
Håndtering af detektorfund 
anbefalinger fra konservatorerne

Når man går med detektor, er det vigtigt at vide 
hvordan fund bør håndteres. Her følger nogle 
anvisninger på, hvordan det gøres bedst muligt, så 
flest muligt informationer bevares. 

Genstanden skal hurtigst muligt pakkes ind i en 
plastpose og evt. en hård æske så skader undgås 
under den efterfølgende transport til museet og 
konserveringsværkstedet. Detektivarbejdet med 
at fremdrage genstandens overflade må man til 
gengæld overlade til fagfolkene, til konservator-
erne.

På konserveringsværkstedet fremrenses genstan-
dens overflade med største forsigtighed under 
mikroskop og ved brug af bløde redskaber.

Selvom en genstand ser nok så stabil og hård ud, 
vil århundreders eller årtusinders ophold i jorden 
have blødgjort overfladen, så stor forsigtighed er 
en forudsætning for, at vigtige oplysninger kan 
renses frem.

Konservatorernes fem gode råd er derfor:

1. Lad jorden blive siddende på 
genstanden. 
Jorden stabiliserer og støtter, indtil genstanden 
kommer under faglig behandling. Det kan også 
være rester eller spor efter organiske materialer, 
så som tekstil, læder eller træ. Især nedbrudte 
organiske materialer kan være svære at erkende, 
da de kan ligne den omliggende jord.

2. Undgå afskrabning 
eller afrensning af detektorfund. 
Overfladen kan være så nedbrudt at den er om-
dannet til pulveragtig blødt korrosion, der let 
beskadiges. Rengøring af overfladen kan fjerne 
tynde og løstsiddende pålægninger af tin, guld el-
ler sølv - og der kan let tilføjes ridser, som vans-
keliggør tolkning af ornamentik eller forhistoriske 
værktøjsspor på genstandens overflade.

3. Vask ikke genstanden, og aftør ikke 
genstande med en klud. 
Dels kan løstsiddende pålægninger eller f.eks. 
tekstilrester fjernes, og dels kan genstanden 
tilføjes moderne tekstilfibre, som kan snyde kon-
servatorens analysearbejde.

4. Hvis man er i tvivl om en genstand er 
gammel eller ej, skal tvivlen komme 
genstanden til gode. 
Aflever hellere ti fund for meget, end ét fund for 
lidt! Museets arkæologer og konservatorer skal 
nok vurdere, hvad der har kulturhistorisk inter-
esse. 

5. Opbevar genstanden forsvarligt,  
indtil den kan overdrages til museet. 
Det er en god idé at opbevare jern tørt (f.eks. i 
en æske), andre materialer må godt lægges i en 
lukket plastikpose. Hold dog øje om der dannes 
kondens/fugt i posen. I så fald bør den åbnes, så 
genstanden kan tørre ud.

De fleste ved, at man får udbetalt Danefæ-godt-
gørelse, når man har gjort et godt fund. En nok 
så væsentlig passage i museumsloven (Danefæ 
og danekræ §30, stk. 3) fortæller, at National-
museet udbetaler en godtgørelse, hvis størrelse 
dels er betinget af genstandens materialeværdi og 
sjældenhed, men - og det er nok så væsentligt - af 
“den omhu, hvormed finderen har sikret fundet”.
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