Finn Ole og Flemming Kaul
kiggede forbi på vej til andre
udgravninger før foredraget om
eftermiddagen.
”Jan, nu må du se at finde endnu
en tand til mig,” sagde Finn Ole.
”Naturligvis,” svarede jeg og
sagde til Flemming:
”Og så finder jeg en guldgubbe
til dig, som du kan bruge til foredraget.”
Jeg kan godt lide at være lidt
”stor i slaw´et” en sjælden gang,
og jeg havde da heller ikke selv
regnet med noget, men ikke desto mindre skete det fantastiske.
Først dukkede tanden op, og 20
minutter senere kom min første
guldgubbe!
Jeg markerede fundene, så de senere kunne indlæses med GPS,
og tog hjem for at tage til foredraget i Rønne. Imens spekulerede jeg på, hvordan jeg kunne
præsentere mine fund for Finn
Ole og Flemming. Jeg besluttede
mig for at lægge dem i plastikposer og så først hive tanden op
og derefter guldgubben, når jeg
mødte dem. Da jeg mødte dem
lige uden for museet, spurgte
Finn Ole, hvad jeg havde fundet.
De var nemlig kørt forbi Guldhullet igen på vej til museet og
havde set mine markeringer. Jeg
trak tanden op af den ene lomme.
”Her er den tand, jeg lovede
dig”, sagde jeg og så derefter på
Flemming.
”Hvad var det nu, jeg lovede
dig?”
”En guldgubbe,” sagde han forventningsfuld.
Deres udtryk, da jeg trak den
anden pose op af lommen, var
næsten den bedste oplevelse
den dag. Forbløffelse stod malet i deres ansigter og et glimt af
mistanke om, at jeg lavede sjov
med dem. Flemming undersøgte
guldgubben under mikroskop
om aftenen, og det viste sig at
være den hidtil mindste, hele
guldgubbe, som er fundet – og
den første, som var gravet frem
af Guldhullet uden brug af detektor – 0,03 gram.

25 arkæologiske fund,
som skabte begejstring

En tredjedel af samtlige danefæ, der indleveres til Nationalmuseet, er i mange år kommet
fra Bornholm.
Gennem årene er mange af
fundene gjort af amatørarkæologer. I en ny bog, ”De første
og største fund” fortæller en
række amatørarkæologer med
begejstring om deres bedste
fund.
Det er blevet til 25 artikler,
hvor flere fund også bliver
kommenteret af Nordens

fremmeste forskere på feltet.
Forskerne sætter fundene ind
i et større historisk perspektiv, mens medlemmerne af De
Bornholmske Amatørarkæologer fortæller om optakten og
selve fundet – og den glæde,
som amatørarkæologien giver
dem.
De første og største fund
434 sider, rigt illustreret.
349,- kr.
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