Fant mer enn 1000 år gammelt smykke
– Gir et fantastisk innblikk i bosettingshistorien.

Denne beltespennen kan være rundt 1000-1500 år gammel.
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!
Artikkelen er
flere år
gammel.

Lørdag var rundt 40 personer i aksjon med metallsøkere på Missingen i Råde, på
jakt etter spennende skatter fra en svunnen tid.
I området, som ligger et par hundre meter vest for E6, er det tidligere funnet
mange gjenstander som gull, smykker og en romersk mynt.

Det var Kulturhistorisk museum som
hadde invitert til skattejakt i
samarbeid med Fylkeskonservatoren
i Østfold fylkeskommune.
SE VIDEO: På jakt i Råde
Ifølge Kulturhistorisk museum er det tydelig at
folkevandringstiden og vikingtiden er tydeligst
representert i materialet.
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…

Reiste fra Stavanger
John Kvanli hadde reist fra Stavanger for å bli med på «dugnaden», og var blant
dem som fant noe spennende.
I jorda lå blant annet en del av en fibel, som kan være rundt 1000–1500 år
gammel.

– Det er et draktsmykke, som både
ble brukt som pynt og til å holde
klærne oppe. Fibelen var knekt i to,
og vi fant de to delene cirka ti meter
fra hverandre, forteller Kvanli til
NRK.no.

nøyaktig. De er fra

Det eldste daterbare funnet er en
armbrøstspenne fra overgangen fra eldre
romertid til folkevandringstiden.

folkevandringstiden.
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– Du kan tidsbestemme dem veldig

LES OGSÅ: Fant arabiske
sølvmynter fra 7-800-tallet

– Et unikt funn
Terje Roger Olsen gjorde også et
spennende funn.
– Dette er et beslag fra år 800–900.
Jeg fikk høre at det er et veldig

Terje Roger Olsen gjorde flere spennende funn.
Dette er et beslag fra år 800-900.
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unikt funn, sier han stolt.
Lørdagens skattejakt markerer starten på et nytt forskningsprosjekt i Østfold, der
samarbeidet med metallsøkere fra hele landet er en viktig faktor.
– Det er viktig å få et grunnlag for å vurdere området. Da kan vi finne ut om vi skal
gå videre med et stort forskningsprosjekt eller ikke, sier Birgit Maixner, som
jobber som forsker ved Kulturhistorisk museum.
LES OGSÅ: Gjorde sensasjonelt funn utenfor Kjøkøya
(Artikkelen fortsetter under)

Terje Roger Olsen fant et beslag fra vikingtiden.
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Fredet område
Hun forteller at de gjorde veldig mange funn i løpet av dagen, fra jernalderen og
middelalderen.
– Vi skal se nærmere på dette, og kaste det som bare er moderne skrot.
Men det gir et fantastisk innblikk i bosettingshistorien i dette området.
Mye tyder på at det finnes rester av en storgård fra eldre jernalder i dette området,
og store deler av det er derfor fredet.
– Etter noen funn ble gjort her tidligere ble området fredet, og det er ikke lov å gå
her på egen hånd. Man må ha tillatelse, understreker Maixner.

Birgit Maixner jobber som forsker ved Kulturhistorisk museum, og ledet lørdagens søk.
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Sjekkliste for metallsøking
Sjekk med Kulturminnesøk (http://www.kulturminnesok.no/) før du går i gang.
Husk at kulturminnedatabasen har flere mangler og kartavmerkninger er omtrentlige.
Kontakt grunneier og få tillatelse før du søker/leter.
Hold en avstand på 50 meter til nærmeste kulturminne. Dette gjelder om kulturminnet er
registrert fra før eller om du selv påviser et funnsted gjennom et nytt funn.
Avklar med Fylkeskonservatoren om du kan søke nærmere enn 50 m fra funnstedet.
Kartfest funnstedet med GPS (kartdatum UTM 32N/33 N) eller ved å måle til fastpunkter i
terrenget.
Fyll ut KHMs funnskjema.
Levér funnet til Østfold fylkeskommune ved Fylkeskonservatoren.
Fylkeskonservatoren gir funnstedet ID-nummer i kulturminnedatabasen og sender
funnet videre til konservering og katalogisering hos Kulturhistorisk museum i Oslo.
(Kilde: Østfold Fylkeskommune)

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

07:48 Følg restriksjonene Flere vannverk følger drikkevannstanden i Østfold nøye nå, og
oppfordrer folk til å følge vanningsrestriksjonene. Det er nok vann til å håndtere både daglig
bruk og mulige branner og andre hendelser, sier daglig leder Christine Strømsæther ved Hobøl
vannverk.

07:37 Kjørte fra politiet En kvinne i 20-årene må møte i Moss tingrett etter å ha stukket av
fra politiet tidligere i år. Kvinnen kjørte fra Sandesundbrua i Sarpsborg til til Årvollkrysset i Moss
med politiet kjørende etter med blålys.
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