Dronningebesøg på Stakkebakke/Madsebakke
Den 25. maj 2005 indtog vores dronning helleristningsfelterne på Nordlandet. Det var et
besøg i et langt sammensat program, hvor dronningen bl.a. også skulle besøge Stormandsgården på Middelaldercentret.
Der var gjort et meget stort forarbejde af Bornholms Museum: relevante personer var
inviteret, museets folk, de fleste af personerne som har haft med helleristnings-projektet at
gøre, medlemmer af bestyrelsen af museumsforeningen, amatørarkæologer, lodsejere,
repræsentanter fra Bornholms Regionskommune og personer fra det kulturelle Bornholm.
Og så skal vi ikke glemme, at en masse pressefolk også var indbudt.
Da det var et lukket arrangement på Stakkebakke (det nye helleristningsfelt), er det svært at
skrive meget om, hvad der foregik der. Men Mogens Jensen fik vist de nye fund til en
lydhør dronning. Der opstod ret hurtigt en god dialog, og efter hvad der blev fortalt, fik
Mogens dronningen ned på knæ - det er der ikke så mange, der kan prale af.
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Tilbage til Madsebakke.
Der blev gravet på dagen, måske lidt til ære for den fine gæst. Men Michael Thorsen, Sille
Krause og Palle Østergård Sørensen fremviste en meget fin profil.
Vores arkæolog Finn Ole viste så den arkæologi interesserede gæst rundt på klippefladerne,
Gerhard Milstreu tog over for en kort bemærkning, og Palle fik vist også udvekslet et par
gloser med dronningen.

Herefter gik følget ned mod en campingvogn, hvor Palle Østergård skulle fremvise nogle
udgravningsplaner på en pc’er. Hvad der ellers foregik i den lille vogn vides ikke, da døren
blev lukket. Men mon ikke dronningen tog sig et velfortjent hvil på et par minutter?
Da døren igen gik op. blev dronningen mødt af Martin Stolze og Christian Adamsen
(redaktør på Skalk), der overrakte en ny bog om helleristninger. Martin har været
medforfatter af bogen, og Christian var med som repræsentant for forlaget Wormianum.
Herefter blev der takket af, og krone 2 tog kursen mod Østerlars - op til Niller på Middelaldercentret.

Helleristnings-reception
Herefter var der reception i anledning af udgivelsen af den nye bog om helleristninger
(Billeder fra Bornholms bronzealder) - og som afslutning på Rane projektet 2002-2005.
Flere udtalte sig om processen i
Rane projektet, og her kan nævnes:
Ann Vibeke Knudsen, Gerhard
Milstreu, Martin Stolze, Ulf
Bertilsson og Christian Adamsen.
Det skal nævnes, at Ulf Bertilsson
er svensk ekspert i helleristninger.
Vi er jo som forening med i Rane
Rock, og vi blev af Gerhard takket
for, at vi ville være med, og han
takkede for vores indsats.
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Ved receptionen var Bornholms
Museum vært, og der var lidt til maven og lidt til halsen. Vi modtog et eksemplar af
helleristningsbogen til foreningen, hvori Martin skrev et par ord til os alle.
Klaus Thorsen

