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Museerne på Fyn og omliggende øer har snart 
afsluttet arbejdet med ensretning af deres vejled-
ninger til detektorfolk. 

Inden længe vil de alle kunne findes på www.
harja.dk, mens der fra museernes hjemmesider vil 
være en henvisning dertil. 

Allerede nu kan du dog finde vejledning til 
opsætning af GPS og konservatorernes råd til 

håndtering af detektorfund. Nok så vigtigt er det, 
at reviderede skabeloner til fundskema og til  
fundrapport nu er lagt op. 

Vi beder alle om at downloade skabelonerne og 
fremover bruge disse nye udgaver. 

Giv os endelig tilbagemeldinger, hvis I har 
spørgsmål eller forslag til ændringer. 

FÆLLES VEJLEDNINGER – NU PÅ WWW.HARJA.DK

Nationalmuseets danefæsekretariat har bedt loka-
lmuseerne om at undlade at indsende drypvise 
småportioner af detektorfund fra enkeltlokaliteter. 

Hvis en detektorfører derfor går kontinuerligt 
på en lokalitet over flere år og kun indleverer 
få genstande til lokalmuseet ad gangen, venter 
vi med at sende potentielle danefæ-stykker til 
Nationalmuseet, til vi har samlet en passende 
mængde. Det kræver alt for mange ressourcer på 
lokalmuseet såvel som på Nationalmuseet, hvis vi 
skal ekspedere for mange enkeltfund og 
småportioner af fund – og det medfører forsin-
kelse i den samlede ekspeditionstid. 

INDSENDELSE TIL DANEFÆVURDERING

HUSK
Næste Afleveringsaften i Harja:

6. maj kl. 19.00
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Telefoner er et nemt og praktisk redskab, der er 
lige ved hånden, når man skal måle fund ind. 

Desværre kan de også være meget upræcise. 
Det kan afhænge af mange ting; telefonen selv, 
telefonens indstillinger, din placering og den app, 
du bruger. 

Derfor er det vigtigt at være meget opmærksom 
på usikkerheden, hvis man bruger telefon til ind-
måling. 

Målepunkter med over 10 meters unøjagtighed 
er i praksis ubrugelige, og jo mere præcist, jo 
bedre er den videnskabelige værdi. Allerhelst skal 
præcisionen under 5 meter. 

VÆR FORSIGTIG VED INDMÅLING MED TELEFON! 

Hvis du bruger DIME, kan du aflæse unøjag-
tigheden direkte ved afsætningen. HUSK at være 
tålmodig, så telefonen får tid til at øge præci-
sionen. 

Hvis du bruger andre apps end DIME, er det dit 
ansvar at undersøge, hvad usikkerheden er, og 
hvordan du får den ned til under 10 meter. 

Museerne har ikke den tekniske kompetence og 
ressourcer til at yde support på de utallige typer 
problemer, som indmåling med telefon kan med-
føre. 

Medmindre du bruger DIME, anbefaler vi derfor 
stadigt at bruge håndholdt GPS ved indmålinger. 
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At det er en dårlig idé at viderebringe historier 
om og billeder af spektakulære fund (f.eks. guld, 
skattefund mv.) på sociale medier eller til pressen, 
før du har orienteret museet om fundet. 

Det er museet, der står med ansvaret for hånd-
teringen af fundene – f.eks. i forbindelse med en 
eventuel udgravning. 

Derfor er det vigtigt, at vi er med til at afgøre, 
hvornår det er hensigtsmæssigt at udmelde histo-
rien til omverdenen. 

GLEM IKKE!

Grebspidssværd. Bronze. 

Lige før jul fik Odense Bys Museer anmeldelse om et bronzesværd, der var fundet i Strib. Ved det efter-
følgende besøg hos finderen kunne han fremvise et flot bevaret, ca. 65 cm langt såkaldt grebspidssværd, 
som lå på køkkenbordet indpakket i uldsokker! Sværdet var fundet i haven efter opførelsen af et hus, så 
desværre kunne der ikke laves efterundersøgelser; det er nemlig sandsynligt, at det kan have være nedlagt 
sammen med andre genstande. En mindre afsøgning med detektor har været resultatløs. Grebspidssværdet 
dateres til yngre bronzealder (ca. 800 f.v.t.), og det har antagelig været nedlagt som et offer. 

Foto: Niels Martner.

ET GODT FUND: BRONZESVÆRDET FRA STRIB
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