Udflugt til Busene Have med lokalhistoriker Birthe Vink

Lokalhistorikeren Birthe Vink stod klar bevæbnet med skuldertaske og krogpind, da hun
en blæsende november lørdag endnu en gang stillede op for at fortælle om historiens
vingesus. Udgangspunktet var den sidste parkeringsplads i Busenehave forbi skoven
med de mange bronzealderhøje.

Det ligner godt nok en skibssætning fra stenalderen. Men rent faktisk ved vi ikke, hvad
det er fortalte Birthe

Men en ting er sikkert. Kysten lå længere ude dengang i oldtiden, hvor Møn var splittet
op i en række øer og der var et væsentligt mildere klima end i dag. I sin taske har Birthe
kort, der illustrerer den rette sammenhæng.

Op over hegnet til højre og ned til vandhullet fortalte arkæologen. Det var ikke så
nøjagtigt. Mogens Frimand vidste godt nok nøjagtig, hvor egetræsbrønden med de
smukke bronzeting var fundet. Han havde lovet at vise det til Birthe. Men nu er han
desværre borte.

"Men det gør ikke noget at der er lidt overladt til fantasien. Det kunne meget vel have
været denne her. Så lad os bare sige, at det var den," sagde Birthe Vink og pegede ned på
vandhullet.
I gamle dage var hele offergaven udstillet i den originale offerbrønd inde i
Nationalmuseet i København, hvor Birthe har set den udstillet. Desværre har
arkæologerne kommet til at pille for meget ved den. Så nu er den smuldret i stumper og
stykker. Det har arkæologerne indrømmet over for standhaftige Birthe. Derfor er de
enkelte dele spredt ud flere montrer med fundne bronzesager og har dermed mistet lidt af
deres identitet.

Birthe læser op af Boysens Mønhistorie omkring Mandemarke skatten. Den blev fundet
under en sten lige i nærheden af, hvor Birthe står. Stenen blev væltet, da man var nede
for at hente sten til fundamentet til en lade. Derefter kom folk strømmende til fra hele
Møn og gravede løs uden dog at finde mere.

