Danefædag 28. januar 2017
Den 21. november 2016 modtog jeg meget overraskende et brev fra Mirja Thaulow på
Nationalmuseet om, at jeg havde fund med på udstillingen, og at jeg var sikret deltagelse
den 28. januar 2017, hvis jeg tilmeldte mig. Jeg besluttede mig for at tage over for at se
åbningen, og må sige, det var godt, jeg var sikret plads, for der gik ikke engang 2 timer på
tilmeldingsdagen, før alle pladser var taget.
Man kan så undre sig over, at et lille fragment af en middelalderlig
urnesfibel var værdigt til udstillingen, men der var lavet et lille tema
omkring disse urnesfibler, og jeg fik fortalt, at mit lille fragment ikke var så
almindeligt, da løven vendte modsat normalen. Jeg har dog selv svært ved at
se, hvad der er op og ned på fiblen, men det beviser jo bare, hvor vigtigt det er, at tingene
bliver fundet og indleveret.
Det var et meget interessant og flot arrangement, Nationalmuseet havde stablet sammen.
Det blev åbnet af Dronning Margrethe, som ikke lagde skjul på, at hun syntes
amatørarkæologerne
gjorde et stort stykke
arbejde. Derefter var der
foredrag, som Dronningen
også deltog i. Efter
spisningen var der flere
foredrag, der dog blev lidt
forsinkede på grund af
Dronningens store spørgelyst. I forbindelse med
frokosten blev der også
mulighed for at se
udstillingen, og jeg må
sige, det er nogle imponerende fund, der er
kommet ind. Det var dog
lidt svært at komme til med alle disse amatørarkæologer. Desuden virkede mit kamera heller
ikke, så det var ikke så godt. Jeg har dog haft mulighed for at se udstillingen igen, hvor jeg
fik taget lidt billeder med telefonen, så jeg beklager kvaliteten.
Der blev fra museets side lagt meget
vægt på, hvor vigtigt det er, at alle
fund kommer ind, og at vi som
amatører har alle tilladelser og alle
aftaler med hinanden i orden. Som et
eksempel nævntes de tusinder af
borgerkrigs mønter, der er indleveret
de seneste år, som har givet et helt nyt
syn på brugen af disse mønter. For
bare 10-15 år siden mente man ikke,
de var hver mands eje og brugt i daglig
handel.
Så en helt fantastik dag med masser af ligesindede og masser af nye input, og det behøver
ikke være et nyt guldhorn for at komme i betragtning, fandt jeg ud af.
Walter Jacobsen

