Nyhedsbrev til de fynske detektorførere – december 2016
Kære fynske detektorførere!
Nu nærmer sig slutningen på endnu et særdeles fundrigt år, hvor metalgenstandene i en lind
strøm er tilflydt de fire fynske museer med arkæologiske ansvarsområder. Vi arbejder alle på at få
så mange fund som muligt gennem systemet, men arbejdet med registrering, indberetning til
Fund & Fortidsminder og aflevering på Nationalmuseet tager sin tid. Vi takker for det store
arbejde, I foretager med den grundlæggende registrering – det letter processen betydeligt!
Der har over de sidste par år været skiftende udmeldinger om, at Nationalmuseet vil ændre på
kriterierne for, hvad der erklæres for danefæ. Herunder har det i en periode været
Nationalmuseets praksis at returnere små fragmenter af fibler og andet til lokalmuseerne som
”ikke-danefæ”, og det har man gjort i den forventning, at der forelå en klar aftale mellem
lokalmuseet og finder om, at genstandene skulle indgå i lokalmuseets samling som væsentlige
kulturhistoriske genstande. Udbetalingen af omhutillæg har bl.a. været baseret på denne
forventning.
Over de senere måneder har det imidlertid vist sig, at i hvert fald et museum har valgt at returnere
sådanne fund til finderen – herunder fragmenter af fibler. Det er sket på trods af, at
Nationalmuseet igen har besluttet, at ”bronzegenstande fra oldtid og vikingetid er danefæ”
uafhængigt af tilstand og fragmenteringsgrad. Praksis med returnering af fibelfragmenter og andet
til finderne er naturligvis problematisk, da det dels kan medføre, at vores kendskab til
fundbilledet på de enkelte pladser forringes – ligesom det kan føre til, at væsentlige
kulturhistoriske genstande pludseligt cirkulerer frit omkring i miljøer, hvor de kan gå til eller ende
i ”forkerte” sammenhænge. Og den dag, hvor fiblens manglende del findes, har man pludselig to
halve i stedet for én hel fibula!
Tilbagelevering af genstande, der ikke er danefæ, men som alligevel har kulturhistorisk betydning
– er ikke sket fra de fynske museer! Det vil heller ikke komme til at ske fremover, så frygt ikke, at
den praksis, der bl.a. er beskrevet på Facebook-profilen Detektor Danmark, bliver aktuel på Fyn
og omgivende øer! Hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt en genstand har kulturhistorisk
interesse eller ej, bør du altid lade tvivlen komme genstanden til gode og indlevere den til det
arkæologiske museum. Hvis vi vurderer, at genstanden hverken er danefæ eller af væsentlig
kulturhistorisk betydning, kan du få den tilbage igen!
Vi takker for mange gode fund i 2016 – og ser frem til flere i 2017.
Til slut vil vi ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår
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