Amatører er guld for arkæologien
Nedenstående er uddrag fra en artikel på TV2 Bornholms hjemmeside den 17. juli 2016:
Frivilliges indsats har overordentlig stor betydning for Bornholms Museums feltarbejde. Det
fortæller museumsinspektør Finn Ole Nielsen til Jyllandsposten.
Bornholm er et af de steder i Danmark, hvor der gøres flest arkæologiske fund. Derfor er de
frivillige amatørarkæologer guld værd for Bornholms Museum:
- Amatørernes indsats betyder alt for det arkæologiske arbejde. Problemet er, at arkæologer
ofte sidder bag skrivebordet eller graver på kendte steder. Der kommer amatørerne de
steder, hvor vi ikke kommer, siger museumsinspektør Finn Ole Nielsen fra Bornholms
Museum til Jyllands Posten.
Med fundet af flere end 100 arkæologiske skatte på Bornholm er øen et af de steder, hvor
amatørarkæologien trives allerbedst.
På få år er antallet af indberettede danefæ tæt på fordoblet fra 5.556 fund i 2013 til 9.756 i
2015. Samtidig er udbetalingen af såkaldt danefægodtgørelse mere end tredoblet fra 1,2
millioner til 4,2 millioner kroner.
Her bidrager Bornholm med sin væsentlige del. Siden 1989 er der fundet over 100 skatte
med over 9.000 mønter. Ifølge Finn Ole Nielsen er stort set alle skattene fundet af
amatørarkæologer og antallet af fund er stigende:
- Jorden er vores arkæologiske arkiv, men de fleste steder i landet ved man faktisk ikke
rigtig, hvad der ligger i det. Amatørerne hjælper os med at finde ud af, hvad der ligger i det,
siger Finn Ole Nielsen til Jyllandsposten.

Bornholms Tidende refererer også til ovennævnte artikel på sin hjemmeside den 17. juli,
ligesom avisen bragte en artikel om emnet på bagsiden af avisen den 18. juli 2016.

Den 6. december 2015 kunne man læse en artikel med relation til det samme emne på
hjemmesiden www.videnskab.dk .
Artiklen handlede om, hvorledes videnskabsfolk inddrager almindelige mennesker og får
hjælp til deres projekter. Finn Ole Nielsen fortæller bl.a. i artiklen, at han har fået meget ud
af sit samarbejde med frivillige, men man skal huske, at det kræver en betydelig investering
at inddrage udenforstående i forskning.
Artiklen indeholder flere billeder fra amatørarkæologernes rekognosceringer, ligesom der er
henvisning til amatørernes hjemmeside.
Læs hele artiklen på: http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/sadan-kan-du-hjaelpe-medlose-forskningens-mysterier
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