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Den 29. januar åbnede Nationalmuseets 
danefæudstilling i Jelling. En del af jer var in-
viterede og mange fulgte dagen via live-stream. 
De udmeldinger, der kom fra Nationalmuseets 
inspektører om danefækriterier, har dog fået flere 
af jer til at spørge til hvordan vi gør fremover på 
Fyn. 

Som svar til alle bringer vi derfor en delvis ge-
nudsendelse af nyhedsbrevet fra december. 

generelle regler og retningslinjer
Når du går med detektor på Fyn, Ærø og Lange-
land kan du altid regne med disse generelle regler 
og retningslinjer:

•	 Du	skal	indlevere	eller	fremvise	alle	de	fund,	
du	har	gjort	ved	detektorafsøgning	til	dit	
lokalmuseum	(med	mindre	der	helt	klart	er	
tale	om	moderne	genstande	med	plast,	bemal-
ing,	aluminium	etc.)

•	 Det	er	lokalmuseet,	der	afgør,	hvad	der	er	en	
væsentlig	kulturhistorisk	genstand

•	 Det	er	Nationalmuseet	der	afgør,	hvad	der	er	
danefæ	

Du kan ikke bruge Nationalmuseets danefækrit-
erier til at afgøre, hvad der er væsentligt at frem-
vise eller indlevere til dit lokalmuseum. Hvad der 
er væsentligt og ikke væsentligt afgøres altid i 
en dialog mellem dig som finder og lokalmuseet. 
Nationalmuseet fastsætter blandt andet omhut-
illæg med udgangspunkt i om du indsamler og 
overdrager ikke-danefæ til lokalmuseet . 

Aflevering på lokalmuseet
Hvad sker der med fundene, når du afleverer dem 
på dit lokalmuseum?

Det beholder lokalmuseet:
•	 Genstande,	som	lokalmuseet	vurderer	er	

danefæ	registreres	og	sendes	til	National-
museet	til	danefæbehandling.

•	 Genstande,	som	lokalmuseet	vurderer	ikke	er	
danefæ,	men	som	har	kulturhistorisk	betyd-
ning	for	museets	forskning	og	formidling,	
bliver	registreret	og	indgår	i	museets	samling.	
Det	kan	eksempelvis	være	fibelstumper,	bar-
rer,	smelteklumper,	beslag,	spænder	mv.	

Genstande, som man på NM beslutter ikke er 
danefæ returneres til lokalmuseet og indgår også i 
samlingen som en kulturhistorisk genstand. 

Returnering fra lokalmuseet
Det kan du få tilbage:
•	 Genstande	som	lokalmuseet	vurderer	har	kul-

turhistorisk	interesse,	men	som	lokalmuseet	
accepterer	at	returnere	til	finder	efter	regis-
trering.	Det	kan	f.eks.	være	flintoldsager	fra	
privatsamlinger.

•	 Genstande,	som	lokalmuseet	vurderer	ikke	har	
museal	interesse,	f.eks.	moderne	genstande.	
De	returneres	til	finder	eller	kasseres.	Kassa-
tion	sker	kun	efter	klar	aftale	med	finderen.	

Danefæ eller ej 
- hvaD skal Du aflevere til museet? 
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ny Bog: funD fortæller

A R K Æ O L O G I  SY D F Y N

Et sølvkrucifiks med Kristus iført pludder bukser og snabelsko, en bly
amulet til bortdrivelse af dæmoner, to miniaturehjelme med menne
skeansigter, en skål fibula med dyreøjne af røde halvædelsten, Fyns 
ældste stol, en guldberlok brugt som smykke vedhæng af en rig kvinde 
i Gudme, et dragtspænde fra Strynøs vikingetid, 9.000 år gamle pile
spidser af flint, djævlemønter fra 1970’erne….

I disse år er der virkelig grøde i fynsk arkæologi. Fundene vælter op 
af muld jorden, og mange af dem bliver hjulpet op af skarptsynede 
 amatørarkæologer og en voksende skare af skarpthørende detektor
førere, der på fri villig basis assisterer de fag uddannede arkæologer. 

I bogen præsenteres en stribe af de fine fund, der inden for de seneste 
år er gjort på Arkæologi Sydfyns arbejdsmark i samarbejdet mellem fri
villige og museer.
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I bogen ”Fund Fortæller – nye arkæologiske fund på Fyn” kan man læse 21 historier om nogle af de 
seneste års arkæologiske fund fra Sydøstfyn, Langeland og Ærø. 

Bogens udgangspunkt er det gode samarbejde mellem museerne og frivillige amatørarkæologer og derfor 
handler en række af beretningerne om nogle af de mange detektorfund fra området. 

Bogen koster 98 kr. men på Harjas foredragsaften d. 27. marts, hvor den officielt præsenteres, kan den 
købes til særpris 75 kr. 
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De fynske museer er blevet spurgt om følgende: 
må man printe fundsedler fra DIME og lægge i 
fundposerne? 

Det korte svar er NEJ. 

Forklaring følger her: hvis der er fugt ved gen-
standene, og det er der typisk, løber printerblæk-
ket ud og vi ender med ikke at kunne læse vigtige 
informationer. Printerpapir indeholder syre, og 
blækket indeholder også stoffer, der er skadelige 
for metalfundene og kan være med til at nedbryde 
dem endnu mere. 

Du må gerne bruge DIME fundsedler, men de 
skal i givet fald lægges i separate lukkede plastic-
poser i fundposen. 

Dime

HUSk
Næste Afleveringsaften i Harja:

1. maj kl. 19.00
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