavsmuseet, Arkæologi Sydfyn, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg
arkaeologi@ohavsmuseet.dk
Øhavsmuseet varetager arkæologien i farvandet omkring Fyn, samt farvandet ud for
den østjyske kyst i Region Syddanmark.
Moesgård Museum, Moesgård Allé 20, 8270 Højbjerg
info@moesgaardmuseum.dk
Moesgård Museum varetager arkæologien i farvandet ud for østkysten af Region
Midtjylland.
Nordjyllands Kystmuseum, afd. Bangsbo, Dr. Margrethesvej 6, 9900 Frederikshavn
info@kystmuseet.dk
Nordjyllands Kystmuseum varetager arkæologien i farvandet omkring Region
Nordjylland.
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
Strandingsmuseet St. George
Vesterhavsgade 1E, Thorsminde, 6990 Ulfborg
info@strandingsmuseet.dk
Afdeling Strandingsmuseum, St. George varetager arkæologien i Nordsøen ud for
Region Midtjylland og Region Syddanmark.
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