
Storgårdene i Råde



Raade Detektorklubb
Raade Detektorklubb er etablert i 2017 av Råde Detektorgruppe og vi er per i dag 

24 medlemmer. Gruppen startet sammen på undersøkelser ved utvalgte 
lokaliteter i Råde kommune våren 2014. Disse undersøkelsene ble utført i regi av 

arkeologen og forskeren Birgit Maixner ved Kulturhistorisk museum i Oslo.



Hvem er vi?



Styret i Raade Detektorklubb
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formann/styreleder

Hugo Falck
nestleder

Jørn Skaarberg
kasserer/styremedlem

Aina R. Knudsen
styremedlem

Lars- Espen Lippert
styremedlem

Jan Luneborg
styremedlem

Aleksander Luneborg 
styremedlem



Felles interesse for arkeologi og kulturminnevern

Medlemmene i Raade Detektorklubb deler en lidenskap for arkeologi, historie og 
kulturminnevern, samt metallsøk selvfølgelig.

Vi driver under mottoet ‘ansvarlig metallsøk’, og omhu er alltid i fokus hos oss.
Som seriøse detektorfolk har vi også et åpent og godt samarbeid med fagmiljøet.
Sammen har vi gjort hundrevis av spennende funn i Råde i tillegg til funn gjort andre steder i 
fylket, funn som ellers hadde lidd en uviss skjebne i pløyelaget.

Raade Detektorklubb ser det som en viktig oppgave å bevare de rester av funn som enda 
kan finnes i pløyelaget ved å innlevere disse til museer for riktig håndtering, konservering og 
oppbevaring, til glede for fremtidige generasjoner.

Ofte deler vi vår historieinteresse med grunneierne, og mange setter pris på at det vi finner 
som ikke er innleveringspliktig, tilfaller dem.

Råde har en svært rik eldre historie, og dette sentralområdet har også hatt sterke bånd til 
kontinentet allerede i forhistorisk tid. Det ser man mange eksempler på i funnmaterialet.

En stor andel av våre medlemmer har også medlemskap i Rygene detektorklubb og vi vil ha 
et tett samarbeid, som et slags lokallag.



Flere av funnene har vekket oppsikt både i 
media og blant arkeologer, og noen av 
undersøkelsene våre i samarbeid med 
Birgit Maixner/KHM har dannet grunnlag 
for flere fagartikler, blant annet i 
Fornvännen, Sveriges eldste, største og 
ledende tidskrift hva angår antikvarisk 
forskning.





Utdrag fra magasinet Aftenposten Historie, nr. 4 2015



Noen ganger bistår vi ved arkeologiske undersøkelser. Her er det 
arkeologen Jan Berge fra Østfold fylkeskommune som måler inn 
strukturer ved Jellhaugen .



KONTAKTINFO:
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https://www.facebook.com/Raade-Detektorklubb-FB-975092719259252/

