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50 fund
Højdepunkter i arkæologien

Redigeret af Vinnie Nørskov og Peter Pentz

Vikingeskibe, slangegudinder, guldkar, stenblokke, mumier, hule-

malerier og hovedløse skeletter. På verdens museer bugner det med 

spektakulære og prægtige skatte fra arkæologiske fund, der tegner 

et billede af menneskets udvikling i de seneste 2 millioner år. Nu 

samler bogen 50 fund – højdepunkter i arkæologien 50 af de største fund. 

Fund, der har ført til nye fortolkninger af historiens gang eller været 

med til at definere nye kulturer. 

Mange af bogens 50 fortællinger kan sagtens måle sig med Harrison 

Fords Indiana Jones i guld og eventyr. Men de gode historier er ikke 

kun underholdende skattejagter. Forfatterne fortæller om opda-

gelserne, udgravningerne og fundenes historiske betydning, og de 

hjælper os med at forstå fortidens mennesker, dagligliv og forhold til 

døden.

Her er blandt andet historien om den lille pige, der i 1879 opda-

gede 18.000 år gamle hulemalerier i Frankrig. Her er historien om 

Howard Carter, der i 1922 endelig kunne åbne Tutankhamons grav. 

Og her er historien om den døvstumme stenhugger, der i 1653 gra-

vede ned i frankerkongens grav og derved afslørede stamfaderen 

til det frankiske kongehus. Fundet viser også overgangen til den 

europæiske middelalder og fortæller om skiftet fra førkristendom til 

kristendom.

I 50 fund –  højdepunkter i arkæologien rejser vi tilbage i tiden og dykker 

ned i de fund, der har været glemt, men nu er genopdaget. 

Bogen er 4. bind i serien ‘50 højdepunkter’, der er forlagets forsk-

ningsbaserede coffee table-serie om de væsentligste og mest markan-

te højdepunkter inden for en række fagområder. Tidligere er udkom-

met 50 fund – højdepunkter i teknologien, 50 ideer der ændrede verden og 

50 opdagelser – højdepunkter i naturvidenskaben.

Se mere på bogens hjemmeside:

http://unipress.dk/
udgivelser/5/50-fund/


