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Fæstedskatten Bo Ejstrud Hent PDF Forlaget skriver: Om Danmarks største guldfund fra vikingetidenI
sommeren og efteråret 2016 dukkede den største danske guldskat fra vikingetiden frem fra den sorte muld.

For første gang i mere end 1000 år så guldet atter dagens lys. Det første guld blev fundet af en
amatørarkæologigruppe, der var ude og afsøge et interessant område, og det viste sig at være det helt rette
sted, de befandt sig. Allerede inden for få timer dukkede den første massive guldarmring op, og herefter
fulgte hurtig flere. I den forbindelse blev fundet fotodokumenteret og beskrevet. Billederne viser derfor
fundene, som da de kom frem fra jorden. Guldet er ikke rengjort, men bærer stadig rester af jord og

slid. Billederner er nu samlet og udgivet i den smukke bog Danmarks største guldskat fra vikingetiden.
Billederne giver læseren/beskueren en enestående mulighed for at se guldet, som det så ud, netop som det så

ud da solens lys atter ramte det med sine stråler. Fundhistorien og smykkernes funktion formidles i
fremragende og underholdende tekster af bogens forfattere, der begge er museumsfolk.
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