
På metaldetektorjagt efter Ladbykongens bolig 
 
(Organisering af detektornettverk) 



Snekkeled 

Dræby 
Ll. Viby 

Måle 
Viby 

Salby 

Et spændende område. Men med kun ret få og 
spredte fund fra vikingetiden. Spændende 
landskab, gode stednavne. 



Sum:  20 

1983-2010 2011- 25.04.2014 

Sum:  2309 

Detektorfund registreret i perioden Detektorfund registreret i perioden 



Der arbejdet især med Original 1 kortene fra Ca. 1800 med bl.a angivelse af 
bonitet. Høj bonitet = høj sandsynlighed for bebyggelse fra c.500-1200 e.kr. 

Høj bonitet 



12 m mellem søgelinjer 
 
20 hektar 
 
5 dage a gns. 3 timer 
 
46 timer 

20 ha afsøgt systematisk med ca 12 
m mellem søgelinjerne. Brug af 
søgespor. Markering af de første fem 
fund. Gennemført i perioden 1.-8. 
marts 2014 på mark med vintersæd. 

Schelenborg – forår 2014 



Antal fund pr. periode 
 
1000-500 fvt.       1 
 
550-775 evt.       23 
 
775-1050 evt.     39 
 
1050-1200          49 
 
1200-1536        133 
 
Efter 1536           47 
 
Udateret                8 
 
Sum                   300 

 Tætte søgelinjer 
 
9,8 hektar 
 
8. Mar. – 4. Apr. 
 
91 timer 
 
I alt 135 timer, 87 km 
rutespor inkl. første 
afsøgning. 
 
Spredningen af fund 
viser kun hvor vi 
nåede at afsøge 
detaljeret inden 
kornet blev for højt. 



Eksempler på fund fra Schelenborg, marts 2014 



1983-2010 



  

550-775 

775-1050 

1050-1200 

På baggrund af ialt ca. 
2300 fund er der udskilt ca. 
700 sikkert daterede fund 
fra perioden 550-1200 e.kr.  
De kan forledes på 14 
”hotspots”, hvor der er 
fundet særligt mange 
genstande, på baggrund af 
areal, antal afsøgninger 
m.m. 
 
Overraskende ses det, at 
fund fra 550-775 er langt 
hyppigere på hotspots mod 
sydvest, mens 
vikingetidsfund dominerer 
på pladserne længere mod 
NØ. 



”Gateway 
communities” 
 
Maria Baastrup 
2012, phd. 

Continental and 
insular imports 
from the viking 
age. 
 
NØ-fyn har 
særligt mange 
importfund. 
Dataindsamling 
stopper i 2010. 
Kun 4 fund i 
undersøgelsesom
rådet (blå streg). 



Spredte importfund på 
mange lokaliteter. Jævnt 
niveau, ingen plads er 
helt særlig. 
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Mine råd til Norsk arkæologi: 

2. Inklusion og information! – langt de fleste både kan og 
    vil meget gerne lære mere og gøre et godt stykke  
    arbejde.  Evt. kursus som i Schleswig? 

1. ”Løse missiler” (dvs. folk I ikke kender, eller har et 
       godt samarbejde med på forhånd) – STOP afsøgning 

efter få genstande. 

3. Når de har bevist at de kan håndtere GPS og  
    rutespor, samt kan afsøge systematisk, da fortsæt  
    på lokaliteterne! 

Oldsager i norsk matjord, har det næppe bedre end 
oldsager i dansk pløjejord! 


