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Denne helga er 27 detektorister, eller amatørarkeologer, fra Norge,
Sverige og Danmark i Rennesøy kommune. Utstyrt med hver sin
metalldetektor søke...
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Denne helga er 27 detektorister, eller amatørarkeologer,
fra Norge, Sverige og Danmark i Rennesøy kommune.
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Utstyrt med hver sin metalldetektor søker de i de øverste pløyelagene på Vestre Åmøy, Utstein og
Sørbø etter store funn fra svært gammel historie.
- Dette redder lige dagen, utbrøt dansken Ole Olesen på klingende dansk. Han viste fornøyd fram en
gullring han fant på Sørbø klokka ti i dag (søndag) formiddag. De andre detektoristene stimlet
sammen rundt Olesen for å kikke nærmere på ringen.

Rogfast på anbud
Aktive unge i Rennesøy er helt i toppen
Randaberg sto godt i sjansefattig oppgjør
SISTE BILDEGALLERI

Vardeneset viste seg fra en
god side

De konstaterer at gullringen kan være være alt fra 500 til 1000 år gammel. Bygdebladet lurte på
hvordan de kunne si det.
Grei start på 2014-sesongen

- Det ser vi på ornamentikken. At det ikke står noe inni ringen, som «Bitten, og en dato» for
eksempel. Ringen har heller ikke noe stempel fra en gullsmed, forklarer dansken Jørgen Jensen.

Ut på tur med godt humør
I Endrestø barnehage i Randaberg
er grupper av barn og voksne på
tur tre ganger ...

27 detektorister har søkt med metallsøker i Rennesøy kommune denne
helga.

Endelig datering overlater detektoristene til Olle Hemdorff ved Arkeologisk Museum i Stavanger. Det
er dit alle funn leveres, sammen med nøyaktige gps-koordinater for hvor de funnet.
- Dette vil Olle blir svært glad for, gliser Ole Olesen fra Thy-Mors Detektorklubb i Danmark. Han
putter fornøyd gullringen i en funnpose som blir tydelig merket.

Med fulle seil i Karibien
Etter en 20 dagers krysning over
Atlanterhavet i desember, utforsker
nå Randaber...
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Det er Rygene Detektorklubb i Rogaland som arrangerer det som er kalt «Utsteinundersøkelsen
2010» denne helga. Lørdag ble blant annet funnet gull også på Utstein.
Les mer om saken i Bygdebladets papirutgave førstkommende torsdag.
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Flere har planer for
Todnemhammaren

E39-trafikken skal kjøre
Kvernevikveien i juni

Vikingpatriot ble hedret

Fire partier i Randaberg gir
lærerne sin støtte
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Sofusklubben stiller ut i Grødem
kirke

Tungtrafikken går faretruende
nær på Goa
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Her skåler dei for (nesten)
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Fire bortvist fra Bryne etter
slåssing
Eiendomsrett eller
allemannsrett?
Brynes nye keepertrener
har en plan
Lye tok to nye viktige poeng
Verktøy stjålet fra hytte
Klepp-damene gikk på en
smell mot gutta
Jærsk kost i gammelt fjøs

Diskuterte framtida for dei
som blir sagt opp
Strand auka med 2,2
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– Ryttere bør ha spade
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turistforeningen
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– Et godt årsresultat
– Kostnadene er ute av
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Alexander Kristoff får
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ukevis

Politiet fant narkotika under
bilkontroll
Beruset mann bortvist fra
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Oppfordrer bilister til å ta
seg god tid
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Trine Frøyland satser for
seg selv
Dette mener gjestene om
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Flatland
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Håper på større
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Lettere skadet etter
utforkjørsel
Grovt tyveri fra hytte
Gjorde seg vrang for politiet
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– Ønsker å få relasjoner
Sjåføren er ikke avhørt
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