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Reykjavík, 31. janúar 2013
Efni: Athugasemdir Fornleifafræðingafélags Íslands við verklagsreglur Þjóðminjasafns
Íslands

Fornleifafræðingafélag Íslands fagnar þessum reglum og telur þær gott skref í rétta átt.
Félagið hefur nokkrar athugasemdir við verklagsreglurnar bæði almennar og sértækar.
Almennar athugasemdir
�

Verið að ýta miklum kostnaði og vinnu yfir á þá sem standa að
fornleifauppgröftum.

�

Hvað er eðlilegt að safnið geri og hvað er eðlilegt að búið sé að gera áður en
gripum og sýnum er skilað á Þjóðminjasafn Íslands. Er verið að skila gripum til
varðveislu eða til forvörslu? Er eðlilegt að fornleifafræðingar eigi að skila gripum
inni á Þjóðminjasafnið tilbúnum til langtímageymslu?

�

Í heild þarf að lesa betur yfir reglurnar og gæta að endurtekningum.

�

Reglurnar eru full ítarlegar og mætti stytta til þess að þær væru einfaldari í
notkun.
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�

Mikilvægt er að tryggt sé að það sé alltaf fornleifaforvörður á Þjóðminjasafni
Íslands sem hægt er að fá ráðgjöf frá. Þetta er sérstaklega mikilvægt á sumrin
þegar flestir fornleifauppgreftir eru í gangi.

�

Er eðlilegt að Þjóðminjasafnið sé að setja reglur um uppgröft? Er ekki eðlilegt að
Minjastofnun Íslands og minjaverðir sjái um eftirlit með þeim þætti.

�

Væri ekki eðlilegast að Minjastofnun Íslands og Þjóðminjasafnið ynnu þessar
reglur saman?

�

Hvað varðar kassa, poka og Tyvek miða í þeim tilfellum sem gripum/sýnum er
skilað á Þjóðminjasafnið tilbúnum er eðlilegt að uppgraftaraðili greiði fyrir efni
sem skilað er til safnsins?

�

Verður verðskrá Þjóðminjasafnis vegna þess efnis sem safnið selur gerð
aðgengileg?

Sértækar athugasemdir
Reglur varðandi sýni bls. 7
�

Gera þarf ráð fyrir að skila megi inn litlum undirsýnum sem hægt er að nýta til
efna og frjókornagreininga.

�

Í heild þarf kafli um sýni að vera ýtarlegri og unninn í samráði við sérfræðinga
sem sjá um greiningar á jarðvegs og viðarsýnum.

Dýrabein bls. 9
Merkingar
�

Allir listar eiga að hafa íslenskt heiti dýrategunda og latneskt heiti þegar við á.

�

Merkingar eiga að vera á íslensku og/eða latínu.

Eyðublað
�

Skýrt þarf að vera hvaða reiti verður að fylla í, t.d. hægt að stjörnumerkja þá reiti
sem verður að fylla út.

�

Það þarf að vera stöðlun á því hvað á að fylla inn í reitinn, t.d. fyrir ástand

�

Fyrir dýrabein þá hentar þetta skráningareyðublað ekki endilega vel. Það er
nauðsynlegt að fá á hreint hvernig á að skrá stór dýrabeinasöfn inn í Sarp, á að
skrá hvert fundanúmer, hverja dýrategund, hvert context eða á að skrá inn hvert
dýrabeinasafn sem eina færslu í Sarp? Kannski væri heppilegra að hafa í raun sér
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gagnagrunn fyrir dýrabein þar sem væru ítarlegar upplýsingar um niðurstöður
greininga.

Dýrabeinafornleifafræðingar

gætu

líka

skilað

bara

sínum

gagnagrunnum inn. Þetta er áríðandi mál sem þarf að leysa úr hið fyrsta.

Fyrir hönd Fornleifafræðingafélags Íslands
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Ármann Guðmundsson
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