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På grund af Covid 19-situationen er den halvår-
lige afleveringsaften i Harja onsdag den 2. de-
cember aflyst – som det også fremgår af www.
harja.dk. 

Mange detektorførere har brugt ekstra mange 
timer i marken i år, og selv om noget materiale 
blev indleveret ved afleveringsaftenen i septem-
ber, ved vi at der stadig ligger meget hos finderne.  
Fund og dokumentation skal afleveres til museet 
senest 6 mdr. efter fremkomsten, med mindre der 
er lavet en skriftlig aftale om andet. Derfor beder 
vi de fynske detektorfolk om at få indsendt doku-
mentation for årets fund inden 2. december – og 
om at få lavet aftaler om aflevering af fundene til 
museerne inden jul. 

Det er særdeles fint, hvis du sammen med ind-
sendelse af dokumentationen også foreslår no-
gle afleveringstidspunkter. Du vil herefter få en 
tilbagemelding med aftale om tidspunkt og sted 
for overdragelsen af fundene. 

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 aflevering-
saften i Harja til foråret igen! Følg med på www.
harja.dk og på Harjas facebookside. 

AFLEVERING AF DETEKTORFUND FRA 2020

Det letter overblikket, hvis genstandene er pakket 
systematisk ved indleveringen – især hvis man 
afleverer store mængder på én gang. 

Fund fra hver lokalitet holdes for sig og lægges 
i nummerorden – gerne samlet med en strip eller 
en piberenser. 

Det er en god ide at samle materialet i en kasse, 
da den beskytter under transporten.

GLEM IKKE!
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Vi oplever oftere og oftere, at man med moderne 
detektorer lokaliserer genstande under pløjela-
get. Det er selvfølgelig supervigtigt, at du aldrig 
graver under pløjelaget og forstyrrer genstande, 
der ligger på deres oprindelige plads. 

For det utrænede øje er det er svært at vurdere, 
hvornår bunden af pløjelaget er nået – og der-
for er det en gylden regel, at man aldrig graver 
dybere end 25 cm. Det svarer til længden på en 
pin-pointer! 

Hvis du mærker positive signaler under denne 
dybde, afmærkes stedet og museet kontaktes 
for nærmere vejledning om, hvad der skal ske. I 
nogle tilfælde er pløjelaget tyndere end 25 cm. Så 
stopper du naturligvis, så snart du kan se, at der 
kommer lys jord op – eller hvis du mener at se 
genstande, der ligger urørt og kontakter museet. 

ER DU STØDT PÅ EN OPPLØJET GRAV ELLER SKAT?

Hvis du i pløjelaget inden for et begrænset om-
råde registrerer tre eller flere genstande, som 
du har en fornemmelse af hører til en samlet 
nedlægning, er det også vigtigt at være særlig 
opmærksom. Det kan f.eks. være tre eller flere 
tætliggende mønter fra samme tid, to ens fibler, 
tre eller flere stykker brudsølv, tre eller flere 
fragmenter af et bronzesværd etc. Her kan du stå 
overfor en oppløjet skat eller en forstyrret grav. 
For en god ordens skyld er det i disse tilfælde en 
god ide at kontakte museet for at høre, om du skal 
fortsætte afsøgningen og om der evt. skal laves en 
særlig plan for afsøgningen. 

Under alle omstændigheder: Ring eller skriv 
hellere én gang for meget, end én for lidt. Vi er 
der for at rådgive jer – og for at sikre, at fundene 
registreres og dokumenteres på den bedste måde.  

Foto: Meint Sijp.
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Tre-fliget fibel, bronze med fortinning. 

Fragmenter af trefligede fibler er et godt, omend ikke usædvaneligt detektor fund. Fund af hele eksem-
plarer er derimod sjældne. Erik Højmark fandt i 2018 dette flotte stykke i nærheden af Søllinge. Fiblen er 
fuldstændigt hel, dog mangler nålen. Både forside og bagside har stadigt spor af fortinning. 
 
Foto: Michael Johansen, Foto/Medie afdelingen Moesgaard.

ET GODT FUND: TREFLIGET FIBEL FRA SØLLINGE
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