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Sorte Muld Hent PDF Forlaget skriver: Sorte Muld på Bornholm er noget enestående i dansk arkæologi.

Bebyggelsen med den mørke kulturjord er mest kendt for fundet af flere tusinde bittesmå, detaljerige
guldblikportrætter af jernalderens mennesker, men stedet må have været et lokalt fyrstesæde og kultsted

gennem det første årtusinde af vor tidsregning.

Sorte Muld er bevaret som en uforstyrret helhed i landskabet med et stort centralt område og mindre
satellitbebyggelser. Det var centrum for kontakter til hele Østersøområdet og havde fjerne udlandskontakter.

De seneste 25 års indsats fra fagfolk og amatørarkæologer har øget vores viden om dette særlige sted
betydeligt, og om disse resultater og nyåbnede perspektiver på jernalderens elitesamfund handler denne bog.

Bogen Sorte Muld indeholder bidrag fra følgende:
Steen Hvass - Kulturarvsstyrelsens forord 

Lars B. Christensen - En enestående plads; Dalshøj-skatten;      
Margrethe Watt - Sorte Muld før og nu

Ulla Lund Hansen & Michael Vennersdorf - Offerfund   
Morten Axboe - Brakteater
Margrethe Watt - Guldgubber

Ulla Mannering & Eva Andersson Strand - Guldgubbernes dragter
Ulla Lund Hansen - Fibler, nåle og andre smykker; Våbenudstyr; Blandt Europas elite; Glas

Johan Callmer - En fremmed fibel
Rasmus Birch Iversen - Lanser og spyd
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