
6  Tirsdag 14. februar 2017 Fredericia Dagblad

Svømmedykker Hans Dal  har et evigt minde på armen om fundet 
af de ornamenterede padleårer på bunden af Tybrind Vig for snart 
40 år siden. ArkiVfoTo: Benny f. nielsen

tema: stenalderfund på havets bund

 n For snart 40 år siden  var Hans Dal og andre dykkere fra Fredericia med til 
at gøre et stort arkæologisk fund ved Tybrind Vig på Vestfyn.

 n Nu er fundene  med i en stor udstilling på Moesgaard Museum. I dag  
og i morgen fortæller vi historien om de spektakulære fund. 

 n Det var  
svømmedykker   
og undervands
amatørarkæolog 
Hans Dal, som 
for snart 40 år 
siden fandt re
sterne af en 
kvinde og et 
spædbarn fra  
yngre stenalder. 
Fundet er del af  
en ny udstilling  
på Moesgaard  
Museum 

Da svømmedykker 
og undervand-
samatørarkæolog 
Hans Dal, Frederi-

cia, forleden trådte ind i 
Moesgaard Museums nye 
udstilling om stenalderen, 
gik tankerne tilbage til den 
sommerdag i 1979, hvor han 
var med til at finde to skelet-
ter på bunden af Tybrind 
Vig ud for Grevindeskoven 
på den vestfynske lillebælts-
kyst. 

- Jeg var straks klar over, at 
der måtte være tale om et 
kvindeskelet og skelettet af 
et lille barn, som lå hen over 
hendes bryst, fortæller Hans 
Dal. 

I efteråret 2016 åbnede  
Dronning Margrethe II ud-
stillingen ”De første indvan-
drere - Stenalderen”.

Kvinden er genskabt
I udstillingen på Moesgaard 
Museum kan han nu tage 
plads ved siden af kvinden 
og spædbarnet, der er gen-
skabt ud fra de knoglefund, 
som svømmedykkerne gjor-

de den dag for snart 40 år 
siden. 

- Når vi svømmede rundt 
på havbunden og fandt 
menneskeknogler og andre 
genstande fra stenalderen, 
så tænkte jeg ofte på, hvor-
dan dagligdagen må have 
været for de mennesker, 
som levede på dette sted for 
mere end 7000 år siden, si-
ger Hans Dal.

10 års marinarkæologi
Nu har Moesgaard Museum 
levendegjort et vigtigt styk-
ke Danmarkshistorie med 
baggrund i de sensationelle 

fund, som den 10 år lange 
arkæologiske undersøgelse i 
Tybrind Vig bragte op til 
overfladen. 

De knoglefund, Hans Dal 
gjorde på bunden af Ty-
brind Vig, viste sig at stam-
me fra en 14-16-årig kvinde 
og fra et få måneder gam-
melt spædbarn, som lå hen 
over hendes bryst. 

Ud fra knoglerne har 
Moesgård Museum opbyg-
get en fuldskalascenografi af 
de to personers dagligdag.

Pigen sidder på en køk-
kenmødding bestående af 
talrige østersskaller, og ved 
siden af hende i et skind lig-
ger barnet. Begge er model-
leret efter bedste tilgængeli-
ge retsmedicinske viden.

Og det er her, siddende på 
kanten af køkkenmøddin-
gen, at Hans Dal kan tænke 
tilbage på de mange timer 
og år, som han og medlem-
mer af Marine Arkæologisk 
Gruppe i Fredericia tilbragte 
på bunden af Tybrind Vig.

Fund i hundredevis, de 
fleste meget unikke, blev 

nænsomt gravet ud og bragt 
på land. 

Undersøgelser på Moes-
gård Museum viste, at de fle-
ste stammede fra den ældre 
stenalder, også kaldet Erte-
bølletiden (ca. 5400 f.Kr. – 
4800 f.Kr.).

Det var Marine-Arkæolo-
gisk-Gruppe, der gennem 10 
år foretog udgravningen af 
stenalderbopladsen på bun-
den af Tybrind Vig i samar-
bejde med Moesgaard Mu-
seum. 

15-20 dykkede  
på havbunden
Hver sommer gravede 15-20 
svømmedykkere på havbun-
den, hvor de meter for me-
ter afdækkede stenalderbo-
pladsen, og hvor der blev 
afsløret adskillige sensatio-
nelle fund. 

- De fleste kan sikkert hu-
ske, da vi fandt den første 
padleårer i Danmark i Ty-
brind Vig. Senere er der fun-
det endnu 13 padleårer, her-
af fire med indskårne møn-
stre (ornametik). Padleårer-

ne har været brugt til at ro 
stammebådene, som der er 
fundet tre af i Tybrind Vig, 
fortæller Hans Dal. 

I udstillingen på Moesga-
ard Museum er rekonstrue-
ret en lang stammebåd af 
lindetræ med fiskeredska-
ber, padleårer, ålelyster og 
et bålsted, som kan have væ-
ret anvendt, når man blus-
sede ål.

For Hans Dal er et af de 
mest unikke fund en fiske-
krog, udskåret af et spaltet 
ribben fra en kronhjort, 
hvor resterne af fiskesnøren 
endnu er bevaret og bundet 
fast til krogen med en dob-
belthalvstik.

I den nyåbnede udstilling 
om stenalderen på Moesga-
ard indgår over 30 fund fra 
Tybrind Vig, af bl.a. træ, 
tak, knogler og keramik.

Han dykkede ned i fortiden 
og fandt skeletterne af 
stenalderkvinde og barn

På Fredericia Dagblads  forside fra 9. april 1976 fortalte Hans Dal om svømmedykkernes projekt. Tre 
år senere var han med til at gøre det største fund, som var de to skeletter. 

Sådan så skeletterne  af kvin-
den og barnet på bunden af 
Tybrind Vig ud, da Hans Dal og 
hans dykkerkammerater havde 
fået dem gravet fri.  
 foTo: kim HAugAArD

”Jeg tænkte ofte  
på, hvordan  
dagligdagen må 
have været for de 
mennesker.”

Hans Dal
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”Jeg var straks klar over, at der måtte være tale om  
et kvindeskelet og skelettet af et lille barn.” 

Hans Dal

Hans Dal, svømmedykker  og amatørarkæolog, fandt for snart 40 år siden skeletterne af en kvinde og et spædbarn, og nu er de to genskabt i udstillingen om stenalderen på Moesgaard Museum ved Aarhus.  
 Foto: KiM HAugAArd

I en periode  på 10 år var der hver sommer svømmedykkere i aktion på bunden af tybrind Vig på Vest-
fyn.  Foto: HAns dAl

Svømmedykkere i aktion  på bunden af tybrind Vig tilbage i 1970’erne.  Foto: HAns dAl
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