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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. Vi fortæller

historien om de spektakulære fund. Første artikel blev bragt tirsdag.

Hans Dal, svømmedykker og amatørarkæolog, mener, at de arkæologiinteresserede svømmedykkere kan være med til at redde kulturarv på havbunden; men det må de ikke i dag .
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Fritidsdykkere kan
redde kulturarv på
havbunden
Unikke fund af
organisk materiale
på havbunden går
tabt, når
arkæologi
interesserede
fritidsdykkere ikke
må tage dem op
Af Erik Madsen
erma@frdb.dk

freDericia - I Tybrind Vig

på den vestfynske lillebæltskyst fandt Marine Arkæologisk Gruppe for 42 år siden
en helt unik undersøisk
stenalderboplads.
Det kunne ske igen, men i
modsætning til dengang må
undervands amatørarkæologerne ikke længere bjærge
de nedbrydningstruede genstande på havbunden, så de
kan bevares for eftertiden.
Lovgivningen siger, at
amatørdykkere ikke må
hjælpe med at sikre fundene
på havbunden og tage dem
op. Men museerne har for få
ressourcer til at udføre arbejdet, så reglerne bør laves
om. Der mener Hans Dal,
Fredericia, som er formand
for Marine Arkæologisk
Gruppe.
- Vi kan blot se på, hvordan unikke fund af organisk
materiale, som man ikke tidligere har haft kendskab til

fra ældre stenalder, forsvinder i disse år, fordi der ikke
er nogen, som tager dem op,
siger han.

Loven spænder ben

Arkæologiinteresserede fritidsdykkerne vil gerne hjælpe fagarkæologerne med at
redde vigtig kulturarv på
havbunden, men som lovgivningen er i dag, må de ikke.
- Der er en urimelig forskel, når man sammenligner, hvad en amatørarkæolog med en metaldetektor
på land må foretage sig på
land, og hvad vi dykkere må,
eller rettere sagt ikke må,
under vandet, siger Hans
Dal og giver et eksempel:
- Finder en amatørarkæolog med sin metaldetektor
en genstand, må vedkommende efterfølgende grave
den fri af jorden; men hvis
en svømmedykker finder et
træskaft fra af f.eks. en padleårer, der stikker op af havbunden, så må han eller hun
ikke engang vifte padleåren
fri af havbunden og bjærge
den.
Da der er væsentlig forskel på bevaringsforholdene
af fund fra landjorden og under vandet, vil oldsager af
organisk materiale hurtigt
gå til grunde, hvis ikke de
bjærges øjeblikkeligt.
- Fund fra tørt land er
langtfra så nedbrydningstruede som fra havbunden,

hvor naturens kræfter, både
bølgegang og strøm ”udgraver” fortidsminderne, siger
Hans Dal.
I modsætning til detektorarkæologi findes der en lovgivning på søterritoriet, som
sætter begrænsninger for,
hvad en amatørarkæolog på
havbunden må foretage sig.
- Undervandsarkæologen
må kun registrere, fotografere og indberette fundet til
et museum, som derefter
skal finde tid og mandskab
til at bjærge genstanden. I
den mellemliggende tid kan
oldsagen være gået tabt,
fastslår Hans Dal.
Kulturstyrelsen har lagt
ansvaret for marinarkæologi ud til fem marinarkæologiske museer, men Hans Dal
mener ikke, at de har tilstrækkeligt med ressourcer
til at kunne varetage opgaven.

Kan gøre en forskel

- Her kunne arkæologiinteresserede fritidsdykkere
gøre en forskel ved at hjælpe
arkæologerne; men de må
ikke på grund af den gældende lovgivning, siger han.
De undersøiske stenalderbopladser er under hastig
nedbrydning på grund af klimaforandringer og ændringer i det marine miljø og på
grund af erosion, anlægsarbejder og gravning efter
sand, grus og sten på havbunden.

Boplads
i Tybrind Vig
var et
avanceret
samfund
Henrik Skousen,
arkæolog ved
Moesgaard
Museum, er begej
stret for de mari
narkæologiske
fund, som er
hovedattraktion i
ny udstilling
Af Erik Madsen

A
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arhus/fredericia De marinarkæologiske fund på bunden af Tybrind Vig
tilbage i 1970’erne åbnede
arkæologernes øjne for et
jæger-fisker samfund i ældre
stenalder, der var højt specialiseret med fint forarbejdede fiskeredskaber, udhulede stammebåde og flot ornamenterede padleårer.
Arkæolog Henrik Skousen
fra Moesgaard Museum er
begejstret for de arkæologiske fund, som svømmedykkere fra blandt andet Fredericia hentede op fra havbunden og som er en af hovedattraktionerne i den nye udstilling ”De første indvandrere - Stenalderen”.
- På bunden af Tybrind
Vig blev der gjort sensationelle fund, der gav os en ny
viden om et højt specialiseret stenaldersamfund for
7000 år siden, siger han.
Blandt de mange interes-

sante fund, der blev gjort på
bunden af Tybrind Vig, var
genstande af flint, tak, knogler, keramik, men også af
træ og andet organisk materiale, som man ikke tidligere
havde haft kendskab til fra
undersøgelser på land.

pige, siddende i strandkanten ved et bål, på en dynge
af ophobede østersskaller,
og med et lille barn liggende
på et skindtæppe ved sin side.
Håret er sat, kroppen bemalet og i et flettet bærenet
af lindebast ligger ved hendes side nyligt indsamlede
østers, som tilberedes over
bålet, mens hun kigger ud
på sine bofæller, der fisker
og jager marsvin ude i bugten.
- De første danskere har
været ualmindeligt dygtige,
og de gik enormt meget op i
æstetik og funktion. Ikke
bare i dragter, smykker og
udsmykninger, men også
med det træ, de lavede deres redskaber og våben af og
derefter udsmykkede, fortæller Henrik Skousen.

Velbevarede fund

De mest markante fund

”De første
danskere har
været ualmindeligt
dygtige, og de gik
enormt meget op
i æstetik og
funktion.”
Henrik SkouSen

Fundene lå efter 7000 år
fortsat velbevaret i de bløde
iltfattige dyndlag på bunden
af Tybrind Vig. Fundene fra
Tybrind Vig blev i 1970’erne
og 1980’erne undersøgt af
nuværende seniorforsker
arkæolog Søren H. Andersen fra Moesgaard, som gennem alle årene fulgte svømmedykkernes arbejde på
havbunden og underviste
dem i arkæologi.

Ung kvinde genskabt

Når besøgende træder ind i
udstillingen om ældre stenalder på Moesgaard Museum, bliver de mødt af en ung

Moesgaard Museum har
brugt udenlandsk ekspertise til at genskabe kvinden og
barnet ud fra de skeletdele,
som Hans Dal, Fredericia,
og hans dykkerkammerater
fra Marine Arkæologisk
Gruppe fandt på bunden af
Tybrind Vig i sommeren
1979.
- Udstillingen fokuserer på
mennesket i tiden, og alt
hvad Tybrind-pigen ser, ser
museumsgæsterne sammen
med hende. Det skal være
en øjenåbner, når man bliver ledt ind i stenalderlivet,
fortæller Henrik Skousen.
På bunden af Tybrind Vig
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”Unikke fund af organisk materiale, som man ikke tidligere har haft
kendskab til fra ældre stenalder, forsvinder i disse år, fordi der ikke
er nogen, som tager dem op.”
Hans Dal, FreDericia

Henrik Skousen, arkæolog ved Moesgaard Museum, midt i den udstilling om stenalderen, som han har været med til at bygge op. De unikke fund fra Tybrind Vig er et bærende element.

Den unge stenalderkvinde og hendes lille barn er genskabt i udstillingen på Moesgaard Museum.

Et af de vigtigste fund på bunden af Tybrind Vig var skeletterne af en kvinde og hendes barn.
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blev der gjort mange tusinde fund, og de mest markante har fundet vej til udstillingen på Moesgaard Museum,

i alt 30 genstande, der bl.a.
omfatter fiskeredskaber,
padleårer og forskellige genstande af flint, tak, knogler,

keramik, træ og tekstiler.
Moesgaard Museum har
fået 100 mio. kr. fra bl.a.
Nordea-fonden og Aage og

FoTo: KiM HaugaarD

FoTo: KiM HaugaarD

Johanne
Louis-Hansens
Fond til de permanente udstillinger om vores fortid.
Stenalder-udstillingen har

kostet 15 mio. kr., og samme
beløb er sat af til den sidste
permanente udstilling, Middelalderen, som er på plads

bagest i museets underste
etage sidst på året, så den
når at blive en del af kulturhovedstadsåret.

