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Fig.1
En af de frivillige med sin detektor –
Tommy Olesen er på jagt efter
fragmenter af forhistorien.
One of the volunteers with his
detector – Tommy Olesen is hunting
for fragments of prehistory.
Foto: Tommy Olesen

Metaldetektorfund er i vækst –
og i øjeblikket indleveres der flere
end nogensinde til danefævurdering på

Blandt de vigtigste kilder til oplysninger
om Danmarks forhistorie er dels arNationalmuseet. I artiklen gives eksemkæologiske undersøgelser, dels metaldetektorfund. Metalfund kendes fra store
pler på nogle af de fund, der var af helt
dele af Danmarks forhistorie – allerede
ekstraordinær karakter i 2012, og hvor
fra slutningen af yngre stenalder. Men
fundene, der gøres med detektor, stamsamarbejdet mellem findere og lokalmer ofte fra jernalderen, vikingetiden og
museum var forbilledligt. Med udgangsmiddelalderen. Metaldetektorer anvendes
ofte på arkæologiske udgravninger,
punkt i Østfyns Museers målrettede
men de er langtfra forbeholdt museale
samarbejde med frivillige detektorfolk
undersøgelser. De bruges også i stor stil
uden for museernes udgravninger – på
berettes om, hvordan ny viden og
frivillig basis og af mennesker, der brænnye erkendelser kan opstå i felten,
der for arkæologien, og som bruger time
efter time, hvor de med deres detektorer
til sikring af vores fælles kulturarv.
afsøger store dele af det danske landskab (fig.1). Aldrig er der gjort så mange
metalfund som nu. Dette store arbejde resulterer i nye oplysninger om fortidens
samfund, og at man til stadighed overraskes og forundres af helt nye fundtyper,
som man ikke kendte til før, og som ændrer opfattelsen af fortiden.
Men forudsætningen for denne store tilvækst af viden er, at der er så
mange engagerede detektorfolk, og at der er et vellykket samarbejde mellem
detektorfolk, lokalmuseer og Nationalmuseet.

Hvad er danefæ – hvor meget bliver der fundet?
Lovbestemmelserne om danefæ går helt tilbage til middelalderen – nærmere
bestemt Jyske Lov fra 1241. Det er Nationalmuseet, der administrerer denne lov.
Bestemmelsernes formål er at sikre, at vigtige fund fra Danmarks fortid bliver
bevaret til de kommende generationer.
Danefæ er ofte af metal og ofte fundet i jorden med metaldetektorer. Genstande forarbejdet af ædelt metal, – guld og sølv – er altid danefæ. Derudover
kan genstande også erklæres for danefæ, hvis de er af kulturhistorisk interesse,
selv om de ikke er af ædelt metal. Alle jordfundne mønter er også danefæ.
Noget danefæ er slet ikke af metal, det kan eksempelvis være af træ, ben eller
rav. Men fælles for gruppen er den store kulturhistoriske værdi. Den person,
der finder danefæ eller får danefæ i sin besiddelse, skal aflevere det, da det tilhører staten. Det gøres ved, at man indleverer genstanden eller genstandene på
sit lokalmuseum, der derefter kontakter Nationalmuseet, eller finderen kan gå
direkte til Nationalmuseet med det.
På Nationalmuseet foretages en vurdering af, om de enkelte genstande er
danefæ eller ej. Hvis en genstand erklæres for danefæ, fastsætter Nationalmuseet en skattefri godtgørelse til finderen. Den faglige vurdering af fundene gøres
på de tre enheder: Danmarks Oldtid, Danmarks Middelalder og Renæssance
og Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling.
De sidste 100 år har mængden af indleveret danefæ været støt stigende –
og der bliver i øjeblikket indleveret mere, oftest metalfund, end nogensinde før.
Det skyldes i al sin enkelhed brugen af metaldetektorer og de mange frivilliges
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kæmpeindsats! Danefæ er blevet en af arkæologiens grundforudsætninger for at skabe ny viden af betydning for både
dansk og udenlandsk historie og arkæologi, for det er så
langtfra alene hjemlige ting, der dukker op.

Nye fund, ny viden

Fig.2
Det store relikviekors kort efter at
det er fundet. Det er en del fra skatten fra Bornholm, som blev fundet
nær Østermarie, af Kim Lund-Hansen.
Skattens indhold er beskrevet i en
selvstændig artikel i denne bog.

Nye fund gjort med metaldetektor fra 2012 gav nogle store
The large reliquary cross shortly after
overraskelser og helt ny viden. Et af årets mest omtalte fund,
it was found. This is part of the hoard
som der også er en hel artikel om andetsteds i denne bog,
from Bornholm, found near Østermablev gjort nær Østermarie på Bornholm. Her fandt Kim
rie by Kim Lund-Hansen. The contents
of the hoard are described in a sepaLund-Hansen med metaldetektor nogle sølvgenstande, bl.a.
rate article in this book
et vægtigt relikviekors, som viste sig at høre til en sølvskat
på omtrent et kilo (fig.2), heriblandt mønter, hvoraf flere
Foto: Henning Lund-Hansen
var hidtil ukendte i danske fund. De yngste mønter i fundet er tyske og peger på, at skatten nok blev gravet ned i
1150’erne, men flere af skattens dele var gamle, da de blev
gemt bort. Den blandede sammensætning af mønter og betalingssølv svarer til de skatte, der kendes fra vikingetiden,
og den bornholmske skat er den hidtil yngste af denne type
i Skandinavien.
En anden overraskelse, der giver nye oplysninger og næring til forskning i
fortiden, fremkom i sommeren 2012. Detektorfolkene Iohannes Miaris Sundberg, Tobias Bondesson og Tommy Olesen gjorde et enestående nyt skattefund
på en mark sydvest for Roskilde. Iohannes’ detektor gav et pludseligt udslag
– og det var begyndelsen på det fund, der fik navnet Mannerup-skatten efter
fundstedet, et af de største skattefund vi kender fra ældre germansk jernalder
(400-500 e.Kr.) (fig.3). Lige efter at skatten var lokaliseret, blev Roskilde Museum kontaktet, og de tog ud for at besigtige fundstedet og hjemtage skatten
til videre undersøgelse og konservering på museet. Så ud over fundets ene-
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stående sammensætning er det også et godt eksempel på et
velfungerende samarbejde mellem findere og lokalmuseum,
der medførte, at vigtige data kunne sikres af arkæologerne.
Dette er et ønskescenarie, der kom til at gælde både for skatten fra Østermarie og Mannerup-skatten, men det er også et
scenarie, der langtfra har været gældende for alle fortidens
skattefund – især de ældre skattefund fra før detektorens tid
mangler disse vigtige arkæologiske data. De efterfølgende
undersøgelser af Mannerup-skatten, foretaget af Roskilde
Museum, har afsløret, at skatten var placeret i et lerkar, og
at den især består af sølv, heraf mange ituklippede genstande, bl.a. romersk sølvservice, der vidner om internationale
kontakter. Roskilde Museum skønner, at skatten, der stadig
er under udgravning, indeholder 2.500 dele og har en samlet
vægt på omkring 5 kg.

Fig.3
Et udvalg af genstande fra Mannerupskatten, som Iohannes Miaris Sundberg, Tobias Bondesson og Tommy
Olesen fandt på en mark sydvest
for Roskilde.
A selection of objects from the
Mannerup hoard, which Iohannes
Miaris Sundberg, Tobias Bondesson
and Tommy Olesen found in a field
south west of Roskilde.
Foto: Anette Schmidt, Roskilde Museum

Østfyns Museers samarbejde med detektorfolkene
Afgørende for danefæbegrebet er, at samarbejdet med de frivillige detektorfolk
fungerer på lokalt plan, og derved bliver så effektivt som muligt. Til at belyse
dette vil vi her berette om, hvordan området forvaltes hos Østfyns Museer. Siden 1998 har Østfyns Museer haft ansvaret i det, der ved kommunalreformen i
2007 blev til Kerteminde Kommune, før da lå ansvaret hos Odense Bys Museer.
Siden begyndelsen af 1980’erne har der fra Odense Bys Museer og Kerteminde/Østfyns Museer været et samarbejde med detektorfolk. Som regel var de
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Oldsagstype

Datering

- 2009

2010-12

Fibula

FRJ

0

4

Fibula

ÆRJ

0

6

Fibula

YRJ

0

0

Romersk denar

YRG-GJ

0

4

Fibula

ÆGJ

1

8

Næbfibel

YGJ

0

45

Pladefibel

YGJ

0

28

Fuglefibel

YGJ

0

15

Skålfibel

YGJ

1

9

Kort ligearmet fibel

YGJ

1

12

Karolingisk denar

VIK

0

1

Dirhem (arabisk)

VIK

1

3

Ligearmet fibel

VIK

0

1

Trefliget

VIK

1

13

Skålformet

VIK

0

2

Emaljefibel

VIK

1

7

Diverse

VIK

7

10

Urnesfibel

ÆMIA

1

14

Fuglefibel

ÆMIA

0

7

Gudslam

ÆMIA

1

11

Borgerkrigsmønter

MIA

3

187

18

387

I alt

medlem af den fynske amatørarkæologiforening HARJA,
Fig.4
Fundudviklingen i Kerteminde Komog mange af afsøgningerne foregik i forbindelse med gravemune frem til og med 2009, samt i
lejre eller museets egne undersøgelser. Private afsøgninger
årne 2010-12.
efter egen aftale og på eget initiativ fandt kun sted i begrænset omfang, på få lokaliteter og med ganske få fund
The development of the finds in
Kerteminde Municipality up to and
som resultat.
including 2009, and in the years
Det har siden 2010 ændret sig markant, idet Østfyns
2010-12.
Museer havde det held, at nogle lokale amatørarkæologer
tog hobbyen til sig og begyndte at afsøge langt mere end
Østfyns Museer
tidligere. Der er blevet afholdt træf, man har inviteret detektorvenner med på tur, og fundene er bestemt ikke udeblevet. Mængden af afsøgte lokaliteter er forøget voldsomt,
og antallet af genstande, der er indleveret til Østfyns Museer
i 2010-12, er eksploderet i forhold til tidligere (fig.4). Det
meget positive resultat skyldes især Paul Uniacke, Jan Hein
og Brian Bechmann. De tre har alene stået for 85 % af alle
fund i 2012, mens de resterende er fundet af 14 andre detektorfolk.
I langt de fleste tilfælde er det detektorfolkene selv, der finder de steder, de
vil afsøge. Nogle gange med tip fra museet, andre gange ud fra oplysninger på
Fund & Fortidsminder (det nationale og digitale register over fortidsminder og
steder, hvor museerne har gjort arkæologiske fund, og som drives af Kulturstyrelsen). En forudsætning for afsøgninger med metaldetektor er naturligvis, at
der indgås en aftale med lodsejerne – uden tilladelse, ingen afsøgninger.
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Når mange forskellige personer vælger de steder, der
Fig.5
Forside på Skalk i 1983. Illustrationen
afsøges, vil det altid ske med meget forskellig baggrund og
afspejler tydeligt de betænkeligheder,
indsigt. Og det er en kæmpe fordel, for dermed sikrer man,
man dengang havde vedrørende brug
at det ikke er den lokale arkæologs præferencer eller vaneaf metaldetektor.
tænkning, der afgør, hvor der søges. Gennem årene er der
Front cover of the popular archaeology
søgt mange fornuftige steder – og mange skøre! Netop her
magazine
Skalk in 1983. The illustration
opstår overraskelserne. På steder, hvor vi som arkæologer
clearly reflects the scruples entermed sikkerhed ville forvente fund, viser der sig intet at være,
tained at the time about the use of
og hvor vi aldrig ville sende folk ud for at søge, er der almetal detectors.
ligevel gevinst. På den måde udbygges vores forestillinger
Illustration: Jørgen Kraglund, Skalk
om fortidens udnyttelse af landskabet. Ny viden og ny erkendelse opstår.
Det tager en hel del år at skabe et dækkende baggrundsbillede af detektorfund, og dermed opnå tilstrækkelig indsigt i de enkelte lokaliteters fysiske
omfang og dateringsmæssige ramme. På nuværende tidspunkt er vi kun lige
begyndt, og de kommende år vil uden tvivl bidrage med mange, mange flere
fund fra både kendte og nye lokaliteter. Indtil videre er langt de fleste lokaliteter beliggende syd for Kerteminde Fjord, men allerede fra forårssæsonen 2013
vil vi forsøge at satse mere på Hindsholm, nord for Kerteminde. Selv om vi
endnu befinder os i de indledende afsøgninger, er vores viden om bebyggelserne
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fra yngre jernalder, vikingetid og ældre middelalder i Kerteminde Kommune allerede forøget væsentligt. Efter nogle
år kan vi begynde at målrette vores afsøgninger, afprøve
bebyggelseshistoriske teorier og fylde bebyggelsesmæssige
huller ud i landskabet, og derved forbedre både forskning
og formidling.

Detektorarkæologi i Norden

Fig.6
Landbrugsmaskinerne i et moderne
landbrug er voldsomme sammenlignet
med hestepløjning eller en lille Massey
Ferguson fra landbrugets mekanisering i 1950’erne.
Agricultural machinery on a modern
farm is brutal compared with horseploughing or a small Massey Ferguson
from the mechanization of farming
in the 1950s.

I vores nabolande diskuteres den private brug af metaldetektorer ganske meget. I Norge må man gå med detektor
som en del af allemandsretten, men når der gøres fund,
Foto: Østfyns Museer
erklæres marken eller området ofte for ”automatisk fredet
fortidsminde”, og videre brug af detektor er forbudt. Reglerne administreres dog meget uensartet fra fylke til fylke
(tidligere kaldet amter). I Sverige er privat brug af metaldetektor forbudt. Her frygter man, at detektorfolkene ikke
går af vejen for at plyndre fortidsminder, og kun et fåtal
af svenske arkæologer forsøger at argumentere med de helt
anderledes resultater, vi har i Danmark. I Tyskland er reglerne forskellige, da de fastsættes af hvert forbundsland for
sig. I Slesvig-Holsten har det indtil for nylig været ulovligt,
men gennem de seneste år har man indført et regelsæt, hvor
amatørarkæologer efter et kursus har fået tilladelse til at
afsøge bestemte arealer udpeget fra museal side, og også her
vrimler fundene frem.
I Danmark var man også, i metaldetektorens barndom, meget mere forbeholden over for den. Den har fanden skabt hed overskriften i Skalk i 1983, efter
en noget uheldig håndtering af et fornemt skattefund fra Midtjylland. Men
gennem et tæt samarbejde, gensidig tillid og masser af oplysning gennem de
sidste ca. 30 år er vi nærmere nået til Som sendt fra himlen (fig.5).
I Danmark opfatter vi ikke brugen af metaldetektorer på de dyrkede
arealer som nogen generel trussel mod oldsagerne. Tværtimod! I et intensivt
opdyrket landskab som det danske lever oldsagerne en ganske farlig tilværelse
i pløjejorden (fig.6). De bliver flere gange om året kørt over og vendt rundt af
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Fig.7
1) En fibel fra ældre romersk jernalder er trykket
næsten flad, og det meste af overfladen med ornamentik og bearbejdningsdetaljer er sprunget af.
2) En næbfibel fra yngre germansk jernalder har
en revne på tværs af bøjlen. Hvornår ville den
brække, hvis ikke den var blevet fundet med
metaldetektor? 3) En oval fibel fra vikingetiden
er tæt på at brække. I brudt tilstand ville vi måske
have kaldt stumperne for et trefliget spænde
(se fig.8) – og dermed have troet, at der var tale
om en helt anden type smykke?

1) A fibula from the Early Roman Iron Age has been
pressed almost flat, and most of the surface with
ornamentation and production details has been
burst off. 2) A beak fibula from the Late Germanic
Iron age has a crack across the hoop. When would
it have broken if it had not been found with a
metal detector? 3) An oval fibula from the Viking
Era is close to breaking. In its broken state we
might have called the fragments a three-lobed
clasp (see fig. 8) – and might thus have thought
it was a quite different type of ornament.
Foto: Østfyns Museer
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tonstunge maskiner, og med jævne mellemrum gødes der med kemikalier. I
kombination med jordens egen kemiske sammensætning og de legeringer, der
indgår i metaloldsagerne, betyder det samlet set, at de fleste metaloldsager lider
ganske kraftigt under opholdet i pløjejorden. Overfladen korroderer og nedbrydes, trykket fra landbrugsmaskinerne får både flade og mere tredimensionelle
oldsager til først at revne og siden brække i stumper og stykker (fig.7). Stumperne nedbrydes efterfølgende, og til sidst er genstanden helt uden oprindelig
overflade og nedslidt til en ukarakteristisk metalklump uden væsentlig kulturhistorisk værdi. I langt de fleste tilfælde betyder en metaldetektors bip altså, at
oldsagen bliver reddet, og med den også en information om fortidens samfund.
Genstandene er nøglen til vores forhistorie, og det er
altafgørende, at også de fund, der måske ikke glimter af
sølv og guld, bliver en del af museums- og forskningsverdenen. Også små brudstykker af uædelt metal kan fortælle
betydelige historier. Og en oldsag er stadig et værdifuldt
forskningsobjekt, selv om den er gået i stykker og medtaget
efter opholdet i pløjemulden. Derfor er det vigtigt, at alle
oldsager, man måtte finde med detektor, bliver indleveret
til ens lokale museum. Det har også indflydelse på, hvor
Fig. 8.
Trefliget spænde fra vikingetiden.
stor en danefægodtgørelse man får, at man indleverer alle
Fundet i tre småstykker inden for
fund fra en lokalitet. Det kan godt være, at ikke alle fund
et område på ca. 8x6 meter.
bliver erklæret for danefæ – men indleverer man fund, der
Genforenet ved konserveringen.
ikke er danefæ, men som kan indgå i det lokale museums
samling, så har det betydning for det samlede funds værdi
Three-lobed clasp from the Viking Era.
Found in three small pieces within an
(fig.8 og 9). Det er summen af det samlede fundbillede, der
area
of c. 8 x 6 metres. Reunited by
er uvurderlig, og som vi skal sørge for at bevare inden for
conservation.
museernes rammer. Hvis ikke, risikerer vi, at englen bliver
til en falden engel (fig.10).
Foto: Østfyns Museer
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Detektorfund i fremtiden

Fig.9
20 stykker af næbfibler fra yngre germansk jernalder fundet inden for et
område på 300x100 meter i efteråret
2012. To stumper kan samles til én hel.
Finder vi de manglende dele, de næste
gange der afsøges på arealet?

De frivillige investerer enorme ressourcer i klapjagten på
oldsager overalt i landet. I Danmark er vi så heldige, at vi
har en danefæ-lovgivning, der fungerer, og at samarbejdet
mellem de frivillige og lokalmuseerne i de allerfleste tilfælde
et utrolig godt. I store dele af landets museer bruges der
mange ressourcer på detektorarkæologien og samarbejdet
20 pieces of beak fibulae from the
med de frivillige. Resultatet af dette er, at der til berigelse
Late Germanic Iron Age found within
af vores fælles kulturarv årligt fremkommer store mængder
an area of 300 x 100 metres in the
metalfund til at belyse vores forhistorie. Fra 1. marts 2013
autumn of 2012. Two pieces can be
united in one whole. Shall we find
og frem satte Nationalmuseet fokus på dette område med
the missing pieces the next times
en udstilling om årets aktuelle danefæ. Her vises noget af
the area is scanned?
det nyeste danefæ fra året der gik. De udstillede genstande
Foto: Østfyns Museer
fornys en gang om året, og der er plads til, at ekstraordinære
fund bliver udstillet så hurtigt som muligt, efter at de er fundet, så alle kan få syn for sagn. Derudover igangsætter Nationalmuseet nogle
faste transporter af danefæ tilbage til lokalmuseerne, således at de fleste danefæ,
ja op mod 95 % af oldsagerne, kommer tilbage til deres oprindelige miljø.

Fig.10
På grund af god justits blandt detektorfolk og god lovgivning
blev frygten fra 1983, illustreret i fig.5, gjort til skamme –
og væsentligt mange betragter nu metaldetektorerne som
en frelsende engel i forhold til at sikre dele af vores kulturarv.
Because of good practices among detector enthusiasts
and good legislation, the fears of 1983, as illustrated in
fig. 5, were put to shame – and very many people now
regard the metal detectors as a deus ex machine in terms
of securing parts of our cultural heritage.
Illustration: Claus Feveile
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EN GLISH SUMMARY

MARIA PANUM BA A STRUP
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Treasure trove
– the cooperation of finder, local museum
and the National Museum

CL AUS FE VEILE
museumsinspektør
Østfyns Museer

Metal detector finds are a growth area – and at the moment more of them
than ever are being submitted for evaluation as Danefæ (Danish treasure
trove) to the National Museum (fig. 1). The article gives examples of some
of the finds that were of a quite extraordinary character in 2012, when the
cooperation between the finders and the local museum was exemplary. These
were the hoard find from Østermarie on Bornholm (fig. 2) and the Mannerup
hoard (fig. 3) from Roskilde. With a point of departure in the East Funen
Museum’s goal-oriented collaboration with voluntary detector operators it
tells the story of how new knowledge and new kinds of awareness can arise
in the field (fig. 4-10). Although this work is in its initial phase, the museum’s
knowledge of the settlements from the Late Iron Age, Viking Era and Early
Post-Viking Middle Ages in the Kerteminde Municipality area has already
been substantially enhanced. After some years, the goal-oriented scannings
can help us to test theories of settlement history and we can fill in ‘gaps’ in
the settlement landscape.
The volunteers invest enormous resources in the hunt for antiquities everywhere in the country. In Denmark we are in the very fortunate situation
that we have treasure trove (Danefæ) legislation that works, and that the cooperation between the volunteers and the local museums is in the great majority
of cases incredibly good. In the museums in many parts of the country great
resources are spent on detector archaeology and the collaboration with the
volunteers. The result of this is that each year large quantities of metal finds
emerge, enriching our cultural heritage and shedding light on our prehistory.
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