– Dette er helt sinnsykt!

Et sjeldent blykors med tydelig runeskrift ble funnet på Øvre Madla i dag. Foto: Linn Iren Erevik Nilsen

Metalldetektor-entusiaster fant sjeldent blykors fra vikingtiden i dag.
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Danske Hans Heinrich Marxen fant det sjeldne
korset. Han hadde reist helt fra Danmark for å
delta i letingen etter gjenstander som kan
belyse Hafrsfjord rolle under vikingtiden.
Foto: Linn Iren Erevik Nilsen

Hans Heinrich Marxen og Morten Eek
studerer korset, som muligens stammer fra en
hedensk grav. Foto: Linn Iren Erevik Nilsen

– Dette er helt sinnsykt!
– Det ligner på minne-bautasteinen til Erling Sjalgsson i Stavanger!
Det var stor begeistring på et jorde på Øvre Madla tidligere i dag, da danske Hans Heinrich Marxen fant et
blykors fra vikingtiden bare noen centimeter ned i bakken, ved hjelp av metalldetektor. Det eldgamle korset
hadde tydelige rune-innskrifter på seg og var litt bøyd, men ellers helt inntakt.
– Dette er virkelig stort. Det blir utrolig spennende å få svar på hva skriften betyr, sier Morten Eek fra Rygene
detektorklubb.
I følge Eek ble denne typen kors ofte lagt ned i hedenske graver, for å kristne den avdøde.
Atle Skarsten forteller at funnet er svært sjeldent og at det kun er funnet rundt ti slike kors i Norge tidligere.

Søkte etter fortiden
Rygene detektorklubb har siden torsdag lett etter gjenstander som kan belyse Hafrsfjords rolle under
vikingtiden. I tillegg til omlag 35 lokale detektor-entusiaster har også folk fra andre steder i landet, og fra
Sverige og Danmark deltatt i den store letingen.
Jorder på Tjora, Øvre Sola, Meling og Madla har blitt undersøkt nøye. I tillegg til det sjeldne blykorset er det
også funnet andre små gjenstander fra både vikingtiden og folkevandringstiden.
Detektorsøket er et samarbeid mellom Rygene detektorklubb, UiS med Arkeologisk museum, Sola kommune,
Stavanger kommune og Hafrsfjord 872-prosjektet.
LES MER OG SE BILDER AV FLERE FUNN I NESTE UTGAVE AV SOLABLADET.

