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Unge arkeologer
fant gamle ting
TANGEN: Første utgrav
ing av en husmanns
plass skjedde ved hjelp
av unge arkeolger. 3.
klassingene ved Tangen
skole fant mange gamle
ting på Søndre Åsgård
stua.

FAIVTMYE:— Vi harfunnet mye fo
skjellig, kan Sindre Simensen Lunt
(tv.) og Erik H.Antonsen fortelle.
Både porselen, dyrebein og takste
hadde de grovd opp.

MORSOM

Johansen
(tv.), Fridt
Westlund
Gerkens 0

Stine SletI.
var fornøy
med den
uvanlige
skoledage

Dan Cato Ree
post@stangeavisa.no

Kanskje ikke helt likt arbeid
som om jeg hadde med eldre
arkeologer, men ungene er da
svært så engasjerte til à grave
her, sier Hilde Rigmor Amund
sen fra Norsk Institutt for Kultur-
minneforskning.

For når den aller første ut
gravingen av en husmannsplass
i Norge startet, var det med god
hjelp av elever fra Tangen skole.
Mandag var det 3. klassingene sin
tur til å grave på Søndre Asgård
stua.

Morsomt er det jo at alle her
har funnet noe i dag, sier lederen
av utgravingene på Tangen.
Amundsen.
ølfiasker og skosåler

Se jeg har funnet takstein.
porselenskår og dyrebein, sier
Sindre Simensen Lundby og vis
er fram tingene han har funnet.

Sammen med Erik H, Anlon
sen graver han iherdig i et hull
med småspader og murerspader.

Her har det stått et hus før
som folk har bodd i. Et Oøs har
det også vært her, og alle jobbet
på 4.sgård, sier Antonsen.

De to unge arkeologene
var fornøyd med den spesielle
skoledagen.

- Veldig bra å jobbe her. Noe
slikt har vi aldri gjort før, sier Si
mensen Lundby.

Andre fant ølfiasker, skosåler,
mengder av porselen, takstein og
dyrebein. Tydelig spor på at her
har det bodd folk.

Hverdagen graves ut
— Målet vårt er jo å øke kunn
skapen om husmannsvesenet.
Barna vet ikke hva det var. I til
legg får dejo grave og finne ting.
sier Amundsen.

Mye er skrevet om husmanns
vesenet og gamle husmanns
plasser rundt om i Norge. Men for
aller første gang blir en gammel
husmannsplass gravd ut.

Stange kommune har vært
med å finansiere utgravingen.
En kommune det fantes mange
husmannsplasser, så vi er veldig
glade for å få denne muligheten.
sier Amundsen.

På Søndre Aisgårdstua har det
levd mennesker siden 1 700-tal
let. og leder for utgravingen er
spendt på alderen til porselenet
som er funnet.

— Nå skal vi registrere, avfoto
grafere og tidfeste alle tingene
som blir funnet. Senere skal vi
lage en utstilling på Tangen skole.
med alle funnene denne og neste
uke, sier Amundsen.

Elever fra Jønsberg vi
deregående skole skal også være
med på utgraving gjennom et kul
turprosjekt.

Så håper vi på enda mer
penger, slik at vi kan fortsette
utgravinger av husmannsplasser.
Mitt ønske er å grave ut søke
sjakter her, få pollenanalyse og
finne ut enda mer om livet her.
Så skulle jeg ønske at svenske
arkeologer kom hit og hjalp oss,
sier Amundsen, som sier at det i
Sverige har blitt gravd ut mange
husmannsplasser.
Opplever historien
Ordfører Nils å. Rehne var også
kommet for à se på den historiske
utgravingen. Han syntes det var
fint med så mange ivrige arkeolo
ger. At skolen tar tak i en slik
utgraving i sin undervisning, er
bra. Ivrige er elevene i alle fall.
Jeg mener det er viktig de får en
slik opplæring, og får oppleve hi
storien på en så direkte måte. Vik
tig å få fram bredden i historien,
sier Røhne.

RESULTAT:
ølfiasker, Ijåblad
og skosåler var
noe som elevene
hadde funnet på
den gamle hus’
mannsplassen.

RIL-tap
mot Flisa 2
ROMEDAL: Romedal IL gikk
sitt andre strake tap borte m
Flisa på kunstgresset frecL
kveld. Allerede etter ett mint
fikk Flisa sin første scoring, ett
et ille tilbakespill fra en RIL-spi
er. Romedal spilte bra i starten
omgangen, men så tar Flisa me
og mere over kampen. 2-0 kor
mer på et skudd fra 16 meter.
markkryper som ingen får blo
kert. Flisa får nok en scoring til f,
Romedal skulle få sin reduserin
Romedal får frispark på 20 metc
Khn.Andre Hauklien skyter
markkryper i keeperhjørnet,
Romedal har redusert til 3-1. Mc
Flisa lar seg ikke prege av det
noen som helst slags måte,
fortsetter å kjøre på. Flisa sett’
inn ytterligere tre scoringer fl
pause, uten at Romedal får skal
en verdens ting. Så pauseresult.
tet blir 6 1 til Flisa.

Andre omgangen er mye mei
jevnspilt. Men ingen av lager
skaper noe særlig og kampe
ebber ut. Flisa vinner 6-1.

Stange Frikirke
Gudstjeneste på VolIbo sønda
26. september kl. 11.00. Rur
Aasen taler. Søndagsskole for c
yngste. Kirkekaffe. Velkommen!
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Offentlig ettersyn
Reguleringsplan for Gimle, gnr. 95, hr. 8.
Forslaget legges ut til offentlig ettersyn etter
vedtak i planutvalget 19.08.10. Forslaget ligger ute
til offentlig ettersyn i Rådhuset og på kommunens
hjemmeside. Uttalelser til planforslaget sendes
til Stange kommune, postboks 214, 1i36 Stange
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Sang i
Kvennstuqua


