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I sommeren 1985 modtog Fur Museum et 
postkort fra en tysk turist der havde besøgt 
øen ti dligere på året.
 
Kortet var et luft foto (bildet under) af 
molerklinten hvor der var tegnet en lille sort 
cirkel på. I teksten forklarede han at der var 
nedgravet en cementsten med et stort fossil af 
en fi sk hvor cirklen var sat.

Blokken blev hurti g fundet og man kunne 
konstatere at det var et meget unikt fund 
tyskeren havde gjort. Fossilet var den forreste 
del af en op ti l 2 meter lang primiti v benfi sk, 
hvoraf man ti dligere kun havde fundet små 
fragmenter. 

Der var dog et stort men ved det, for det bedste 
stykke, den med den bedste del af skelett et var 
nu i Tyskland, udført på fuldt lovlig vis.

Alligevel kunne man i pressen og blandt 
danske naturforskere spore en hvis bitt erhed 
over at så unikt et fund fra den danske natur 
nu befandt sig hos en tysk amatørsamler.

Hele den historie satt e skub i Folketi nget med 
henblik på en revision af Museumsloven, så 1. 
januar 1990 så Danekræ-loven dagens lys.

Danmark har siden 1683 haft  en lov om 
Danefæ, et gammelt dansk ord for ”Herreløst 
gods”, det nævnes første gang i Christi an den 
Femtes Danske Lov, men allerede så ti dlig som 
1241 står der skrevet at alt herreløst gods, 
nedgravede skatt e og ædle metaller, ti lhørte 
kongen.

Denne lov omfatt er bl.a. ædle metaller, så som 
guld og sølv, forarbejdet rav, ornamenterede 
genstande samt meget unikke og bevarings-
værdige genstande fra vores forti d.

Disse fund har alti d været omfatt et af en dusør 
ti l fi nderen, som en erstatning for at fundet 
skal afl evers ti l museet.

Det var med denne lov i tankerne man 
beslutt ede at lave en lov om Danekræ, men 
hvad er et Danekræ egentlig. I den reviderede 
lov af 1989 står der: ”Danekræ er jordfundne 
naturhistoriske genstande af enestående 
videnskabelig eller udsti llingsmæssig værdi.”

Hvad vil det så sige? 
Mange samler sten, mineraler og fossiler, 
enten ti l en samling, eller som noget specielt 
ti l at stå på kaminhylden. 

Det kan være svært at defi nere hvad det lige er 
der gør et fund ti l Danekræ, men de følgende 
genstande kan forventes at være omfatt et af 
loven:

Herti l kommer, at meteoritt er alti d er Danekræ. 
Derudover skal genstandene være af dansk 
oprindelse eller ført herti l uden menneskets 
hjælp, f.eks. af isti dens gletsjere.

Hvad gør man så hvis man tror man har fundet 
et stykke der kan være Danekræ?

Det første er, at man ikke selv må begynde at 
præparere på fundet, det skal overlades ti l 
eksperterne.

Dernæst tages der kontakt ti l et af de 
naturhistoriske museer vi har i Danmark, enten 
ved personligt at afl evere sit fund, eller ved at 
sende det derti l.

Her vil den første bedømmelse fi nde sted. 
Bedømmes den som muligt Danekræ vil 
man modtage en kvitt ering for fundet der 
indeholder en kort beskrivelse af fundet, gerne 
med billede eller skitse.

Hereft er overdrages fundet ti l Danekræ-
udvalget, et udvalg af eksperter inden for 
området. De vil vurdere fundet og, hvis det 
erklæres for Danekræ, fastsætt e størrelsen på 

dusøren ti l fi nderen. Fund som forkastes, sendes 
alti d retur ti l fi nderen. 

Siden lovens start i 1990, er der indleveret 
over 600 fund der er blevet erklæret for 
Danekræ. Hovedparten af disse fund er fra 
molerområderne på Mors og Fur. Mors er rigt 
præsenteret, og er ikke mindst blevet kendt for 
de 2 fantasti ske fund af skildpadder der er gjort 
på stedet. Også Trelde Næs ved Fredericia og 
fund fra kalken på Møn, Stevns og i Fakse er at 
fi nde på listen.

Bornholm, det eneste sted i Danmark med 
fast fj eld, er især blevet kendt for de unikke 
dinosaurfund der er gjort på øen. Med oprett else 
af loven er de danske samlinger blevet beriget 
med mange fi ne ti ng, der er med ti l at kortlægge 
vort lands oprindelse og spændende dyre- og 
planteliv fra dengang verden så helt anderledes 
ud.

Vi kan kun takke tyskeren for, at han den 
sommerdag i 1985, sendte postkortet ti l Fur 
Museum. Det er ham ti l ære at der endelig kom 
gang i loven der skal være med ti l at beskytt e 
vores unikke oprindelseshistorie.

Blokken slik den idag er utsti lt på Fur museum.

1. Sjældne eller meget velbevarede fossiler 
(forstenede dyr og planter).

2. Sjældne dyreskelett er eller dele heraf fra 
isti den og ti den hereft er.

3. Mineraler og bjergarter med sjælden 
sammensætning eller forekomstmåde. 

4. Krystaller af usædvanlig størrelse eller 
form.

”Luff e” er en ca. 11 cm lang babyskildpadde. Det er lederen af Moler Museet, Henrik Madsen, 
der i starten af 2008 fandt den sten der senere skulle vise sig at indeholde den lille skildpadde. 

Luff e har fått  sit offi  cielle danekrænummer 567.

Danekræ et dansk fænomen
Av Peder Flansmose. Foto: Trond Lindseth.
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