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FUNN: Tredjeklassingene fra Tangen skole gjorde mange funn pd tuftene ettersøndreÅsgårdstua mandag. Her viser fra venstre Hanne Marthe Alnæs, Esther Elise Eriksen, Marianne Martinsen og Sigve
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Rønning østli fram noe av det

Gravde ogf nt mye
Et par timer med ivrig
graving var nok til at
tredjeklassingene fra
Tangen skole gjorde
mange funn da de gravde
i tuftene etter husmanns
plassen Søndre
Åsgårdstua.
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TANGEN: Vi har funnet rester av
både skåler og asjetter. Noe av ei
krukke har vi også funnet, beinres
-

ter etter et dyr og naturligvis masse
takstein, forteller Marianne Martin
sen og Sigve Rønning østli.
De er to av tredjeklassingene
som var i sving med graveredskaper
på husmannstuftene mandag for
middag. Bevæpnet med murerspa
der og hageredskaper gravde de

s.

både like under overflaten på tomta
og også litt djupere.

Skobrodd
Noen av funnene vakte en viss und
ring, for eksempel en liten hestesko.
Etter en viss diskusjon kom den
sannsynlige forklaringen fram:
Dette var nok en type brodd som
ble brukt på skosålene for å holde
seg på beina på glattisen.
- Veldig fornøyd med funnene,
særlig i dag, da alle som gravde fant
noe, kommenterer arkeolog Hilde
Rigmor Amundsen fra Norsk insti
tutt for kulturminneforsking. Det er
hun som leder utgravingen, som er
den første i sitt slag i Norge.

Rapport og utstilling
Nå skal gjenstandene samles og
registreres. Det skal lages rapport,
-

og det kommer til å bli en utstilling
på Tangen skole til vinteren. På litt
lengre sikt skal det ryddes stier, set
tes opp skilter og lages en kultursti.
Det er det Tønsberg videregående

LEDER: Hilde Rigmor Amundsen fra Norsk institutt for kulturminneforsking
leder utgravningene ≠ Tangen.
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skole som skal gjøre som en del av
sin undervisning, sier hun.
Stanges historieinteresserte ord
fører, Nils A. Røhne, fulgte også
interessert med på utgravningene.
- Det er fint at dette blir gjort, og
at det tas et slik praktisk grep på det.
Dette er en del av den sosiale histo

rien i Stange. Det forteller om livet
i skogbygdene. Her bodde arbeids
kraften, og de hadde et strev med
sine livsvilkår. Det er viktig å kjenne
sin historie. Det gir perspektiver på
hvordan vi har det idag.
- I sommerens bygdebokdisku
sjon har en vært opptatt av det er de
—
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ÅSGÅRDSTUA

Søndre Åsgårdstua var en
husmannsplass under gården
Asgård på Tangen. Plassen
ligger nå i skogen, men det har
tidligere vært et åpent
landskap. Spor i terrenget etter
åkerbruk og beite omkranser
en stueluft og en større tuft
etter et uthus, muligens en
låve. Det er flere rydningsrøy
ser og steingjerder, samt spor
etter en hage i form av en
syrinbusk og et epletre.
Husmannsplasser er en type
kulturminner som er viet lite
oppmerksomhet i kulturmin
neforvaltningen og forskingen.
Husmennenes kulturhistorie
står i fare for å forsvinne.
store gardenes historie som blir tatt
vare på?
— Jeg tror ikke det i like stor grad
gjelder Stange. Svein Erik ødegård,
som skriver Stange bygdebok er
flink til å få fram bredden. Men
dette kan bli et viktig tilskudd.
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