Skalk fyldte 50 år
I anledning af at SKALK fyldte 50 år i 2007, blev der over hele landet holdt en række gratis
arrangementer søndag den 13. maj for alle interesserede: byvandringer, foredrag,
fremvisning af udgravninger og berømte fundsteder m.m.
Ifølge SKALK mødte i alt ca. 3120 besøgende frem til de 67 arrangementer, svarende til et
gennemsnit på ca. 46 hvert sted.
Mange af landets førende arkæologer og historikere stillede op, og på Bornholm var arrangementet henlagt til Rispebjerg, hvor Finn Ole Nielsen, Mogens Jensen og Klaus Thorsen
stod for ”underholdningen”.
Ca. 100 personer var mødt
frem på Rispebjerg denne
søndag eftermiddag, hvor
Finn Ole bød velkommen
og fortalte om dagens
program.
Blandt deltagerne sås følgende medlemmer af amatørarkæologerne:
Niels, Ole, Jeppe, Maibritt, Mikael, Solveig, Ingrid og Kai.
Skovfoged John Orbitt
indledte med en orientering om, hvorfor Statsskovdistriktet havde købt
ti hektar jord nærmest Ringborgen, og at Skov- og Naturstyrelsen ved Bornholms
Statsskovdistrikt havde skudt penge i et projekt, der kan indebære ting som udsigtstårn,
informationstavler og P-plads i området.
Journalist Søren Plum fortsatte med at fortælle om, hvorledes han og amatørarkæolog Poul
Hansen havde fattet interesse for Peter Thorsens ideer om, at der på Sydbornholm havde
eksisteret flere langvolde, der førte til Ringborgen. Forsommeren 1989 var meget tør, og
den ”ekstra” ringvold kunne derfor forholdsvis let genfindes fra et fly.
Inden deltagerne blev sendt ud i området, orienterede Finn Ole om den senere tids
undersøgelser, hvor området var blevet gennemsøgt med magnetometer – et avanceret
apparat, som havde fundet endnu flere af de såkaldte woodhenges.
Deltagerne blev herefter delt i 2 grupper, hvor den ene gruppe fik en ”jernalder-orientering”
af Mogens Jensen, og den anden gruppe en ”stenalder-orientering” af Finn Ole. Efter en

times tid blev der byttet, og mens grupperne bevægede sig rundt i terrænet, var 6 detektorførere (Kenn, Jesper, Kim,
Rikke, Walter og Klaus) i
gang med at undersøge
området for eventuelle
fund.
Der blev dog ikke gjort
nogle gamle fund, idet der
kun blev fundet ”nyt jern”.
Et meget vellykket arrangement med en stor og
interesseret deltagerskare.
Kai-Aage Pihl

