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På grund af Covid 19-situationen blev der kun 
afholdt en enkelt afleveringsaften i Harja i 2020, 
og vi ved endnu ikke, hvornår det igen er muligt 
at holde et sådant møde – desværre! 

Vi ved, at mange detektorførere har brugt          
ekstra mange timer i marken i det forløbne år, og 
selv om noget materiale er blevet indleveret til 
museerne på Fyn og omliggende øer, ved vi også, 
at meget endnu ligger hos finderne.  Som vi har 
oplyst flere gange, skal fund og dokumentation 
tilgå museet senest 6 mdr. efter fremkomsten, 
medmindre der foreligger skriftlig aftale om 
andet. Som bekendt står der i museumsloven, at 
danefæ skal afleveres straks – men fra museernes 
side synes vi, at de 6 måneder er en tidsfrist, der 
tilgodeser, at man kan få afsluttet afsøgningen og 
afrapporteringen ordentligt. Det er vores erfaring, 
at jo længere tid der går fra afsøgning til 
aflevering af rapport og fund, jo større risiko er 
der for, at fejl opstår, eller at fund og dokumenta-
tion forlægges eller går tabt. F.eks. har vi oplevet 
flere tilfælde af computernedbrud, der har slettet 
rapporter, søgespor mv.!  

Det er netop på grund af dette, at vi normalt 
har en halvårlig afleveringsaften. Hvis ikke der     
foreligger en skriftlig aftale mellem finder og  
museet om udskydelse af aflevering, vil 
aflevering senere end 6 mdr. efter fremkomsten 
derfor blive betragtet som manglende omhu i 
forbindelse med indberetning til Nationalmuseet. 

Vi skal derfor bede alle fynske detektorfolk om 
at kigge i skufferne og give os en tilbagemelding 
om fund fra 2020 (idet vi går ud fra, at ingen har 
fund liggende fra tidligere år, uden at der forelig-
ger skriftlige aftaler herom). Send derfor venligst 
rapporter til museerne snarest – eller få lavet 
skriftlige aftaler om det videre forløb. En skriftlig 
aftale er blot en e-mail (brug IKKE Messenger 
eller andre sociale medier!) til museet. Herefter 
kan museet bekræfte, at der foreligger en aftale 
om senere aflevering af fund og dokumenta-
tion fra aftalte lokaliteter. I den forbindelse kan 
man så også lave individuelle aftaler om direkte 
aflevering af genstande på museet – eller det kan 
aftales, om aflevering kan afvente, at vi igen kan 
mødes i Arkæologiens Hus.  Bemærk, at en sådan 
aftale kun gælder konkrete fund – og at den ikke 
gælder fra år til år eller fra lokalitet til lokalitet!

Er der tvivl og spørgsmål om dokumentation mv., 
er du selvfølgelig velkommen til at kontakte den 
relevante museumsinspektør – men ellers findes 
skabeloner, vejledninger mv. på www.harja.dk

OG – så håber vi alle, at vi kan ses til 
afleveringsaften i Harja til foråret igen! Følg med 
på www.harja.dk og på Harjas facebookside. 

VIGTIGT - VIGTIGT
 AFLEVERING AF DETEKTORFUND FRA 2020
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Et af de steder, hvor vi oplever flest problemer 
med genstande og dokumentation, er i forbindelse 
med registrering af fund fra træf og fælles-
søgninger. Det er derfor vi har lavet en særlig 
vejledning for disse arrangementer på Harjas 
hjemmeside. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis man 
arrangerer fællessøgninger, påtager man sig et ek-
stra stort ansvar i forhold til at sørge for følgende: 

• At alle deltagere har læst de vejledninger, der 
er udarbejdet af de fynske museer mht. ind-
samling og dokumentation. Vær opmærksom 
på, at deltagere fra andre egne af landet kan 
være vant til andre forventninger og ønsker 
fra lokalmuseets side. En betingelse for 
deltagelse bør derfor være, at deltagerne er 
indforståede med de vejledninger, som gælder 
på Fyn og omliggende øer. 

FÆLLESSØGNINGER OG TRÆF

• At arrangøren sørger for at indsamle alle fund 
og dokumentation umiddelbart efter træffet/
fællesafsøgningen og afleverer det hele samlet 
til museet hurtigst muligt. 

• At arrangøren sørger for at videresende de 
kvitteringer og beskeder, som museet sender 
til vedkommende efter arrangementets          
afvikling. 

• At museet er informeret om og indforstået 
med, at der afholdes træf på et givent sted. 

Det forpligter også at melde sig som deltager i et 
træf/fællessøgning – og som minimum bør man 
sikre sig, at arrangøren lever op til ovenstående. 

Er man i tvivl om noget, er vi på museerne altid 
kun en mail væk!

Afleveringsaften i Arkæologiens Hus. Foto: Helle 
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I marts var medierne fyldt med historien om et 
bronzesværd, som blev fundet på en af Odense 
Bys Museers udgravninger på Baltic Pipe-
gasledningen på Vestfyn. Der er tale om et flot og 
velbevaret grebtungesværd, og typen er særdeles 
velkendt fra en række nordeuropæiske fund. Det 
helt usædvanlige ved Håre-fundet er imidlertid, 
at der på greb og klinge sad en mængde tekstil-
fibre og grebdele af træ og horn/knogle. Blandt 
de tusinder af bronzealdersværd, der kendes fra 
Europa, har kun få bevaret så mange detaljer, 
der kan fortælle om grebets konstruktion og den 
”emballage”, som sværdet blev lagt i jorden i. 

Disse detaljer – og der vil sikkert være flere, når 
naturvidenskabsfolkene får lejlighed til at kigge 
nærmere på materialet – er utroligt vigtige for 
vores forståelse af bronzealderfolkets håndværk, 
materialevalg og ritualer omkring deponeringen. 
Fundet understreger, hvor vigtigt det er, at man 
ikke afrenser hulheder mv. på detektorfundne 
bronzegenstande – og selvfølgelig at man 
overlader opgravningen af fund, der ligger 
dybere end 20 cm til fagfolk. Ellers kan man 
risikere at ødelægge det, der i virkeligheden er 
langt vigtigere end bronzegenstanden selv!

ET GODT FUND: ET SVÆRDFUND FRA HÅRE

Detaljer fra grebet af Håre-sværdet med masser af organisk materiale bevaret – og hele sværdet efter 
afrensning. Bemærk at dele af beklædningen på grebet er bevaret. Foto: Odense Bys Museer.

Mvh Malene Refshauge Beck, Nicolai Garhøj Larsen, Sigurd Arve Baslund Bohr, 
Lone Christine Nørgaard og Mogens Bo Henriksen
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