
Nyhedsbrev fra de fynske museer april 2018 

 

Kære fynske detektorfolk 

 

Foråret er over os – og det samme er den tid, hvor detektorerne summer lystigt på de fynske marker – herligt!  

Og om få uger – helt præcis onsdag den 2. maj kl. 19.00 – er det tid til den halvårlige afleverings- og 

oplysningsaften i Harja – jeg glæder mig til at se, hvad I har med til repræsentanterne fra de arkæologiske 

museer på Fyn. Via mails og Facebook mv. har jeg nok en anelse om, at vi igen drager hjem til vore respektive 

museer med poserne fulde og udsigt til gode timer med registrering af mange vigtige detektorfund. Husk 

endelig arrangementet, hvor vi jo også vil give jer information, der er vigtig for jeres afsøgnings- og 

registreringsarbejde – og hvor vi plejer at have det hyggeligt. Det vil være superfint, hvis I forud for mødet har 

indsendt rapporter/fundlister til os. Husk, at der ligger vejledninger og skabeloner på Harjas hjemmeside.  

 

 

 

På vegne af de fem museer med arkæologisk ansvar på Fyn og omliggende øer vil jeg lige benytte muligheden 

for at give lidt information om nogle helt konkrete ting:  

 

Håndtering af danefæ 

Afstedkommet af flere konkrete sager skal vi understrege, at danefæ (og potentielt danefæ) ikke må udlånes 

eller overdrages til tredjemand – f.eks. i forbindelse med fotografering, tegning, afstøbning, udstilling eller 

andet. Danefæ tilhører staten og ikke finder – og jf. bestemmelserne i museumsloven skal dette snarest 

indleveres til Nationalmuseet (i praksis det museum, der har ansvaret i området, hvor genstanden er fundet). 

Hvis man skal have lavet en kopi af et fund, skal det foregå på baggrund af fotos – og dem må man så selv 

tage, alternativt spørge på museet ved indleveringen, om man herfra vil sende et foto af genstanden.   

 

Henvendelse til museets personale 

Vi oplever i stigende omfang at få henvendelser af faglig karakter til vore private facebook- og 

messengerkonti. Det er ikke hensigtsmæssigt, da vi har pligt til at journalisere henvendelser med henblik på 

senere fremfindelse. Hvis I har spørgsmål, kommentarer, ønsker at vi skal se fotos af fund mv., bedes I derfor 

sende disse til vore arbejdsmail; hvis I ikke har disse, kan de findes på museernes hjemmesider.  

 

Spørgsmål om adgang til jord 

På museerne oplever vi af og til, at vi bliver kontaktet for at få hjælp til at få adgang til jord til 

detektorafsøgning – eller bidrage til afklaring af tvister om jord. Det kan vi som museer ikke blande os i; det er 

udelukkende et anliggende mellem lodsejer og detektorsøgeren. Hvis museerne laver aftaler om afsøgning af 

et areal med lodsejer/forpagter og detektorfolk, har vi også det juridiske ansvar. I så fald er der tale om en 

museal undersøgelse, og i disse tilfælde bliver der som bekendt ikke udbetalt danefægodtgørelse for evt. 

fund.  

 

Persondataforordningen 

Den 25. maj 2018 træder den såkaldte persondataforordning i kraft, jf. nedenstående link, og det betyder, at 

vi skal være meget opmærksomme på, hvilke personfølsomme data, vi håndterer på museerne. I forbindelse 

med danefæsager beder Nationalmuseet som udgangspunkt om, at lokalmuseerne indsender finders cpr-

nummer eller kontonummer, hvortil danefædusøren kan udbetales. På grund af de skærpede regler på 

området ønsker vi ikke længere at være ”mellemmand” for disse personfølsomme data, og I skal således ikke 

længere aflevere disse til lokalmuseerne på Fyn. Vi sørger til gengæld for at videresende jeres oplysninger om 

fuldt navn, adresse og mailadresse til Nationalmuseet, og så kan de derfra rekvirere de ønskede følsomme 

personoplysninger direkte fra jer.   

 

https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Captia_Generel_informationspjec

e__formateret___DOK446249_.pdf 

  



Detektortræf 

Hvis man påtager sig at arrangere et detektortræf, skal man også være klar til at følge træffet til dørs ved at 

sørge for, at alle deltagere på forhånd er orienteret om de ønsker, vi har til standarden af registrering og 

indlevering af fund. Det er også vigtigt at understrege, at fund fra et træf ikke skal indleveres af de enkelte 

træfdeltagere, men af en, der har ansvaret for dette og for at afrapportering er i orden – herunder 

fuldstændige adresser mv. på deltagerne. Fra museernes side har vi ikke ressourcer til efterfølgende at 

korrespondere med de enkelte træfdeltagere, så oplysninger om indsendelse til Nationalmuseet mv. sendes 

fra lokalmuseet og til den, der har forestået indleveringen. Denne eller træfarrangøren må så påtage sig 

ansvaret for at videresende oplysninger til deltagerne som en naturlig del af det at påtage sig arrangementet. 

Ved evt. spørgsmål står vi naturligvis altid til rådighed med oplysninger.   

 

 

 

På forhåbentligt gensyn 2. maj 

 

Mvh. Malene Refshauge Beck, Otto Uldum, Nicolai Garhøj og Per O. Thomsen og Mogens Bo Henriksen 

 

  

 

 

 

  

  

 


