Nye helleristninger i Sandvig
I sommer er der blevet fundet flere nye helleristninger i området Madsebakke-Madseløkke.
Jeg tog derfor en tur derop i oktober for at se nærmere på lokaliteterne og fik en fin snak
med de to arkæologer, James Dodd og Terry Slocum, som arbejdede ved Madseløkke.
James Dodd fortalte, at i sommer er Madseløkke-klippen blevet udgravet yderligere, og der
er fundet mange nye skålgruber samt to nye skibsristninger. Midt i marken, nær
Madsebakke 2 feltet, blev der fundet flere skålgruber på den klippe, som blev registreret af
Mogens Jensen for ca. 5 år siden.
I sommer har frivillige været
med til at gøre et stort arbejde,
og derefter bestemte Bornholms
Museum sig for at grave ud ved
Madseløkke for at studere de
forhistoriske jordlag, som dækkede feltet. Derefter har man
fundet omkring fire nye figurer,
hvoraf de tre desværre er meget
forvitrede og svære at se uden
natbelysning.
Tak til Bornholms Museum for
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brug af billederne!
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Nær Madsebakke 2, på klippen
ude i marken mellem Madsebakke
og Madseløkke, er der fundet en
figurristning, hvis betydning stadig
diskuteres. (Jeg kiggede selv på
den i oktober, og den kan ligne et
lille skib eller en spiral - se
området indenfor den hvide
afmærkning. I hvert fald er der tale
om en ny ristning.
Desuden har en gruppe frivillige
arbejdet sammen med James Dodd
og fundet et nyt skålgrubefelt sydsydvest fra Madsebakke 2 med tre
skålgruber. Et nyt skålgrubefelt
kan også ses syd for Madsebakke
med mindst fire skålgruber, og i
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den østlige del af det fredede
område ligger en stor klippeflade,
som fortsat vil ligge utildækket, da der også her er fundet en mulig skålgrube.
Mange andre klipper i det fredede område er ligeledes blevet undersøgt, og Bornholms
Museum håber naturligvis på at kunne lave flere undersøgelser i fremtiden.

Terry Slocum fortalte også, at der er fundet lidt keramik i bronzealder-jordlagene ved
Madseløkke, og der er fundet omkring 100 såkaldte "bankesten", håndstore sten, der kan
have været brugt til at banke nogen af billederne ud - men langt de fleste er for grove. Hvad
de ellers har været brugt til, er uvist.
Selve jordlagene på
den afdækkede klippe
viste ca. 20 cm. bronzealderjord (ret grov og
fyldt med småsten) og
ovenover dette var der
ca. 30 cm. af mere løs
jord fra senere tider.
Men hele det store
arbejde med at grave
klipper ud havde ikke
været muligt uden de
mange frivilliges enorme indsats, og derfor
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skal der viderebringes
en stor tak fra arkæologerne til
Anders Koefoed Larsen, formand for Allinge-Sandvig Byforening, Kaj Boesen, Bjarne
Pickering Larsen, Jesper Nielsen, Henrik og Berit Hoffman, Pernille, Mogens Jensen og
Martin Stoltze.
Tak til Anders Koefoed Larsen for brug af billederne!
Hele det store område Madsebakke-Madseløkke-Hammersholm er et meget spændende
område, som nok slet ikke har afsløret alle sine hemmeligheder endnu…
Jeanne Cordua

