Netværk Danmark-Polen
- kontakter over Østersøen i jernalder
I forbindelse med afholdelse af seminar på Bornholm i perioden 27/9 til 1/10 2006 med
deltagelse af 30 arkæologer fra Danmark, Tyskland, Sverige og Polen, var vi: Kim, Walter,
René, Bent og undertegnede som repræsentanter for ”De Bornholmske Amatørarkæologer”
inviteret til Bornholms Højskole torsdag den 28. september kl. 20.00 for at fortælle om
vores foreningsarbejde, samt om den tur vi lige havde haft til Polen.
Bent var desværre forhindret på grund af sygdom.
Der blev vist billeder fra Polens-turen, og vi fik lov at forklare om vores detektorhobby,
samarbejdet med fagarkæologer fra ind- og udland, og vi fik da også positive
tilbagemeldinger fra polsk side om et fremtidigt samarbejde. Vi blev bakket kraftigt op af
bl.a. Claus von Carnap fra Tyskland, som omtalte de mange fund, vi har gjort i Hedeby og
hvilken succes samarbejdet har været.
Polen har samme problem, som de har i mange lande. Det er forbudt at gå med detektor,
men det betyder så blot, at fundene bliver gjort illegalt og forsøgt solgt på netauktioner.
Der blev vist eksempler på disse fund, og chokerende var det at se solidi, denarer og selv
guldbrakteater udbudt til salg. Man forsøger fra polsk side at følge sagerne, men desværre er
det så godt som umuligt at få styr på.
Efter vi havde udtrykt vores ønske om gerne at ville hjælpe de polske arkæologer med
detektorafsøgning, fremviste vi medbragte fund for forsamlingen.
Undertegnede blev kontaktet samme aften af en af de polske deltagere, Magdalene
Natuniewicz-Sekula, som meget gerne ville prøve en C-scope, da hun og hendes mand
under udgravninger brugte White detektor. Jeg tog så en tur derop lørdag formiddag, og hun
var tilsyneladende imponeret over, hvor enkelt en C-scope er i brug. Afslutningsvis oplyste
hun, at hun vil gøre meget for at stable en bornholmsk detektorafsøgning i sit
hjemmeområde på benene næste år, da hun havde et meget rigt gravfelt, hvortil hun nu
mente at have fundet bopladsen.
Naturligvis afhænger det meget af økonomi, om der bliver flere ture til Polen, men
interessen er helt klart tilstede, så mon ikke det skulle kunne lykkes?
Peter Pedersen

