Registrering af detektorfund

Vendsyssel Historiske Museum

Registrering af detektorfund.
Let arbejdsgangen for museet med den rigtige registrering hjemme
fra!
For en amatørarkæolog/detektorfører, er det hurtigt og nemt at lægge de
enkelte fund ind i fundskema, når man kommer hjem fra marken. For museet
er det et stort arbejde, at skal taste hundrede vis af fund, omregne koordinater
og finde frem til markerne pga. manglende info osv.

Det er i alles interesse at Jeres fund bliver sendt til Nationalmuseet hurtigst
muligt. Vi har derfor lavet denne beskrivelse og udarbejdes et nyt fundskema,
som skal bruges fremadrettet.

Inden du begiver dig ud med detektoren, er der nogle
simple ting du skal huske.

1. GPS. Eneste koordinatsystem som museet bruger og accepterer er UTM koordinater.
2. Det vil sige at din GPS skal indstilles til Positionsformat: UTM zone 32 Datum: WGS84.
GARMIN laver nogle fine GPS tracker som kan indstilles til UTM eller har du en smartphone, er der flere muligheder.
Der er en dansk app ved navn MIT FUND- denne app er gratis. MIT FUND appen kan du oprette områder ved navn
og give området det nummer som VHM har givet sagen. Du kan også printe lister, samt tage billeder af dine fund, så
der er styr på koordinatet på den enkelte genstand. En anden dansk app til mobilen er iSmartDetect som har
nogenlunde samme funktioner som MIT FUND dog koster denne app et mindre engangsbeløb. Begge apps er opsat
til UTM. En god idé er at tage tracks/sporlog med din GPS tracker, så du kan følge med i hvor du har gået på din
mark, men kan også være interessant for VHM.

Vigtige ting at have med i lommen, ud over din GPS.
1.

Fundposer, gerne med skrivefelt

2.

Blyant

3.

Fundsedler
Det er individuelt hvordan man registrere sine fund, her er et par eksempler:

1.

Fundposerne er nummereret med løbende numre f.eks. 1-20 osv. Ved første fund, giver man den nr. 1 i sin GPS og lægger
fundet i pose nr. 1 så de passer løbende med gps. og pose. Hjemme kan man så udfylde fundsedler og fundskema med gps
koordinater, oplysninger osv.

2.

Anden mulighed er at skrive fundsedler med x nr, kordinater direkte i marken og efterfølgende skrive dem i fundark til VHM,
så x nr stemmer med hinanden.

3.

Husk ikke at rense dine fund inden aflevering til VHM, da værdifulde oplysninger kan gå tabt ved hård børstning/skrubning
af metaller.

4.

Tag gerne koordinater på støberester i bly, bronze, sølv osv. Er du i tvivl om hvad du har fundet, så husk altid at tage
koordinat og lad museet kigge på dine fund. Hellere et koordinat for meget, end et for lidt!

X nr. er det nummer dit fund har
både på pose og fundark, og de skal
matche hinanden. Hvis det er en
mark hvor der tidligere er
indleveret fund fra, så har museet
givet tidligere fund x nr. kontakt
museet og hør hvad nr. de er
kommet til, så du kan fortsætte
med efterfølgende x nr. Husk altid
at sætte sags nr. før x nr. Er I flere
der deler samme mark, så har
museet delt findernes x nr. op. Dvs.
finder 1 f.eks. Har nr. 1-100 finder 2
nr. 101-200
Men kontakt VHM for at få x
nummer oplyst.

VHM sags nr. er det nummer som din
mark/område har fået af VHM. Hvis
du tidligere har indleveret fund, så
har VHM oprettet et nummer til
sagen. Kontakt museet for at få
nummeret oplyst.
Går du på en ny mark uden tidligere
fund så kontakt VHM og oplys f.eks.
et koordinat, eller matrikel nr. og få
oprettet en VHM sag. Efterfølgende
får du sagsnummer og navn du kan
skrive på dit fundark.

Går du alene på
sagen, så er det
selvfølgelig kun
dit eget navn
der skal
indtastes.
Beskrivelse og
tidsperiode, er du
velkommen til at
udfylde så godt
du kan. Er du i
tvivl, så lad dem
stå tomme til
museet.

Når du indtaster
koordinatet i
fundskemaet så
brug punktum
hvis der er flere
decimaler efter
de seks tal i E.
Eller flere
decimaler efter
de syv tal i N.

HUSK er der er kun
ET koordinatsystem
der bruges af museet
og det er UTM 32.
Har du tidligere fund
liggende, så skal de
omregnes til UTM
inden de afleveres til
VHM!

Sørg for at x nr. på pose er det samme som på Fund ark!

Fundsedlerne kan man selv ændre i formatet så de
passer til de fundposer man bruger.
Print dem ud på tyndt karton og skær dem ud.
Fundsedlerne kan både udfyldes digitalt eller man kan
have dem med i lommen på marken og udfyld med
blyant med det samme.
Man er velkommen til at lave sine egne fundsedler,
bare alle de rigtige oplysninger, som VHM skal bruge, er
på sedlerne.

Inden du indleverer dine fund til VHM.
Kontakt Vendsyssel Historiske Museum på mail eller tlf. for at lave en aftale om indlevering af fund til danefævurdering.
Sørg for at koordinaterne er rigtige, der kun bruges UTM koordinater, samt x nr. på poser passer med x nr. på fundlisten.
Husk at bruge seperate fundlister til hver enkelte VHM sag.

Når du har fået en aftale i stand VHM, mailer du dine fundlister til VHM. Når du møder ind på museet, skal du have delt dine
fund op i VHM sager, og printet fundark med x listen ud, og vedlagt de fund som hører til sagen.
Du vil efterfølgende få dine fundlister retur med info om, hvilke genstande der bliver sendt til Nationalmuseet- det der måtte
komme retur, indgår i VHM´s samling!
Kontaktpersoner på VHM.
Indlevering af detektorfund til: Michael Ejstrup Nielsen, mail: men@vhm.dk Tlf: 28886901 eller 30388647
Alle andre fund indleveres til samlingsansvarlig og sagsbehandler: Morten Larsen, mail: ml@vhm.dk Tlf: 30388638

Et par afsluttende tips
Småting som fundposer er rigtig billige at købe i større mængder, men husk at der skal være skrivefelt på den ene side af dem.
Hvis I er flere der køber ind sammen, er der gode rabatter at hente. Poser på 70x100mm er en passende størrelse til de fleste fund.
Link til en af forhandlerne: http://www.jakodan.dk/poser/lynlasposer.html
(Der er mange andre forhandler på nettet, dette er bare et eksempel)
En god blyant med blødt bly kan købes hos boghandlen. Klip blyanten over på midten og spids den til, så har du to fine blyanter, der
passer perfekt i lommen.
Husk ALTID at have styr på dine tilladelser før du begiver dig ud med detektoren! Uanset hvor du vil søge, er der altid en ejer af arealetdette gælder både strand, skov, parker og landbrugsarealer!
Er det offentlige arealer du vil søge på, så kontakt den offentlige instans for tilladelse inden du søger.
Lodsejeren kan bl.a. findes her: https://www.ois.dk/
Husk at du kun må grave i pløjelaget (max 30cm)– har du et godt udslag, der ligger dybere, så kontakt en museumsinspektør på VHM og
hør hvad du skal gøre.
Husk museumsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162504#Kap9
Ved alm. markarbejde som pløjning, harvning, drænarbejde samt detektorfund, kan lodsejeren på ingen måde komme til at betale for en
eventuel udgravning! Hvis VHM vurdere, at der kan komme en udgravning på tale, udarbejder VHM et budget for udgravningen, der
sendes til Slots- og Kulturstyrelsen. Godkendes det af Slots- og Kulturstyrelsen dækker de udgifterne til udgravning og
markskadeerstatning, (markskadeerstatning udbetales kun hvis der udgraves i dyrkningsperioden)

Har du ved en fejl taget dine koordinator i f.eks. Latitude-Longitude har du mulighed for at omregne
dem til UTM. Dette kan du bl.a. gøre på denne side: www.geoplaner.com
Du indtaster blot dit koordinat og den omregner automatisk til UTM og laver en prik på kortet. Dog
husk at UTM skal stå på 32.

Hvad er/kan være danefæ?
Mønter.
Alle mønter til og med år 1536 ER danefæ!
Alle guldmønter ER danefæ!
Større mønter af sølv ER danefæ, også efter år 1536. Der menes sølvmønter fra 8-10g. Mønter der betegnes som større er f.eks. daler og kroner,
samt halv-, tredjedels- og kvartdalere, og halvkroner/to-mark er danefæ. Kvart daler vejer lidt mindre, men vil også være danefæ. Mark fra 151700 er danefæ, men ikke mark som enkeltfund efter 1700.
Finder man mere end to mønter i samme hul, er der tale om en møntskat, og vil være danefæ uanset om de er fra 1000 årene eller 1900 og
frem! Dette er gældende uanset hvilke mønter der er tale om-, nye som gamle mønter!
Møntvægtlodder skal ind til Danefæ!
Regnepenning er kun danefæ hvis skriften er på gotisk!

Oldtid/middelalder.
Alle fibler og fragmenter af fibler er danefæ!
Ornamenteret genstande og ornamenteret fragmenter fra oldtid er danefæ!
Ornamenteret tenvægte er danefæ, men ikke simple uornamenteret tenvægte – Vi vil dog have dem indleveret, da det er en vigtig del af
konteksten!
Forgyldte og fortinnet genstande er danefæ.

Guld og sølv er altid danefæ, med mindre der er lødighedsmærke på genstanden, så er det nyere tid og hittegods, og skal afleveres på
hittegodskontoret.

Husk at tage koordinater på ALLE genstande der måtte være danefæ, samt alle genstande der kan være tvivl om, og ikke mindst
smelte/støberester af bronze, bly, sølv osv. Denne info kan være med til at give et større indblik af aktiviteterne på pladsen og kan lige
frem fortælle om grubehuse, bebyggelse osv.
Hold øje med markens overflade og se efter perler i skønne farver, keramik, ildskørne sten, råglas, hvæssesten osv.
Du må IKKE grave under pløjelaget- det vil sige max 30cm. Har du et godt signal der stikker dybere, så SKAL du kontakte dit lokale
museum for nærmere vejledning!

Husk altid god kontakt med Vendsyssel Historiske Museum og ring ALTID hvis der kan være
tvivl om noget!?
Spørgsmål om detektorfund, indlevering af detektorfund og registrering, samt vejledning kontakt:
Assistent i arkæologien:
Michael Ejstrup Nielsen på mail: men@vhm.dk tlf: 28886901
Spørgsmål angående fund under pløjelag, udgravning og lovgivning og alle andre fund kontakt:

Afdelingsleder og samlingsansvarlig i arkæologien:
Morten Larsen på mail: mla@vhm.dk tlf: 30388638

