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– Finnes det diamanter på Skadberg?

Ine Marie Byre, Tone Øglænd Jordal, Beate Nærheim Johansen og Daniel Lund Madsen fikk prøve seg som arkeologer denne uken.

Arkeologene som graver utenfor Skadberg skole fikk
god hjelp av 3. klassingene denne uken. Allerede er det
gjort spennende funn.
Linn Iren Erevik Nilsen • tekst og foto
linn@solabladet.no

– Kan vi finne diamanter?
– Går det an å finne bein?
Elevene fra klasse 3B hadde
mange spørsmål da de fikk bli
med arkeologene fra Arkeologisk
museum å grave på feltet utenfor
Skadberg skole. Arkeologene har
undersøkt området siden april, i
sammenheng med en reguleringsplan for skoletomten. Denne uken
ville arkeologene ha med seg elever
fra skolen til å grave i jorda, både
for å vise hvordan de jobber og for
å vekke nysgjerrigheten til barna.
Det var med stor iver barna
satte i gang med kost og spade
for å saumfare den brune molda.
– Det er veldig viktig at dere
ikke tråkker innenfor de hvite
snorene. De steinene er vi ferdige med, advarer arkeolog Jon
Reinert Husvegg.
– Kan jeg finne en kniv? spør
elev Daniel Lund.
– Ja, det går an, men jeg tviler
litt på at vi finner det her. Men
dere kan helt sikkert finne mye
kull i jorda. Hvis dere leter godt
finner dere kanskje keramikk,
svarer Husvegg.
– Jeg håper jeg finner en kniv,
sier tredjeklassingen mens han
skraper i jorda med spaden.

– Dere må ikke flytte steinene,
bare koste bort jorda. Senere skal
vi ta bilder av steinene fra luften
med en drone, da er det viktig
at ingenting er flyttet på, sier
arkeologen.

Fant langhus

Det har tidligere blitt gjort mange
arkeologiske funn i området
rundt Skadberg skole. Langs
Skadbergbakken er det funnet
store graverminner på rekke og
rad. I 2010 fant arkeologer fem
vikinggraver rett nord for området hvor de nå graver. I tilegg
ble det funnet rester av hus fra
førromersk jernalder.
– Dette er et spennende område. Vi har blant annet funnet en
pilspiss fra steinalderen, som kan
være opp mot 8.000 år gammel,
sier Husvegg.

Fremfor å stå i
et klasserom å snakke om
arkeologi er det mye bedre
å få barna med seg ut.
Barbro Dahl, prosjektleder

I løpet av de siste månedene
har han og kollegaene også funnet rester av to langhus. De antar
at disse kan stamme fra samme
periode som husene som er funnet i området tidligere, noe som
vil bety at de ble bygget rundt
300- og 400-tallet e.Kr.
– Noe av det kjekke med å
jobbe med dette er at du aldri
vet hva du finner, sier Husvegg.
– Hva håper du aller mest å finne
her?
– Det er nok ikke sannsynlig,
men det hadde vært veldig kjekt
å finne en våpengrav. Slike ting
er jeg veldig interessert i, sier
arkeologen.

Mye kull

Det tok ikke lang tid før tredjeklassingene begynte å finne små
kullbiter i jorda.
– Det var vanlig å kremere de
døde, og kullet kan stamme fra
graver. Vi samler alle kullbitene på
denne steinen her, sier Husvegg.
– Hva skjer med kullbitene etterpå?
– Ikke så mye. En hører ofte at
kull er som gull for arkeologer
fordi det går an å stadfeste hvor
gammelt kullet er, men sammenhengen en finner det i har
stor betydning for viktigheten.
Akkurat dette stedet vi er på nå
ser ut til å være en rydderøys, på
grunn av måten steinene ligger
på. Det kan være tilfeldigheter
som gjør at kullet har havnet her.
Men dersom en finner kull hvor
ildstedet har vært inne i et hus for

eksempel er det viktig. Da kan vi
finne ut hvor gammelt huset er,
svarer han.

God læring

Selv om ingen fant diamanter,
kom det tydelig frem at elevene
synes det var kjekt å få prøve seg
som ekte arkeologer for en dag.
– Dette er mye kjekkere enn å
sitte inn i klasserommet og kjede
seg, sier Tone Jordal.
Klassevenninne Ine Marie
Byre er enig.
– Det virker gøy å være arkeolog og grave i jorda, sier hun.
Prosjektleder Barbro Dahl var
også godt fornøyd med innsatsen
til barna.
– De er veldig interesserte og
er ivrige etter å finne noe. De er

generelt veldig opptatt av bein,
sier hun.
Dahl forteller at det ikke er
første gangen de inviterer med
seg skoleelever til å bli med på
arkeologiske utgravinger, og at
dette er noe de har gode erfaringer med.
– Fremfor å stå i et klasserom
å snakke om arkeologi er det mye
bedre å få barna med seg ut. Dette
er veldig konkret og barna lærer
om historien til sitt eget hjemsted.
Jeg håper og tror at dette er noe
de kommer til å huske, sier hun.
Til høsten skal også elever
fra Sola skole få prøve seg som
arkeologer. Da skal et område
nær skolen ved Tanangervegen
undersøkes.

Elevene fikk god veiledning av arkeologene. – Det var en som tullet
med at dette så ut som barnearbeid, flirer prosjektleder Barbro Dahl
(til høyre).

