Detektoroplevelser:
2000: Odden, Overby:
Kommer gående fra Kattegatsvej langs stranden, da en lokal kommer til og vil have
mig til at finde en skelpæl på hans sommerhusgrund. Vi finder pælen og får en
sludder om vind og vejr. Han er tidligere erhvervsdykker. Han fandt også for nogle
år siden en strandvasker (en kvinde) på stranden ved sommerhusgrunden.

2007: Dronningmølle september:
Jeg ringes op af en mand fra Dronningmølle. Hans hustru har tabt en sølvring
med stor affektionsværdi i nærheden af, hvor de bor. Jeg siger, at han skal
henvende sig til Museum i området. Her har man mulighed for assistance. Et
medlem af en lokal klub får opgaven og han finder ringen.

2007: Søstrup september:
Vedkommende kan ikke finde nogle skelpæle og jeg tilbyder at komme forbi og
finde dem. Jeg skal have en flaske brændevin som betaling. Jeg finder skelpælene
og får to plader marabu chokolade til min kone.
Det drejede sig om en nabotvist.

2007: Orø oktober:
En mand ringer og siger, at han på cykel fra Langdalen på Orø og til færgen (ca
4½ km) har tabt et nøgleknippe med blandt bilnøgler. Der er i mellemtiden blevet
slået græs langs vejen til færgen og han kan stadig ikke finde nøglerne. Han vil
have mig til det, men jeg siger det er ikke økonomisk relevant, idet det vil tage mig
lang tid at gå 4½ km med detektor og det vil koste ham færgebillet og 2-3.000 kr.
jeg henviser ham til politiet. Endelig kan han henvende sig hos OMEX og købe en
detektor.

2007: Dejligheden:
Fik en opringning af en mand fra Holbæk, som under jagt på Dejligheden ved Ejby
(Hornsherred) havde tabt en lille del af forskæftet til et jagtgevær af stor værdi for
ejeren. Efter at have forklaret, hvor han havde tabt det, kørte vi til Dejligheden og
han havde fortalt, at det var tabt da han gik fra en såt til en anden og at det var en
græsmark. Jeg måtte synke spyttet en ekstra gang, da jeg så, at græsset var over en
halv meter højt. Mellem de to omtalte såter var der en markvej. Efter at have søgt i
det høje græs og var ved at opgive, gik jeg ud på markvejen og der var gevinst – jeg
fandt, hvad jeg havde søgt efter og modtog en ramme dåseøl og 200 kroner.

2004: Bellevue:
Blev kontaktet af en kineser, da jeg gik og detektede. Vi fik en sludder. Han var
militærattache ved den kinesiske ambassade og havde været FN observatør i
Cambodia. Jeg kunne fortælle, at jeg selv havde været FN observatør og modtog i
Cairo de 3 første kinesiske FN observatører i 1990.Jeg arbejdede for UNTSO
(United Nation Truce Supervision Organization) 1989-1991.

Man møder mange mennesker, som naturligt er nysgerrige når man
detekter:
På Bellevue er jeg blevet spurgt om jeg ledte efter rav!!! Og af en anden person :”
Kan du også finde sedler!!” I begge tilfælde svarede jeg :!Ja, men kun med
øjnene!!”

2006: Bellevue:
Jeg gik og detektede, da nogle af de ansatte, bad mig om at finde et vandrør og intet
var lettere.

2005: Charlottenlund strand:
Blev kontaktet af opsynsmændene, som var vældig imponeret over de farlige
jernstykker, som jeg fandt og fjernede fra stranden. Det giver goodwill.

Gennem årene: Borren:
Jeg ved ikke hvor mange interesserede jeg er faldet i snak med på Borren, hvor jeg
har haft lejlighed til at fortælle om detektorbrug og –fund samt om Borren og dens
historie.

2010: Jens Hyldeegård Jensen:
Jeg blev ringet op en aften i september 2010 af en landmand på Sjællands Odde.
Han havde mistet – under pløjning – et U-jern. De havde ledt efter det, men kunne
ikke finde det. Han var blevet henvist til mig af museet (Odsherred Kultuthistoriske
Museum) . Næste morgen – 0730 – ankom jeg og vi kørte til en mark i Overby. Vi
gik ud over marken til stedet og på mindre end 30 sekunder havde jeg fundet det.
Stor glæde hos ejeren og vi fik en sludder på gården. Jeg fik en flaske vin for min
indsats.

2011: Et par dage senere:
Jeg gik og detektede på Dragsholm, da Louise (min svigerdatters søster) ringer til
mig og siger, at en af hendes kolleger har mistet sin vielsesring. Hele Ågerup skole

er på Klinteborg (FDF lejr i Ordrup). Jeg siger, jeg er der om 15 minutter. Hilser
på Laura, Rasmus og Emil (3 af mine børnebørn og medlemmer af Odsherred
detektorforening) samt Louise.
Ringen menes tabt på et meget begrænset område. Jeg søger med en hale af
interesserede unger efter mig. Finder ikke ringen, men småmønter, skarp løspatron
9 mm og et antal patronhylstre, men ingen ring.
Desværre – hun havde haft køkkentjeneste og havde haft ringen i et
forklædelomme.
Nogle dage senere – i vores sommerhus på Sjællands Odde – modtager jeg 2
flasker vin for min indsats.
Senere prøver jeg igen ved Klinteborg men finder ikke ringen, men en del mønter
blandt andet 10 og 20 kroner.

2009: Bregnebjerggård:
Rasmus Wester ringede og spurgte, om jeg kunne hjælpe med at finde er U-jern,
som var tabt under pløjning. Senere var Sonja, Finn og undertegnede oppe og søge
efter det og vi undersøgte en del af marken inden, at Finn kunne fortælle os andre,
at han havde fundet det.

2010: Tengslemark:
Havde gået på marken øst for smedjen i Tengslemark og fundet nyere småmønter,
et bronzespænde samt et BUKH traktormærke. Da jeg kom hen til smedjen gav jeg
det til Flemming – sønnen – idet jeg sagde :” Vær så god og Flemming!” og
svarede :” Det er penge værd – altså hvis man også havde traktoren!!”.

2010: Sander fra Hvalsø
havde rekvireret mig til at finde et par antikke briller, som han havde tabt i noget
højt græs. Ringede inden jeg skulle derud og de havde fundet dem.

2010: Jens Hyldegård Jensen:
(I har læst om ham tidligere) ringede. Han havde igen tabt et U-formet stykke jern.
Jeg og 3 af mine børnebørn (Rasmus, Emil og Laura) tog til Hyldegård på
Søndervangsvej, men kunne ikke finde U-jernet, i stedet en del bondejern og et par
mønter. Senere - tæt på gården - fandt vi yderligere14 mønter i slaggeaffald fra
Vestforbrænding.

2011:September. Jens Hyldegård igen. Mark ved Lundbeck i Lumsås. Han
havde tabt nogle lange jerntænder til en rive. Hvis de ikke blev fundet, kunne de
ødelægge den halmpresser, som senere skulle presse halmen. Rasmus og jeg
startede og senere kom Franz og Lukas. Efter et par timers søgen, havde vi været

hele marken igennem og fundet 3 tænder. Som tak for indsatsen fik vi noget rigtig
godt oksekød.

2011 :Juli.
Paolo og jeg gik ved Vig, da et par unge mænd kom og bad os hjælpe med at finde
en kostbar vielsesring ved Veddinge strand. Vi kom der op, søgte og fandt intet.
Måske var den tabt i vandet, fik vi senere at vide.
Vi søgte på tilbagevejen og jeg fandt en flot mandering. Fik den undersøgt hos en
guldsmed og fik at vide, at den var af hvidguld.

2008: Tue Poulsens høreapparat.
Blev tilkaldt for at finde et høreapparat til kr 14.000, som Tue havde tabt i en
indhegning i kamp med et får, som skulle læmme. Desværre er høreapparatet
meget lille og det eneste metal er et mini-mini batteri af lithium. Negativt resultat.
En gammel vandtank skulle graves op og den havde jeg ikke problemer med at
finde. Fik lov at vælge et lille stykke kunst. Så hustruens – Mariannes – væve og
fik en sludder om danefæ og danekræ. Hun havde en meget flot forstenet fisk fra
Mors/Fur, som jeg tog foto af og sendte til Zoologisk Museum. Har endnu
(Februar 2012) ikke fået svar.

2008: Vig Festivalplads
Fandt lille rektangulær metalæske foran store scene i pladderet med kørekort,
sygesikringsbevis, DSB kort og Visa kort. Ung pige fra Amager med fritidsjob i
Holbæk. Var meget glad, da jeg ringede. Kom dagen efter og hentede kortene og
gav mig 3 flasker vin.

2007: Christoffer (V. Dalsgaards søn) ved Gudmindrup strand
Han var ude og prøve detektoren i klitterne og fik et stort jernsignal. Han gravede
lidt, men blev nervøs over sit fund og tilkaldte politiet, som vurderede, at det var
mistænkeligt og måske farligt, derfor blev der sendt bud efter EOD (Explosive
Ordenance Department på dansk bomberydderne ). Deres undersøgelse på stedet
viste sig, at være ganske ufarligt - et parti bremseskiver til biler (sikkert stjålet og
gemt )….og siden glemt!

2011: Christoffer på besøg hos bekendte
og et eller flere af børnene havde været i mors smykkeskrin og havde efterfølgende
tabt, hvad de havde taget. Christoffer, som kan anvende detektor, sørgede for at
smykkerne igen kom på plads i smykkeskrinet – happy ending for både børn og
forældre.

