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INGENTING
Å KLAPPE FOR

BRYNE BY NIGHT

– Viking klarer ikke
å skape begeistring,
mener vår kommentator.
Heller ikke Henri Anier
gjorde noen god figur.

Folkevalgte på befaring fant lite fyll og bråk.
JÆREN SIDE 6-7

SPORT 1. DEL SIDE 24-25

www.aftenbladet.no
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Fritidsbåter Undersøkelse

SANDNES 2. DEL side 4-5

Vi bruker

FOTO: ANDERS MINGE

6,25 milliarder
på båt hvert år

Flere velger seilbåt framfor motorbåt.

Båtmesse kan bli tradisjon i Sandnes.
EN AV NORDENS STØRSTE
GULLHANDLERE KOMMER
TIL SANDNES

LINDØY

Tarzan på Lindøy
Friluftsrådet har laget
naturklatrejungel en
liten båttur fra
Stavanger sentrum.
7 025693 231565

SANDNES

En blå gullgruve
For hver ti-krone
Medpalett AS omsetter, tjener selskapet
nesten fem kroner. Blåbærpiller er god butikk.
ØKONOMI 1. DEL SIDE 18

STAVANGER 2. DEL SIDE 2

Thon Hotel Sandnes
Roald Amundsens gate 115, Sandnes
Tirs 1/5 kl. 10.00-18.00
Ons 2/5 kl. 10.00-18.00

HÅ

Detektorfunn
En kanskje 10.000 år
Vant filmpris
gammel pilspiss er
Mads Eriksen fra
Stavanger vant manus- blant kulturskattene
konkurranse for andre Rygene detektorklubb
fant i helgen.
gang.
BARNEFILMFESTIVALEN

KULTUR 2. DEL SIDE 24

NYHETER 1. DEL SIDE 4-5

Gold Adam AS
Kirkegata 20, Oslo
post@gulladam.no
Tlf: 800 81 081
Org.nr: 996 737 918 MVA
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Hold kodeleseren på en smarttelefon over koden,
så havner du direkte på seksjonen.

Nyhetsredaktør: Carl Gunnar Gundersen · Tlf. 05150 · Epost: carl.gunnar.gundersen@aftenbladet.no

Arkeologi Søker etter klenodier fra Middelalderen

Morten Eek, utstyrt med
metalldetektor og spade,
søker etter verdifulle
historiske kulturskatter
i området nord for tunet
på Hå gamle prestegard.

Den svenske arkeologistudenten
Iohannes Miaris Sundberg viser frem
en draktspenne i bronse som kan være
nær 2000 år gammel.

En tysk mynt som ble brukt
som betalingsmiddel i tidlig
middelalder.

En pilspiss i flint som kanskje er 10.000 Betalingsenhet i sølv, såkalt
år gammel, ble funnet ved en tilfeldig- «klippesølv» fra Vikingtiden.
het i helgen.

Nøkkel med eget segl
i enden, fra 1700- tallet.

– Vi er hobbyarkeologen
Hobbyarkeologer har gjort oppsiktsvekkende funn av kulturskatter denne helgen.

HÅ GAMLE PRESTEGARD

En 2000 år gammel draktspenne i rein bronse, og en tysk
mynt som ble brukt som betalingsmiddel i tidlig middelalder,
og som kan være 1000 år gammel, var blant de mest oppsiktsvekkende funnene til Rygene
detektorklubb denne helgen.

10.000 år gammel pilspiss

Men også en sølvgjenstand fra
Vikingtiden, såkalt klippesølv,

som ble brukt som betalingsmiddel for 1000 år siden, og en
unik pilspiss i flint som kanskje
er 10.000 år gammel, er en ytterst sjelden oppdagelse.
Formann i Rygene detektorklubb, John Kvanli, påpeker
at det eldste funn av flintgjenstander som Arkeologisk museum har datert fra Hå, er mellom 8000 og 8500 år gammelt.
Pilspissen vi fant nå, er over
10.000 år gammel, sier han.

– Det er fantastisk å gjøre et
historisk funn som dette, sier
Morten Eek. Han er styremedlem i Rygene detektorklubb.

Helgens funn gir ny viten

Arkeolog Olle Hemdorff ved
Arkeologisk museum, bekrefter overfor Aftenbladet betydningene av de nye funnene. Han
har selv tatt turen til Hå for å ta
funnene nærmere i øyesyn.
– Vi er nå sikker på at det har

vært en handelsplass i Vikingtiden i dette området i Hå. Dette
er ny viten, sier han. Hemdorff
påpeker også at funnet av pilspissen i flint er blant de fineste
fra denne tidsepoken. – Vi visste
det var steinalderbosetting her,
men ikke at den var opptil 2000
år tidligere enn det vi har trodd
til nå, sier han.
– Blant 250 til 300 gjenstander som ble funnet denne helgen, er kanskje 20 til 30 av his-

torisk verdi og kan karakteriseres som viktige funn av kulturskatter, sier Morten Eek.

Svenske dagens helt

Draktspennen ble funnet ved
Hå gamle prestegard i går av
den svenske arkeologistudenten Iohannes Miaris Sundberg
som deltok i jakten på skjulte
kulturskatter på nøye utplukkede områder i Klepp og Hå. Han
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NYHETER

125 år Turistforeningen

Mari Wedum døpte Rindatrollet. FOTO: KJELL HELLE-OLSEN

En liten pust i bakken for
detektorgjengen søndag formiddag. Fra venstre Thomas
Aase, Erik Alve, John Kvanli
og Hugo Falck.

Tusenvis kom da
turistforeningen
feiret 125 år
PREIKESTOLEN

Tusenvis av medlemmer
feiret seg selv da
Stavanger Turistforening
inviterte til jubileumsfest
på Preikestolen fjellstue
i kanonvær.

Morten Eek viser frem en pinsett i bronse fra vikingtiden. I kassen under ligger mellom 250 og 300 gjenstander
som er funnet denne helgen. ALLE FOTO: ANDERS MINGE

nes Røde Kors
ble raskt utpekt som den store
helten blant detektorgjengen.
Flere svenske og danske
hobbyarkeologer hadde tatt turen til Norge for å være med å
søke etter unike gjenstander
denne helgen. Svensken viser
stolt frem draktspennen i bronse som kan være nær 2000 år
gammel. Den tyske sølvmynten ble funnet fredag på gården
Anda i Klepp.

Berger kulturskatter

– Vi er hobbyarkeologiens Røde
Kors, sier Morten Eek litt spø-

kefullt, men med et snev av alvor.
– For vi driver egentlig redningsarbeid på frivillig basis,
der vi berger kulturskatter. Hvis
vi ikke finner disse, vil de forsvinne, sier og han og utdyper:
– Moderne jordbruk tilfører
grunnen kjemikalier og gjødsel i pløyelaget der gjenstandene vi leiter etter ligger. De brytes ned og blir ødelagt. Om ti
år ville denne mynten vært tapt,
sier Eek, og viser frem den tyske sølvmynten fra vikingtiden.
Når vi finner og graver frem

– Dette overgår alle forventninger. Det er skikkelig gledelig at så mange ville være
med og feire dagen her oppe
– midt i naturen, sier daglig leder Kjell Helle-Olsen i STF til
Aftenbladet.
Han kunne med rette være
stolt over oppslutningen da
de inviterte til fest. Alle parkeringsplasser var fulle av biler. Noen parkerte langs veien. Mens bussene gikk i skytteltrafikk mellom Tau og Preikestolen fjellstue. Til og med
værgudene hadde de med seg.
Fra utendørsscenen lød det
vakre og tøffe toner i veksling
med små historier og offisielle taler i tilknytning til jubileet. Rapperen Tore Pang og lokale artister kastet glans over
arrangementet. Mens konserten med Randi Tytingsvåg, Brit Synnøve Johansen
og Hanne Sørvåg appellerte til

de fleste aldersgrupper. Mellom de konsertene myldret
det av folk ute i naturen. Basecampene var åpne for gratis
bruk, og store og små benyttet anledningen til ligge på tregulv i trærne, på netting i en
fjellvegg, og i hengekøye langs
Refsvatnet, dit de også kunne
padle i kano eller kajakk.
Til og med trollene kom på
besøk. Under åpningen av den
nye Troll-løypa i Vatnerindanene fikk mange seg en skikkelig overraskelse. Noe som
ikke minst ble spennende for
de minste. På vei inn til Rindatjørnet ble folk møtt av troll
fra Hjelmeland Ungdomsteater som skapte god stemning.
Eldvinn Austigard fra Ålgård
er for øvrig ansvarlig for trollet, som veier 630 kg.
Feiringen av jubileet er altså
godt i gang. Og neste søndag
inviteres folk til å gå tur ”over
alle hauger” i Stavanger.
To jenter fra Austrått skole og Sandved skole vant tegnekonkurranse, og får et opphold for hele klassen på en av
campene i området.
HELGE JOHANSON

unike klenodier, sikrer vi disse
for fremtiden, sier han.
Gjenstandene som vi finner,
leverer vi til Arkeologisk museum som vi har et samarbeid
med, sier Eek. Vi samarbeider
også med Rogaland fylkeskommune og kommmunene der vi
søker, sier han.
Rygene detektorklubb har
også medlemmer fra Østlandet, Bergen, Danmark og Sverige.
DAG-HENRIK FOSSE
dag.henrik.fosse@aftenbladet.no

Irene Tangen, Lena Størseth, sammen Eivind og Johannes og Anette
Lykke Kloster fra Storhaug nyter Tore Pang og sola ved Prekestolhytta
søndag. FOTO: ELLEN KONGSNES

