
Harja detektorkursus søndag den 26. marts 

Så forsøger vi os med et nyt detektorkursus i stil med tidligere års succesfulde detektorkurser. Denne 

gang forsøger vi os med ét samlet kursus der afholdes på søndag den 26. marts (husk vi skifter til 

sommertid den dag). Du kan læse om programmet nedenfor. Prisen for at deltage er 150 kr. pr 

deltager. I prisen er inkluderet kursusmateriale, rundstykker og morgenkaffe samt kaffe og kage til 

eftermiddag. Du bedes selv medbringe madpakke til frokosten (Harja leverer kaffe og te. Sodavand 

kan købes i klubben, men du er også velkommen til at tage drikkelse med selv). Alle er velkomne til 

at tilmelde sig, uanset om man er medlem af Harja eller ej. Det er efter først til mølle-princippet der 

gælder, så skynd dig at tilmelde dig (skriv til harja_post@hotmail.com ), hvis du kunne tænke dig at 

deltage. Vi skriver til dig hvis du er kommet på deltagerlisten. I den forbindelse oplyser vi hvordan du 

betaler deltagergebyret. Så vent med at betale indtil du har fået vished om at du er på 

deltagerlisten! 

Underviserne på kurset er museumsinspektør Mogens Bo Henriksen fra Museum Odense samt 

detektorbrugerne Trine Hedegaard Jensen og Glenn Abramsson fra Harja. Mogens Bo tager sig af 

punkterne omkring lovgivningen, hvad der skal registreres samt sagsgangen efter fundene er 

afleveret til museet. De resterende punkter på kurset tager Trine og Glenn sig af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ankomst med kaffe og rundstykker    9:00-9:30 

• Velkomst og kort intro til den arkæologiske forening Harja 9:30-9:45 

• Lovgivning, Fredede fortidsminder, Hvad må jeg?  9:45-10:15 

• Hvad skal jeg registrere og indlevere til lokalmuseet?   10:15-10:30 

Pause         10:30-10:45 

• Sagsgang fra aflevering af genstand til modtagelse af 

danefæbrev – flow, involverede parter etc. Hvem er  

ansvarlig for hvad?      10:45-11:15 

• Tilladelser der skal indhentes inden man begynder at søge 11:15-11:30 

• Hvordan registrerer jeg mine fund på marken?   11:30-11:45 

• Hvordan håndterer man bedst muligt sine fund, inden de 

afleveres til museet?      11:45-12:00 

Frokost   HUSK: medbring egen madpakke (kaffen leverer Harja)  12:00-12:30 

• Etiske regler samt fund og fotos     12:30-13:00 

• Hvad skal man gøre inden man afleverer sine fund? 

Fundrapport, fundskema, søgespor etc.     13:00-13:30 

• Vi ser på udstyr der er nødvendig eller godt at have. Vi ser 

også på hvordan man benytter detektoren mest optimalt.  13:30-13:45 

Pause         13:45-14:00 

• Hvis vejret tillader det, vil vi afprøve diverse detektorer  

udenfor klubhuset på græsplænen.    14:00-14:30 

• Søgespor og GPS. Vi ser GPS’en og de søgespor man kan 

lave med den, og hvorfor søgespor er så vigtige.   14:30-14:45 

• Hvor man kan finde oplysninger om de genstande man finder? 14:45-15:00 

• Nyttige sider på internettet.     15:00-15:15 

Afsluttende kaffe og kage hvor vi også kan svare på spørgsmål   15:15-15:45 
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