
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

På grund af covid 19-situationen er den halvårlige afleveringsaften i Harja onsdag den 6. maj 

aflyst – som det også fremgår af www.harja.dk. 

 

Alle de fynske inspektører er indtil videre hjemsendt eller arbejder på udendørsopgaver af 

samme årsag, og det er derfor vanskeligt at aftale aflevering af genstande på museet. Som 

tidligere annonceret melder vi ud, når vi igen er klar til at modtage fund til aflevering på 

museerne. Det er dog klart, at hvis man støder på oppløjede gravfund, skatte eller meget 

skrøbelige genstande, kan man skrive til en af os og få arrangeret en aftale om aflevering 

snarest muligt. Under alle omstændigheder er i selvfølgelig velkomne til at maile til os med 

spørgsmål, afrapporteringer mv. som sædvanligt.  

 

Da vi kan fornemme, at mange detektorførere har brugt de forgangne måneder ekstra meget i 

marken, forventer vi, at der ligger virkelig mange fund og venter på aflevering. I samråd med 

Harja har vi derfor aftalt, at vi laver to afleveringsaftener i efteråret 2020. Det bliver følgende 

datoer, som du med fordel allerede nu kan krydse af i kalenderen – og så fremgår de jo altid af 

kalenderen på www.harja.dk:  

 

ONSDAG DEN 2. SEPTEMBER KL. 19.00.  

ONSDAG DEN 2. DECEMBER KL. 19.00.  

  

Der er lang tid til september, og mange ting kan gå i glemmebogen før afrapporteringen af 

detektorafsøgningerne. Vi skal derfor opfordre til, at I udarbejder og indsender 

dokumentationen nu og løbende – og at I ikke venter til umiddelbart før afleveringen. Send 

fundlister, rapporter mv. ind som sædvanligt – og gør opmærksom på, at genstandene afleveres 

til afleveringsaften i efteråret. Så må vi håbe, at vi igen kan samles til den tid! Vi ser i hvert fald 

frem til at se jer og jeres fund!  

 
Mvh  
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