
– Det er spennende
og historisk inter-
essant at det
dukker opp en
prydgjenstand fra
vikingtiden på en
kjent middelalder-
plass, påpeker
fylkeskonservator
Frans Arne
Stylegar og leder
John Kvanli i
Rygene Detektor-
klubb.

Av Åse Astri Bakka

Den er liten og ser ganske be-
skjeden ut der den ligger i ne-
ven til leder John Kvanli i Ry-
gene Detektorklubb. Men den
vesle bronsespennen som
Kvanli fant på jordet på Ha-
nanger i går gjør at både han
og fylkeskonservator Stylegar
tar store ord i munn.

Ekstra spennende
Funnet karakteriseres som

veldig spennende, spesielt med
tanke på hvor det ble funnet.

Hananger er en kjent middel-
alderplass, og det er nettopp
spor etter den adelige setegår-
den på Hananger detektor-
klubben i utgangspunktet er
på jakt etter denne helgen.
Men et funn av dette kaliberet
er selvfølgelig ekstra velkom-
ment.
– Det er alltid ekstra spen-

nende når vi finner noe i bron-
se, med litt tyngde og med or-
namenter, smiler Kvanli.

Bevis
Dette er det første vikingfun-

net på Hananger, og et av yt-
terst få i Lista sett under ett.

– Det er spennende og histo-
risk interessant at det dukker
opp en prydgjenstand fra vi-
kingtiden på en kjent middel-
alderplass, påpeker de to.

Ifølge Stylegar er funnet et
bevis på at det faktisk har
vært tun i samme område helt
tilbake i vikingtiden, anslags-
vis år 900.

– Kanskje det lå en storgård
her allerede da? funderer fyl-
keskonservatoren.

Antakelig spenne
Hverken han eller Stylegar

er i tvil om at det er snakk om et
reelt vikingfunn. Det de to
svært historisk interesserte og
kunnskapsrike mennene der-
imot ikke er like sikre på, er
hva Kvanli faktisk har funnet.
– Jeg er ikke sikker på om

jeg har sett denne gjenstands-
typen før, sier Stylegar, som li-
kevel mener det tror det må
være en spenne av et eller an-
net slag.
– Kanskje det er et beltebes-

lag, sier Kvanli.

Flott start
Funnet på Hananger ble en

flott start på det store detek-
tortreffet i Farsund denne hel-
ga. 24 medlemmer fra Rygene
Detektorklubb og spesielt invi-
terte detektor-venner fra Dan-
mark og Sverige er samlet for
blant annet å lete etter spor et-
ter adelige gårder på Hanang-
er og Lunde. I går ettermiddag
var det foreløpig bare funnet
småting.
– Men vi håper på flere funn

utover i helga, smiler John
Kvanli.
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Rygene
Detektorklubb

Klubben ble stiftet i Sta-
vanger i 2006, og har med-
lemmer både fra Norge,
Danmark og Sverige.

Medlemmene har, som
navnet tilsier, en felles
interesse i metallsøking
med bruk av detektorer.

Klubbens mål er å finne og
identifisere funn i pløyela-
get i jordbruksland før de
går tapt for ettertiden.

AKTA

Spesielt de fire «vingene» på bronsefunnet vekker nysgjerrig-
heten til fylkeskonservatoren, som ikke har sett lignende tid-
ligere.

Fylkeskonservator Frans Arne Stylegar og leder John Kvanli i Rygene Detektorklubb er godt fornøydmed starten på helgens «skattejakt» i Farsund.


