Dronningebesøget
Lørdag den 10. oktober var en stor dag for Bornholms arkæologi, for den dag blev
anlæggene på Rispebjerg officielt indviet af Dronning Margrethe og miljøminister Troels
Lund Poulsen som chef for statsskovvæsenet, der jo ejer området. Det blev også en god dag
for flere af vores medlemmer.
Dagen begyndte kl. 10 på Bornholms Museum, hvor Finn Ole havde arrangeret et uofficielt
besøg, så de fine gæster kunne se de nyeste fund fra Sorte Muld, Smørenge og
Rosmannegård. Margrethe Watt fortalte om Sorte Muld og roste amatørarkæologernes
indsats både der, på hele øen og de mange steder i udlandet, hvor bornholmerne har svinget
detektorerne med fine resultater. Terry fik lov til at passe på guldet fra Smørenge, indtil
Margrethe Watt tog over, og René viste Rosmannegård-skatten frem. Otto og Ingvard fik
også hilst på Majestæten som findere af de nye guldfund fra Smørenge, og Klaus - som
havde Lene med – fik et venligt ord for sine mange fund. Svend var med som repræsentant
for de gamle udgravninger på Slusegård, som gav starten på dronningens stadig levende
interesse for Bornholms arkælogi.. Der var i det hele taget fuldt hus på museet; blandt de
ansatte var Kim, og bestyrelsen var repræsenteret af Aksel og Pete med Majbritt.
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Efter omtrent en time kørte dronningen i den store krone-bil til Hammersholm for at køre
rundt i jeep i det store natur- og helleristnings-område, som nu er sikret mod sommerhusbebyggelse. På den tur var Finn Ole, Martin Stoltze og Flemming Kaul de faglige
rundvisere for det lille følge.

Så blev det tid til ”en bid brød” på restaurant Kadeau i Vestre Sømark, før dronningen – et
kvarter forsinket – kom til Rispebjerg. På Slotsvejen steg hun, miljøministeren og skovrider
Søren Friese om i en åben karet, kørt af Bent Nielsen, mens Svend afslørede skiltet med det
nye navn på vejen op til selve Rispebjerg: Margrethe II’s Vej. Så nu har vi tre generationer
regenters vejnavne på øen.
Oppe ved informations-tårnet havde samlet sig flere hundrede tilskuere, som på ret tæt hold
kunne overvære Troels Lund Poulsen som dagens officielle vært tale om Rispebjergs
betydning til forståelse af vores oldtid og derefter se dronningen skære den røde snor over
med en flinteflække fundet på en af udgravningerne. Efter en tur op i tårnet, med en grundig
orientering om stedet og fundene, gik turen rundt på området, hvor Finn Ole fortalte, og
man blandt andet fik demonstreret magnetometer-opmålinger, som har givet så fine
resultater på netop Rispebjerg. Og som sædvanligt viste dronningen stor interesse og stillede
mange spørgsmål undervejs.
I det store telt var en lille udstilling af fund fra Rispebjerg-udgravningerne, som Michael S.
Thorsen fra museet viste frem. Og så var der kaffe og lagkage, lavet af ASA-bageren, med
et flot billede af stenalderens hellige riter omkring tårnet, trykt på marcipan - imponerende.
Da dronningen og hendes følge kørte til den ventende helikopter i lufthavnen, blev der åbnet
til teltet for de tålmodigt ventende tilskuere og dagens hjælpere. Men trods alt blev der kun
spist den ene af de to lækre lagkager. Den anden fik plejehjemmet Åbo i Åkirkeby, så
beboerne også fik del i denne arkæologiske mærkedag på Bornholm.
Svend Kramp

