Nyhedsbrev fra Odense Bys Museer forår 2018
Kære Detektorfolk
Lige nu har Kong Vinter lagt sin kolde hånd over landskabet, så jeg antager, at detektoraktiviteten ude i
markerne er meget begrænset; i hvert fald gør det mere skade end gavn at grave skrøbelige oldsager op ad
den frosne jord! Kuldeperioden giver jo god lejlighed til at finde stunder til at få afrundet indrapporteringer
mv. – og send dem gerne til mig i god tid før afleveringen af genstandene. I dette forår bliver
afleveringsaftenen i Harja-regi onsdag den 2. maj kl. 19.00. Hvis I har nogle færdigafsøgte lokaliteter, er I
velkomne til at sende indrapporteringerne allerede nu. Mød glade op til disse to halvårlige aftener, hvor I
både kan aflevere genstande og diskutere dem med andre fynske detektorfolk samt med arkæologer fra de
museer, der arbejder i hele det fynske landskab – og få frisk information fra museerne. Vi glæder os allerede
til at se, hvad I har fundet. Nærmere info om arrangementet følger fra Harja – men hold også øje med
foreningens hjemmeside og Facebook-profil.
Jeg sidder i øjeblikket og registrerer den omfattende mængde af genstande, som er indgået til museet i de
sidste to år, og den første portion er allerede røget afsted til Nationalmuseet her i foråret (og 74 indleveringer
– nogle med ganske mange genstande – blev indsendt i 2017). I forbindelse med registrering af sagerne kan
jeg se, at nogle gør arbejdet mere vanskeligt for sig selv, end det er nødvendigt. Hvis man følger den
registreringsvejledning, der er på side 2 i registreringsformularen, letter man arbejdet for sig selv – og ikke
mindst for os på museerne! Det er således helt unødvendigt, som flere gør, at indsende fundlister inkl.
koordinater i word-format såvel som i excel-format. Vi har bare lagt begge skabeloner ud for at I kan vælge
det, der er lettest for jer – MEN vi skal kun bruge digitale koordinater i ét format. Så opfordringen skal lyde:
Læs vejledningen grundigt, brug den som en checkliste – også mht. navngivning af filer m.v. – så kan vi bruge
de sparsomme ressourcer på registrering og ikke på dobbeltarbejde eller fejlfinding.
Søndag den 11. marts 2018 er det absolut sidste chance for at se Odense Bys Museers særudstilling ”Knuds
Odense – vikingernes by” på Møntergården. Udstillingen, som bl.a. har været præsenteret på DK4 i
forbindelse med danefækavalkaden, rummer jo en masse af jeres detektorfund, som efter udstillingens
nedlukning vil blive sendt til NM. Se også de fantastiske sølvskatte fra Nonnebakken; de returnerer også til
Nationalmuseet efter at have været samlet for første gang siden Harald Blåtands tid! Så hvis I vil nå at se /
gense de lækre sager, er det snart sidste chance. En række af de små videoklip, som kan ses på standere i
udstillingen, vil efterfølgende blive lagt på museets hjemmeside.
Detektorfund fra Odenses opland har ikke kun været brugt som fagligt grundlag for udstillingen og den bog,
der er udgivet i forbindelse hermed. De indgår også i flere igangværende forskningsprojekter, der skal belyse
Odenses fremvækst i sen vikingetid. I analysearbejdet har vi haft meget stor gavn af de sager, hvor
detektorfolkene har registreret sporlog; med disse spor har vi et meget bedre grundlag for at vurdere, om
fundspredningerne er et udtryk for en reel situation – eller for detektorførerens forkærlighed for et bestemt
sted i marken! Herfra skal derfor lyde en opfordring til, at man registrerer sporlog og indsender dem til
museet – vejledninger hertil ligger på museets hjemmeside – se her:
http://museum.odense.dk/viden/arkaeologi/guide-til-amatoerarkaeologer
I løbet af 2017 har Odense Bys Museer lagt mange billeder af genstande fra den gamle arkæologiske samling
på internettet. Gå på jagt i disse billeder og se fotos af alt fra flintøkser over bronzedolke til lerkar – der ligger
mere end 15.000 fotos, som du kan kigge i. Og hvis du vil vide noget om fund, der er gjort i et bestemt
område, kan du downloade excelark med fundoplysninger eller gå ind og kigge i scanninger af de gamle
museumsprotokoller. Der er oceaner af viden at hente her:
http://museum.odense.dk/viden/arkaeologi/arkaeologien-ved-obm/obm-protokoller
Ind i mellem opdager jeg ved et tilfælde, at nogle har skrevet til mig med spørgsmål af faglig karakter på min
messenger-konto eller via beskedfunktionen i Facebook. Disse private kanaler læser jeg ikke regelmæssigt –

og de er ikke beregnet til faglig kommunikation. Det er derfor vigtigt at understrege, at hvis I skal i kontakt
med mig eller andre fra museet, skal I bruge vore officielle e-mail-adresser – bl.a. fordi vi også kan have behov
for at fremsøge jeres henvendelse. Min mail fremgår af denne henvendelse – og mailadresse på museets
øvrige faglige personale kan I finde på hjemmesiden.
Endelig skal jeg ikke undlade at gøre lidt reklame for min blog, hvor jeg ind i mellem lægger små historier om
arkæologiske eller kulturhistoriske emner op – ofte affødt af en aktuel historie fra medierne. Læs gerne med
her:
http://blog.museum.odense.dk/mogens-bo-henriksen/
Med ønsket om et snarligt og godt forår til jer alle!
Mogens

