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Indledning
Metaldetektoren er kommet for at blive! 

Men hvad er det for en størrelse og hvor-

for sætter den så voldsomme diskussio-

ner i gang rundt om Skagerrak og Katte-

gat. Hvorfor opfatter både personer og 

landes lovgivning dette elektroniske red-

skab så forskelligt, lige fra Den har fan-

den skabt (Fischer 1983), over The metal 

detector – Friend or Foe (Henriksen 

2006) 1 til min egen afslutningsreplik på 

seminaret i september 2012: Som sendt 

fra himlen (Fig. 1). Og her har jeg allere-

de afsløret mig som stor og næsten ube-

tinget fan af metaldetektoren og ikke 

mindst samarbejdet med de mange de-

tektorfolk. Et samarbejde, der i Danmark 

trives på baggrund af en god lovgivning, 

en velafprøvet praksis samt et positivt 

samarbejde mellem de fire aktører, der 

binder det hele sammen: jordejerne, der 

giver deres tilladelse til, at man må de-

tektere på deres marker; detektorfolke-

ne, der lægger de mange tusinde timers 

arbejde; lokalmuseernes arkæologer, 

der modtager og registrerer fundene; 

samt endelig Nationalmuseets danefæ-

behandling (Baastrup & Feveile 2013).

Det er et samarbejde, hvor vi på tværs af 

”amatør” og ”professionel” møder hin-

anden i øjenhøjde og med accept af hin-

andens roller samt styrker og svagheder. 

”Amatøren” er her den professionelle 

detektorbruger, ofte meget dygtigere til 

at benytte sin detektor end museets 

egne arkæologer, mens arkæologerne er 

de fagligt professionelle, der guider nye 

detektorbrugere i den rigtige retning, vej-

leder og uddanner i den indledende fund-

registrering samt ”hvad må man” og især 

”hvad må man ikke”. 

Temaet for denne bog er at sætte fokus 

på kulturelle ligheder og forskelle om-

kring Skagerrak og Kattegat i vikinge-

tiden og middelalderen. Et af midlerne er 

at skabe overblik over det arkæologiske 

kildemateriale, og netop på det punkt er 

der så uens regler i Danmark, Sverige og 

Metaldetektorproblematikken  
    –  uens regler og deres  

konsekvenser
Claus Feveile
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Norge omkring brugen af metaldetekto-

rer, at den helt unikke fundgruppe, som 

detektorfund udgør, giver anledning til 

en række metodiske og kildekritiske pro-

blemer, hvis man ønsker at behandle 

oldsagsmaterialet på tværs af lande-

grænserne.

Lovgivning og praksis
Danmark
I Danmark er det tilladt at anvende metal-

detektor efter forudgående aftale med 

grundejeren, der naturligvis selv kan op-

stille betingelser, der rækker ud over 

lovgivningen, som det er tilfældet for 

eksempel på arealer, der forvaltes af 

Naturstyrelsen.2 I museumslovens §29f 

står endvidere: ”På fortidsminder og inden 

for en afstand af 2 m fra dem må der ikke 

foretages jordbehandling, gødes eller 

plan tes. Der må heller ikke anvendes 

metaldetektor.” Loven specificerer ikke 

umiddelbart, hvilke typer fortidsminder 

der er tale om, men formuleringen skal 

udlægges på den måde, at forbuddet kun 

gælder for fredede fortidsminder. Når der 

i særlige tilfælde søges på arealmæs-

sigt lidt større, fredede fortidsminder,  

1  Det skal bemærkes, at M.B. Henriksens konklusion helt klart er, at detektoren skal opfattes som en ven.

2  http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Adgang/Samle/Metaldetektor/
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Fig. 1. Fanden selv og ærkeenglen Gabriel, begge 
på jagt med metaldetektor. Tegning: Skalk, samt 
grafisk manipulation Claus Feveile efter www.
kalkmalerier.dk.



f.eks. et overpløjet voldsted, en ødekirke-

gård eller en fredet jernalderboplads, 

sker det således i direkte samarbejde 

med et lokalmuseum, der indhenter til-

ladelse ved Kulturstyrelsen.

Genstande fundet i jorden er omfattet af 

danefælovgivningen, museumslovens §30: 

”Genstande fra fortiden, herunder mønter, 

der er fundet i Danmark, og hvortil ingen 

kan godtgøre sin ret som ejer, er Danefæ, 

såfremt de er forarbejdet af værdifuldt 

materiale eller har særlig kulturhistorisk 

værdi.” I praksis er alle mønter til og med 

årstallet 1536 danefæ, ligesom også 

skattefund eller særlige enkeltfundne 

mønter senere end 1536 ofte også er-

klæres for danefæ. 

For alle genstande gælder, at Nationalmu-

seet afgør, hvilke der erklæres for dane fæ. 

I praksis går grænsen ofte ved slutningen 

af middelalderen, men i få til fælde kan 

yngre genstande også erklæres for dane-

fæ, derimod bliver f.eks. flint, keramik m.m. 

fra oldtiden og middelalderen som regel 

ikke erklæret for danefæ. For metal fundene 

er billedet lidt mere broget, og hvad der 

er afgørende for, om en metal oldsag fra 

oldtiden eller middelalder erklæres for 

danefæ, virker ikke helt ensartet og gen-

nemskuelig, hverken for metaldetektorbru-

gerne eller arkæologer ne på lokalmuse-

erne. Halve og selv hele fibler, eller f.eks. 

mindre stykker sølvklip, erklæres nogen 

gange for danefæ, andre gange ikke. 

Fund, der erklæres for danefæ, er sta-

tens ejendom, og finderen modtager en 

godtgørelse, hvis størrelse afhænger af 

fundets metalværdi, genstandens kultur-

historiske værdi samt den omhu, finde-

ren har udvist ved fundet.

Den største udfordring i forbindelse med 

detektorfundene i Danmark er i virkelig-

heden den store mængde af genstande, 

der hvert år reddes fra pløjelaget. De læg-

ger beslag på mange resurser, både på 

lokalmuseerne og Nationalmuseet, især 

i form af udgifter til konservering af fun-

dene, men også i form af den dobbelt-

registrering, der ofte sker, da genstan-

dene i reglen både registreres på lokal - 

museet og i det tilfælde, de erklæres for 

danefæ, også på Nationalmuseet. Gen-

standene overgår til at være Statens ejen-

dom, når de erklæres for danefæ, mens 

de øvrige detektorfund i langt de fleste 

tilfælde forbliver lokalmuseets ejendom.

Norge
”Søgning med metaldetektor er i utgangs-

punktet en lovlig aktivitet, noget som til-

hører allemannsretten.” (Holme 2000). 

Der må ikke søges  på fredede kultur-

minder eller gravpladser, og disse er i 

princippet automatisk fredede i det øje-

blik, de erkendes i kraft af arkæologiske 

fund. I praksis er det de enkelte fylkes-

arkæologer, der administerer afsøgnin-

gerne, hvilket gøres meget forskelligt. I 

nogle fylker afsøges der næsten som i 
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Danmark, dvs. at man fortsætter afsøg-

ningen, selv om der gøres enkelte eller 

flere spredte fund, med mindre der er 

mistanke om f.eks. en oppløjet skat. I 

andre fylker administreres der mere re-

striktivt, og detektorafsøgningen skal helt 

indstilles på markstykket, så snart der er 

gjort blot et enkelt fund. I mange tilfælde 

bevirker blot få fund altså, at en mark 

ændrer status til et automatisk fredet 

fortidsminde, hvorved fremtidige afsøg-

ninger ikke gennemføres. Selv om der på 

papiret vil være mange lokaliteter med 

detektorfund, er potentialet langt fra ud-

nyttet, og masser af genstande ligger 

fortsat i pløjejorden. Omvendt er der også 

mange positive eksempler på et godt 

samarbejde mellem detektorfolk, -fore-

ninger og museerne.

Detektorfund er omfattet af kulturminne-

lovens §12, der beskriver, at genstande 

fra middelalder og tidligere, mønter fra før 

1650, samt samiske kulturminner ældre 

end 100 år tilhører staten. Riksantikvaren 

kan udbetale findeløn for de indleverede 

genstande.

Den forskellige tilgang mellem de enkelte 

fylker er naturligvis problematisk, og for 

tiden er den norske Riksantikvar ved at 

udarbejde ensartede regler, så vi i frem-

tiden må forvente en mere ensartet  prak-

sis (Lars Pilø, pers. kommentar).

Sverige
I Sverige må der helt overordnet ikke an-

vendes metaldetektor af private: ”Apparat 

som kan användas för att på elektronisk 

väg spåra metallföremål under markytan 

(metallsökare) får inte användas...”, kul-

turminnelovens §18. Mod ansøgning til 

den enkelte Länsstyrelse kan man dog 

opnå tilladelse til afsøgning med detek-

tor på f.eks. strande, men ikke på area-

ler, hvor der er registreret fortidsminder. 

Oldsager af alle slags tilhører staten, og 

der udbetales ikke findeløn, når genstan-

dene afleveres.

Debatten i Sverige har i langt overvejen-

de grad gået imod brug af metaldetektor 

blandt private. Med udgangspunkt i nog-

le dårlige eksempler på især Gotland og 

Øland, frygter man plyndringer, opgrav-

ning uden for dyrkede arealer og en 

manglende aflevering af fund. Og i et 

land, hvor privat anvendelse af metal-

detektor i udgangspunktet er forbudt, vil 

man naturligvis let kunne finde eksem-

pler på lovbrud (Hennius 2008). Senest er 

der fra svenske borgere med ønske om at 

kunne anvende metaldetektor i Sverige 

indgivet klage til EU domstolen over den 

manglende mulighed for at anvende me-

taldetektor i Sverige med den vinkel, at 

det svenske forbud skal opfattes som en 

handelsteknisk hindring. Det har afledt en 

rapport om en mulig ændring af reglerne 

for brug af metaldetektorer (Riksantikva-

rieämbetet 2011), men rapportens kon-
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klusion – og de mange høringssvar, som 

bl.a. Länsstyrelserne er kommet med – 

vidner fortsat om ganske udbredt og stor 

skepsis. Enkelte debattører forsøger at 

ændre holdningen blandt svenske arkæo-

loger og forvaltere, blandt andet med hen-

visning til de positive resultater fra Dan-

mark (Rundkvist 2008; Svensson 2012). 

Hidtil lader det til at være udsigtsløst.

Fordeling af afsøgning
De meget uens regler afspejler sig direk-

te i mængden af fund og måden, metal-

detektoren anvendes på i de tre lande. I 

Danmark har metaldetektoren været i 

anvendelse siden slutningen af 1970’ erne, 

og fundmængden og antallet af afsøgte 

lokaliteter pr. år er stadig stigende. I 

sommeren 2012 kunne man på Fund & 

Fortidsminder søge sig frem til, at der var 

anvendt metaldetektor i museale sam-

menhænge på 283 lokaliteter, og at pri-

vate detektorfund var registreret på 2396 

lokaliteter (Fig. 2). Begge tal må opfattes 

som minimumstal, idet måden, der regi-

streres på, kan variere fra museum til 

museum. Endvidere er den museale brug 

af detektor nok underrepræsenteret – 

detektoren opfattes som regel som et 

almindeligt redskab på linje med andet 

udgravningsudstyr, og detektorafsøgning 

registreres derfor kun særskilt på Fund 

& Fortidsminder i specielle tilfælde.

I det svenske fortidsmindesystem Forn sök 

er der fritekst-søgt på ordene *detektor* 

og *metallsök* i Skåne, Halland og Väs-

tra Götaland Län. Der blev returneret 41 

lokaliteter, idet jeg har udeladt lokalite-

ter i det østlige Skåne. Læser man nær-

mere på lokaliteterne, viser det sig, at 

der næsten altid er tale om afsøgning 

med detektor i udgravninger, eller i direk-

te tilknytning til sådanne. Listen er næp-

pe fuldstændig, da søgeresultatet jo af-

hænger af, at søgeordene er indtastet på 

de enkelte lokaliteter, og tydeligst frem-

går dette ved, at Uppåkra ikke dukker op 

på listen, trods omfattende og meget 

succesrige afsøgninger med metaldetek-

tor gennem en række år (Larsson 2003: 

14ff; Paulsson 1999).

I Norge har det ikke været muligt at 

fremskaffe et samlet overblik over af-

søgte lokaliteter i de fylker, der vender 

ud mod Skagerrak, men det drejer sig 

antagelig om 2-300 lokaliteter fordelt 

både på udgravninger/forskningsprojek-

ter og private afsøgninger. Mest kendt er 

de publicerede resultater fra afsøgninger-

ne i forbindelse med Kaupang-projektet, 

hvor metaldetektoren igen beviste sin 

værdi og foruden at fremdrage tusindvis 

af fund også hjalp med en afgrænsning 

af handelspladsen (Pilø 2007) samt gav 

værdifuldt indblik i en række fundtyper.

Fig. 2. Fordelingen af lokaliteter, hvor museerne 
har indrapporteret om brug af metaldetektor (rød), 

samt privat anvendelse af metaldetektor (sort). 
Grafik: Claus Feveile.
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Konsekvenserne
Lovgivningerne og den afledte praksis 

varierer altså ganske meget rundt om 

Skagerrak og Kattegat. Det betyder helt 

umiddelbart også, at tilgangen af metal-

oldsager er vidt forskellig. I Danmark sker 

de fleste afsøgninger i en eller anden form 

for formelt eller uformelt samarbej de med 
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et lokalmuseum. Museets egne ønsker 

om afsøgning af arealer bliver ofte op-

fyldt af detektorfolkene. Det kan være 

arealer, der står foran byggemodning og 

anlægsarbejder, eller det kan være are-

aler udvalgt ud fra kendskab til tidligere 

fund eller formodning om tilstedeværelse 

af landsbyer, m.m. Men lige så vigtigt er 

det, at detektorbrugerne ofte selv finder 

på steder at gå. Deres kreativitet og for-

skelligartede tilgang betyder, at en lang 

række meget forskellige lokaliteter afsø-

ges, heriblandt også steder, som vi arkæ-

 o loger på forhånd fravælger ud fra vore 

forestillinger om, hvor det kan betale sig 

at afsøge, og hvordan vi forestiller os et 

bebyggelsesbillede ser ud. På den måde 

kan de sidste 30 års afsøgninger med 

metaldetektor i Danmark nærmest beteg-

nes som et stort, samlet ”random samp-

ling”-projekt. Ganske vist kan man som 

regel ikke se, hvad der gemmer sig bag 

en lokalitet i Fund & Fortidsminder: er 

der søgt på ½ eller 10 ha, metodisk og 

systematisk eller ”freestyle”, af kun én 

mand eller flere (flere personer, flere 

maskintyper giver alt andet lige et bedre 

resultat), er der søgt i 10 eller 500 timer 

og er der søgt i en enkelt sæson eller ad 

flere omgange med mellemliggende pløj-

ninger? Alt sammen er det med til at 

gøre en direkte sammenligning mellem 

to-tre detektorlokaliteter nærmest umu-

lig. Og endnu vanskeligere er det med de 

mange steder, der rent faktisk er afsøgt 

i ét eller andet omfang, uden at det gav 

fund. De er vigtige i en faglig diskussion, 

især på et mere lokalt niveau – men ud-

gør en type afsøgninger, der kun undta-

gelsesvis indrapporteres til museerne og 

endnu sjældnere finder vej til f.eks. Fund 

& Fortidsminder som et areal med ”resul-

tatløs afsøgning med metaldetektor”. 

På det overordnede plan, på landsplan, 

giver random samplingen et troværdigt 

billede af udbredelsesmønstre både kro-

nologisk, periodemæssigt og typemæs-

sigt på de enkelte oldsagstyper. Mogens 

Ørsnes (1966: 120ff) kunne fremlægge 

92 næbfibler i Danmark og Skåne, uden 

fund i hele den vestlige og sydlige del af 

Jylland. Det billede kan stort set opret-

holdes. Næbfibler tælles antagelig nu i 

langt flere end 1000, men i Syd- og Syd-

vestjylland er der stadig kun fundet færre 

end ca. 10 næbfibler med detektor. 

Forekomsten af Urnesspænder og ”Guds-

lam” (gennembrudte, cirkulære fibler 

med dyremotiv, i visse tilfælde tydeligt 

kristent) er mangedoblet, og variationen 

inden for de enkelte typer er eksploderet.

Kontinentale og insulære importgenstan-

de i vikingetiden, som førhen var overor-

dentlig sjældne, betragtes nu i vidt om-

fang som almindelige genstandstyper. 

Et godt eksempel er karolingisk-ottonske 

småfibler med emalje, der nu findes i fle-

re end 197 eksemplarer (Baastrup 2009 

og upubl. ph.d.-afhandling 2012). Det er 
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tankevækkende, at den skandinaviske ud-

bredelse af disse fibler næsten er sam-

menfaldende med Danmarks grænser, 

når der ses bort fra en håndfuld detektor-

fund fra Uppåkra i Skåne. Maria Baastrup 

har i 2012 fremlagt et katalog med i alt 

313 genstande fordelt på karolingisk sølv, 

emalje-småfibler og insulære genstande. 

Ca. 88 % af fundene er detektorfund fra 

pløjejord!

Naturligvis er der for nogle – især nye – 

detektorbrugere et element af skatte-

jagt, drømmen om det store guldfund. 

Men i samarbejdet med lokalmuseerne 

udvikles deres forståelse for fortiden; de 

begynder at læse arkæologisk litteratur, 

og ganske mange af dem ender som 

gode og stærke ambassadører for arkæo-

logien rundt omkring i landskabet. Deres 

indsats må ikke ødelægges af enkelte 

sorte får, eller ”nighthawks” der ikke 

følger lovgivningen.

De moderne detektorer kan i en række 

tilfælde afsløre samlede fund, der ligger 

dybere end det moderne pløjelag. Det 

sker også et par gange om året, at man i 

Danmark støder på et enkeltfund eller et 

skattefund med detektor, hvor alt eller 

hovedparten stadig ligger in situ under 

det moderne pløjelag. De fleste detektor-

folk er godt opdraget, både af museums-

folk, men i lige så høj grad af detektor-

miljøets egen interne selvjustits, så de 

straks standser gravearbejdet og lader 

museet forestå den resterende udgrav-

ning på faglig korrekt måde. Og ja, det kan 

også ske, at et in situ fund bliver gravet 

op. Det er ærgerligt, når det sker, men 

midlet til at forhindre det er ikke forbud, 

men oplysning, oplysning og atter oplys-

ning. De ganske få kritiske tilfælde op-

vejes langt af de talrige helt oppløjede og 

spredte skattefund (f.eks. Feveile 2011), 

der via en tidskrævende og meget om-

hyggelig brug af metaldetektorer igen 

samles til uvurderlig gavn for vores pro-

fessionelle arbejde og forskning.

Det er indlysende, at man ikke umiddel-

bart og ukritisk kan overføre dyrknings-

forholdene i Danmark til det øvrige Skan-

dinavien. Ganske store arealer i Sverige 

og Norge dyrkes anderledes og mere 

ekstensivt uden 2-4 årlige jordbehand-

linger; men omvendt er der også hele 

landskaber i f.eks. Sydsverige og i dal-

strøg i Norge, hvor forholdene udmærket 

kan sammenlignes med Danmark. Jeg 

har stor forståelse for bekymringen for 

detektorbrug på arealer i fjelde eller 

skove, hvor svenske og norske udgravnin-

ger tydeligt viser, at de urørte fortidslevn 

ofte ligger umiddelbart under en 5-10 cm 

tyk græstørv. Her kan en afsøgning med 

metaldetektor og efterfølgende opgrav-

ning bestemt gøre stor og uoprettelig 

skade.

Ser man på alternativet til at lade oldsa-

gerne opgrave fra pløjejorden, nemlig at 
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lade dem forblive i pløjejorden, står man 

over for en virkelighed, hvor metaloldsa-

gerne, i det mindste i et intensivt opdyr-

ket landskab som det danske (Fig. 3), 

ganske enkelt lider voldsomt under den 

fysiske, mekaniske påvirkning fra tons-

tunge landbrugsmaskiner, ligesom den 

kemiske påvirkning fra især gødskning 

også påvirker metallerne i negativ ret-

ning. I de danske fund ser vi i stigende 

grad genstande med stærkt nedbrudt 

over flade, deformering af tredimensio-

nelle genstande, revnedannelser, der, hvis 

oldsagen ikke bliver fundet og bragt væk 

fra marken, i løbet af få år ville betyde, at 

genstanden går i flere stykker (Fig. 4-5). 

Oldsagerne begyndte i sin tid i pløjelaget 

som hele genstande, men ender først som 

større fragmenter for til sidst at være 

helt nedbrudte og med langt mindre in-

formation bevaret. Årsagen til den kraf-

tige nedbrydning skal findes både i me-

tallets legering, jordbundsforholdene, og 

i mekanisk og kemisk påvirkning. Hvis 

man skal tale om et overgreb mod et for-

tidsminde, består overgrebet i dyrknings-

metoden, ikke i detektorbrugen.

Blandt modstandere af privat brug af 

metaldetektor ser man også det argu-

ment, at detektorfundene vil bestå af 

enten genstande, der er gravet op in situ 

– og dermed et resultat af en ødelæggel-

se af et fortidsminde – eller genstande, 

Fig. 3. Landbruget anvender stadig større og kraftigere maskiner  
på de dyrkede arealer. Kan metaloldsagerne holde til det?  
Foto: Claus Feveile.
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der allerede ligger i et moderne pløjelag 

og dermed, hævdes det, ingen videnska-

belig værdi har (Svensson 2012: 209f).3 

Jeg opfatter det som helt uforståelige 

argumenter. Et aktivt, moderne pløjelag er 

blot det seneste og yngste kulturlag på 

enhver lokalitet, og metalfundene er på 

ingen måde kontekstløse! De har en geo-

grafisk GPS-koordinat, og de er fundet i et 

(moderne) kulturlag. Konteksten betyder 

ikke, at genstandene er af mindre viden-

skabelig værdi. Den er blot anderledes 

end for fund, der fortsat ligger på det 

sted, hvor de i fortiden blev efterladt. Et 

enkelt billede på spredningskortene fra 

f.eks. Uppåkra (Paulsson 1999, fig. 1) og 

Kaupang (Pilø 2007, fig. 7.6), med tusind-

vis af fund fra de moderne pløjelag, siger 

vel det hele.

Hvis man skal arbejde med metaloldsa-

gerne rundt om Skagerrak og Kattegat, 

står man altså med et meget uensartet 

materiale. Oldsager frembragt på den 

klassiske måde, dvs. enkeltpersoners 

tilfældige fund ved markarbejde og an-

lægsarbejder, samt udgravningsfund kan 

umiddelbart sammenlignes. Men inddra-

ger man detektorfundene, vil de få loka-

liteter i Sverige og Norge, hvor metalde-

tektoren har været i omfattende brug, 

efter min vurdering igen og igen komme 

til at fremstå som helt særlige pladser 

3  Her er ikke tale om Håkan Svenssons holdning, 
men holdninger der citeres i hans artikel.

Fig. 4. Oldsager under nedbrydning i pløjelaget. 
1) Fibel fra ældre romersk jernalder; trykket så 
den næsten er rettet ud, og det meste af over-

fladen er sprængt af. 2) Næbfibel fra yngre 
germansk jernalder; på overgangen mellem 
bøjlen og foden er der revnedannelser ef-

ter tryk. 3) Oval pladefibel med stiliseret 
akantusmotiv; revnet næsten helt 

igennem. Foto: Claus Feveile.

1)

2)

3)
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med en fundrigdom og typevariation, som 

mere afspejler den usædvanlige under-

søgelsesmåde end forhold, der kan til-

skri ves det forhistoriske samfund. Der er 

ingen tvivl om, at både Uppåkra og Kau-

pang er helt særlige lokaliteter – også i 

samtiden – men sat på spidsen, forstær-

kes det billede af, at det igen og igen er 

her, de mange eller særlige fund stammer 

fra. Der er ingen ”baggrundsstråling” af 

metaldetektorfund fra en lang række loka-

liteter at holde de mange fund op imod. 

Det gælder nok især i Sverige, men også 

i Norge, hvor man oftest standser den 

videre metaldetektering efter fund af få 

genstande. Danske erfaringer viser tyde-

ligt, at man i mange tilfælde ikke kan 

stole på spredningsbilledet, typevariatio-

nen, dateringerne fra en enkelt lokalitet 

efter blot nogle få timers detektering og 

efter kun få fund. Ofte er det sket, at de 

første 3-4 fund består af f.eks. to borger-

krigsmønter fra 1300-årene, en fibel fra 

ældre romersk jernalder, samt et smykke 

fra ældre middelalder, mens de næste 

50 fund består af 80% ældre og yngre 

germansk jernalder.

Forstærket detektor- 
indsats på Nordøstfyn
På Østfyns Museer, der har haft det ar-

kæologiske ansvar i Kerteminde Kom-

mu ne på Nordøstfyn siden midten af 

1990’ erne, har der i alle årene været et 

samarbejde med detektorfolk. Der har 

generelt set været tale om ret begræn-

sede afsøgninger i både tid og rum, og 

Fig. 5. Trefliget spænde fra vikingetiden. Fundet  
i tre småstykker inden for ca. 8x6 meter; genfor-
enet ved konserveringen. Ville småstumperne 
mon være blevet erklæret for Danefæ, hvis de var 
blevet indleveret hver for sig? Foto: Claus Feveile.
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antallet af genstande pr. år har gennem-

snitligt ligget på 1-5 stykker. Fra 2010 har 

det billede ændret sig radikalt, dels fordi 

nye folk begyndte at gå med metalde-

tektor og henvendte sig til museet med 

fund, men også fordi museet har satset 

på samarbejdet med både enkeltperso-

ner og foreninger. Det har medført en 

dramatisk vækst i detektorfundene, og vi 

er blevet beriget med helt nye genstands-

typer, mens andre i antal og fordeling på 

lokaliteterne er markant forøget. I perio-

den 2010 til udgangen af 2012 er der så-

ledes indleveret mere end 800 genstande 

fra 46 lokaliteter (Fig. 6). Nogle fundom-

råder er afsøgt af flere omgange, men 

overordnet set er indsatsen kun i sin be-

gyndelse. Fundstederne er til dels tilfæl-

dige og ikke et resultat af en bevidst 

strategi fra museets side, idet hoved-

parten af markerne er valgt af detektor-

folkene selv, ud fra kendskab til lokal-

området, tidligere fund registreret på 

Fund & Fortidsminder, nærhed til lands-

byer med middelalderkirker m.m. Desuden 

er potentialet på de fleste fundsteder 

slet ikke udnyttet endnu. På nogle loka-

liteter er der allerede afsøgt i langt mere 

end 100 timer på en systematisk og vel-

dokumenteret måde, mens der andre 

steder foreløbig blot er foretaget nogle 

få timers ”freestyling”, dvs. man mindre 

systematisk går nogle baner over et 

større areal for på kort tid at forsøge at 

dække et større område og i ”ukendt” 

land finde frem til nye bebyggelser.

Både fundmængderne, typerne og deres 

fundsteder har allerede bidraget med 

væsentlig ny viden om den yngre jernal-

der, vikingetid og middelalder i området. 

Et par lokaliteter har givet meget færre 

fund end forventet, til gengæld er andre 

overraskelser dukket op, også på steder 

som vi næppe selv havde prioriteret (Fig. 

7). På det lokale niveau, som i Kerteminde 

Kommune, er vores random sampling sta-

dig helt tilfældig, og spredningsbilledet 

af fund viser nok snarere, hvor de mest 

aktive to-tre af vores detektorfolk bor, end 

det siger noget om betydningen af plad-

serne i samtiden. Det er derfor mit mål, at 

de kommende år skal bruges til at skabe 

et bredere billede, og afsøgninger med 

metaldetektor skal ud til områder, hvor 

der ikke er afsøgt endnu. Samtidig skal 

der søges markant mere på de enkelte 

Fig. 6. Antallet af lokaliteter og metalfund fremkommet med metal-
detektor på Nordøstfyn. Grafik: Claus Feveile.
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pladser, både for at få kendskab til ud-

strækning i tid og rum, men også for at 

belyse de enkelte pladsers videnskabe-

lige potentiale. Det er et arbejde der vil 

tage mange år, men hvor man naturligvis 

løbende kan gøre brug af fundene i vi-

denskabelige sammenhænge.

Fremtiden
Det er ikke let at ændre på fastgroede 

vaner og forestillinger for slet ikke at tale 

om landes lovgivninger. Lige så svært og 

lige så meget modstand, det ville med-

føre, hvis man i Danmark ville indføre 

markante restriktioner i brugen af metal-

Fig. 7. På en ny lokalitet fandtes der i efteråret 2012 bl.a. disse  
19 næbfibler. De er endnu ikke konserverede, men alligevel kan  
man tydeligt se, at de har haft en hård tilværelse i pløjelaget.  
Foto: Claus Feveile.
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detektorer i forhold til det eksisterende, 

lige så vanskeligt vil det antagelig være 

at ændre vanens magt i Norge og især i 

Sverige. Jeg vil dog håbe, at man i vores 

nabolande vil skele til den danske model, 

og at man tør indlede et godt samarbejde 

med metaldetektorfolkene. Grebet rigtigt 

an, er det min klare opfattelse, at vi alle 

vil få fordel af det: genstande i fare for at 

lide uoprettelig skade ved den moderne 

dyrkning vil blive reddet, og man vil få et 

stort antal positive borgere som arkæo-

logiens ambassadører. På det videnskabe-

lige niveau vil et mere sammenligneligt 

genstandsmateriale omkring Skagerrak 

og Kattegat bidrage til endnu bedre ana-

lyser af primært yngre jernalder og mid-

delalderens samfund.

Også i Danmark er der naturligvis plads 

til forbedring. Som lovgivningen er nu, er 

der kun sikkerhed for, at de genstande, 

som Nationalmuseet erklærer for danefæ, 

indgår i museets samling. Øvrige fund 

kan i princippet kræves tilbageleveret af 

finderen – der herefter helt lovligt kan 

vælge at sælge på ebay.com eller lauritz. 

com! Praksis er dog, at finderne i langt de 

fleste tilfælde accepterer, at det lokale 

museum frit kan beholde de genstande, 

som museet ønsker, og som ikke blev er-

klæret for danefæ. Den fundgruppe tæl-

ler f.eks. både halve og hele fibler, og 

mindre stykker brudsølv. Ud fra en faglig 

synsvinkel er det bestemt ikke tilfreds-

stillende. En halv eller kvart fibel har lige 

så stor udsagnsværdi som en hel, uanset 

om der i forvejen findes 3, 30, eller 300 

fund fra en given lokalitet. Utallige er de 

eksempler, hvor vi får indleveret en kvart- 

eller halv fibel, der i løbet af de næste 

par afsøgninger bliver til en hel gen-

stand, når den manglende del er fundet 

(Fig. 5). Og det er slet ikke kun et ønske fra 

mig som professionel arkæolog. Følger 

man med på de toneangivende danske 

detektorhjemmesider og de debatter, der 

føres her, er der blandt detektorfolkene 

langt oftere forundring eller direkte for-

argelse over, at et givet fund ikke erklæ-

res danefæ end det modsatte. Det store 

flertal af detektorfolkene ønsker slet ikke 

at opbygge egne samlinger. De vil i vir-

keligheden hellere se deres fund blive 

erklæret for danefæ. Hvis jeg også selv 

skal kunne fastholde min ukritiske ”one-

liner” Som sendt fra himlen... er det nød-

vendigt, at man ikke slækker på danefæ-

kriterierne for metaloldsagerne, men 

tvært imod hæver bundniveauet og sørger 

for, at det hele kommer med. 

Et andet stort ønske, der også tidligere 

har været fremsat af både lokalmuseer 

og fra universiteterne, er en langt bedre 

adgang til de tusinder af fund. Skal vi på 

en meget bedre måde få videnskabelig 

indsigt i fundene, er der i høj grad brug 

for en samlet, digital adgang til alle fun-

dene, uanset om de er erklæret for dane-

fæ og dermed registreres på National-

museet, eller er ikke-danefæfund, der 
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således kun er registreret på lokalmuse-

erne. På nuværende tidspunkt findes der 

ikke noget egnet redskab, der kan skabe 

et samlet overblik over fundmængden i 

Danmark. Man kan ikke søge på tværs af 

lokaliteter, på tværs af museumsgræn-

ser og lignende. Den bedste fornemmelse 

for fundmængder og -typer – men sta-

dig helt ukomplet – får man i øjeblikket 

ikke via museernes internetsider, men 

derimod på detektorfolkenes egen hjem-

mesider, f.eks. www.detectingpeople.dk. 

Det burde naturligvis være anderledes 

her i 2015.
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