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- Ja, for pokker! Det er jo emalje.
I fire dager har detektorentusiaster saumfart jorder i Stavanger og Sola på jakt etter historiske
skatter. Jakten var velsignet av Arkeologisk museum i Stavanger, som nå kan føye åtte nye
funn fra vikingtiden til samlingen.
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Skyggene over jordet nedenfor
Hafrsfjord skole er lange nå i
oktober. Nedover marka går fem-

seks menn og en kvinne og sveiper
metalldektorer fra side til side. Iblant
høres heftig piping. Da begynner
gravingen for å finne kilden til lyden.
Som regel er det bare noe jernskrap.
Eller koks. En sjelden gang blir det
jubel.

Hans Christian Ødegård (21) med fant et 1500 år gammelt
smykke fra folkevandringstiden. Han fant den på et jorde på
Hogstad ved Tjora.
 JON INGEMUNDSEN

1500 år gammel— Denne fant jeg på Hogstad ved Tjora. Det er et smykke
fra folkevandringstid. Den har sittet på drakten til en dame. Den er 1500 år
gammel, sier Hans Christian Ødegård.
21-åringen fra Lindesnes var ikke den eneste tilreisende da Rygene
detektorforening arrangerte søk etter fortidsminner i Sola og Stavanger i
helgen. Siden torsdag har 31 detektorentusiaster fra Norge, Sverige og
Danmark saumfart marker og jorder på jakt etter fornminner.

Tydelige runer
Arkeolog Olle Hemdorff (60) ved Arkeologisk museum står og smiler i
høstsola. For ham har de siste dagene vært som reneste julaften. Blant de
mange funnene er et blykors fra tidlig middelalder. Det ble funnet på
Madla lørdag.
— Her ser man tydelig runeinnskrifter. I 1880 ble det på Madla kirkegård,
som ligger rett bak oss, ble det funnet et tilsvarende blykors. Det er bare et
par hundre meter unna her vi står, sier Hemdorff og holder frem korset.
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— Det har tydeligvis vært en geistlig person i tidlig middelalder som har
hatt en misjon med å kristne de hedenske gravene ved å skrive kristne
besvergelse på korsene og legge de ned i gravene.
Arkeologen sier at det er vanskelig å datere funn av bly. Men han anslår at
korset er fra 1100-tallet. Det er funnet til sammen ti i hele Norge, og
halvparten er fra Rogaland.

Disse to oldsakene ble funnet med detektorer i Sola og Stavanger i helgen. Den runde gjenstanden er et beslag til et seletøy
til hest. Den er fra vikingtiden og er laget på De britiske øyer. Korset til høyre er av bly og bærer runeinskripsjoner og er trolig
fra 1100-tallet.
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Beslag fra seletøyHemdorff har fått flere overraskelser, som
metalldetektorene har sporet opp og gravet frem. Fra en liten plastpose
henter han noe som ligner på et bronsesmykke, men det er noe ganske
annet.
— Dette er antakelig et beslag til et seletøy til hest. Den er fra vikingtid og
har fin forgylling og en karneolperle i midten, sier arkeologen.
Karneol er et mineral dannet av silisium-mineralet kalsedon og har en
oransje eller rødbrun farge.

Fra De britiske øyer
— Snur man denne ser man at den har sittet på en lærrem. Denne her er
ikke laget i Norge, men kommer fra De britiske øyer. Den er nok et
eksempel på kontakten det var over Nordsjøen i vikingtiden. Som du ser er
den forgyllet, sier Hemdorff.
Da skyter en annen inn:
— Det er faktisk emalje. Vi trodde også at det var forgylling, men det er
emalje.
— Ja, for pokker! Det er jo emalje. Helt utrolig, sier Hemdorff, som anslår
beslaget fra rundt år 900 til 1000, altså vikingtid.
Bronsebeslaget ble funnet nær Sola ruinkirke for få dager siden da
detektorene lette der.

Morten Eek (43) i Ryger detektorklubb sveiper detektoren over marken på Madla. Han er stolt over alle oldsakene han har
vært med å finne.
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— Den har jeg funnetDetektorene har lett på flere steder i Sola og
Stavanger. I Sola har de lett på litt ulike steder ved Tjora og Hogstad. I
Sandnes har de søkt nær Hafrsfjord.
Morten Eek (43) i Rygene detektorklubb synes letingen er spennende og gir
stor belønning, om ikke i form av penger.
— Når jeg tar med barna til Arkeologisk museum i Stavanger, kan jeg peke
på et gullsmykke eller sølvsmykke i montrene og si: Den der har jeg funnet.
Da blir vi utrolig stolte av oss selv, sier Eek.
Åtte til ti av funnene som er gjort de siste dagene, stammer fra vikingtiden.
Velvillige grunneiere har gitt adgang til historiske marker og jorder.
Les også:
 – Historiebøkene vil bli skrevet om

 Gamle vikingskatter skal friste nye museumsgjengere

 Her er detektor-gjengens ti største skatte-funn

Dette korset av bly bærer runeinskripsjoner og er trolig fra 1100-tallet. Ti slike kors er funnet i Norge, halvparten i Rogaland.
Korset ble lagt i hedenske graver for å velsigne de som døde før kristen tid.
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Redd for å bli akterutseilt i
båtpraten? Her er en livbøye

Vannrørene i Stavanger lekker fem
ganger så mye som i Klepp.

Poteter til fårikålen er sikret. Men
skal vi få fine senpoteter og mais,
trenger vi mer regn

Ap vil gi dagbøter for tomme lokaler

«Vanvittig interesse» for hydrogeneventyret i Ryfylke

Elvefiskerne ber om solidaritet fra
sjøfiskerne
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