
Metallsøking og Bevaring. Detektorfunn sett fra lokalmuseal ståsted 

Claus Feveile,  Østfyns Museer. 



Har arbejdet med detektorarkæologi i 
Ribe-området i 20 år. 
 
Siden efteråret 2011 arkæolog på 
Nordøstfyn. 



Lodsejer 

Detektorfører 

Lokalmuseet 

Nationalmuseet 

§§ - Det er altid lovgivningen der 
bestemmer rammerne for brug 
af metaldetektor. 

Fire aktører der skal samarbejde: 



INFORMATION, 
INFORMATION og atter 
INFORMATION 

INKLUSION, aldrig 
eksklusion! 

En ingeniør, en smed og en 
bager. Almindelige, 
veluddannede folk som dig 
og mig.  



Nummersedler til poserne 

Vær forberedt:  
 
Fortrykte 
fundsedler 
til brug i 
marken. 
 
Downloades: 
www.harja.dk 
 

http://www.harja.dk/


Orden i poserne! 

Nummersedler i  
ALLE poser 
 
1 fund pr. pose 
1 æske pr. mark 
Poser i nummerorden 
 
IKKE 1 æske 
pr. finder! 
 
Ingen fund  
fra ”skrotkasse” 
eller lomme(m)uld! 
 



Kvitteringsskema 

Husk:  
Det er ikke kun danefæ, 
der tæller! 

Downloades fra: 
http://natmus.dk 



                                   Fundlisten 

Fundnumre, koordinater og finder 
En liste pr. sag/mark – men  
gerne flere findere 
 
Excell eller Word eller i hånden… 
 



                                     Metadata 

Hvor? 
Hvor meget? 
Hvornår? 
Hvordan? 
Hvem? 
Hvor længe? 
Hvor intensivt? 
Hvilket (redskab)? 
 
Projektion 
Lodsejer 
Finder(e) 
Metodik 
Pløjeretning 
Diskriminering/ej 



Tracking – rutespor – er man uøvet, bliver afsøgningen ofte tilfældig og usystematisk. 





Systematisk afsøgning 
Af udvalgte arealer. 

GPS tracker for hvert 10. sekund. 
erfaring: går man hurtigere end 1 km i  
timen går man for hurtigt… 



Sociale søg:  god oplæring af nye og uerfarne, 
god kontakt mellem detektorførere og 
arkæologer. 





50 detektorførere, opdelt i teams á 4-6 med en 
erfaren teamleder. Marken opdelt i markerede felter. 





Det her skal vi undgå! Fjernes fund fra marken skal de 
måles med GPS. Ingen fund i lommen, eller i kasser 
derhjemme. 

”Lommeuld” fra flere  
års opsamling, fra et stort 
område (20x20 km)… 40 kg 

metal 

Tak til Mogens Bo Henriksen, Odense 



Skattejagt? 

Dem der tror at oldsagerne ”in situ”-bevares i 
pløjejorden, tager helt fejl! Landbruget pløjer ikke 
med hest eller små maskiner, men tonstunge 
maskiner med en meget intensiv 
jordbearbejdning:  Stakkels oldsager! 



Høgsbrogård-skatten (ca. 500 ekr). De blå punkter viser 
at den er pløjet ud i en oval på ca. 30 x 160 meter! 



•Mekanisk slid fra landbruget: Tryk og slag; oppløjning fra in situ 

Flere aktorer påvirker bevaringsgraden: 

•Metallets legering 

•Den naturlige kemiske sammensætning i jorden 

•Kemisk påvirkning: gødning, både naturlig gylle og kemisk i form af  
   gødning og sprøjtegifte 



Fra hele oldsager – til 
nedbrudte fragmenter!  



1)  Fibel med trykskade 

2)  Brudt i to stykker og 
pløjet ca. 10 m fra 
hinanden. Kanter stadig 
”skarpe” og de to 
fragmenter kan sættes 
sammen 

3)  Slidte og uskarpe kanter. Samme 
genstand?? 



Trefliget spænde, fundet i tre dele. Før og efter 
konservering. 



Nighthawks 

Findes der en lovgivning som slet ingen bryder? Nej.  
 
Fokuser på de 90-95% gode mennesker. Inkluder dem og informer dem. Så 
får du mennesker der er gode ambassadører for arkæologien! 
 
De sidste 5-10% ?  Stop dem! (i det omfang det er muligt med loven…) 


