Retningslinjer for indsamling på Museum Silkeborg – Arkæologi.
Den arkæologiske indsamling dækker alle jordfund fra istid til nutid i Silkeborg kommune.
Overordnet skal indsamlingen underbygge og supplere museets forsknings-, undersøgelses- og
dokumentationsstrategier, som beskrevet i museets vision og strategiplan.
I museets virksomhed skelnes mellem aktiv og passiv indsamling:
Museumsinspektørerne har ansvaret for den passive indsamling af genstande til Museum Silkeborg.
Andre ansatte som f.eks. kustoder må ikke indtage genstande. I forbindelse med henvendelser til
museets øvrige personale, skal disse altid henvise til de ansvarlige inspektører. I forbindelse med
den aktive indsamling er udgravningslederen ansvarlig for indsamlingen
Passiv indsamling foregår på et absolut minimum, og kun i det omfang der er tale om unika eller
genstandene som komplementerer de eksisterende samlinger. For eksempel indtager museet
detektorfund af (særlig) kulturhistorisk værdi, der ikke bliver erklæret som danefæ, i sin samling.
Museets inspektører kan desuden ud fra faglige overvejelser tage stilling til, om privates fund skal
indlemmes samlingen. Normalt vil disse fund fra museets ansvarsområde og med gode
fundoplysninger registreres med foto og beskrivelse som en almindelig museumssag uden indtag.
Genstande fundet uden for museets ansvarsområde henvises til det relevante museum.
Museet indtager kun i sjældne tilfælde genstande med bestemte klausuler eller betingelser. Desuden
sikrer museet sig, at indsamlede genstande har lovlig adkomst, og at genstandenes proveniens
(f.eks. gravrøveri) er fremskaffet således, at hverken ulovligt eller kulturelt følsomt materiale
indtages i samlingerne.
Aktiv indsamling foregår i forbindelse med museets undersøgelser. Dette vil primært sige
forundersøgelser og udgravninger, men forskningsprojekter uden udgravning kan også medføre
indsamling af genstande. Ved udgravning er udgravningslederen ansvarlig for, under hensyntagen
til museets forskningsstrategi, at hjemtage relevante genstande og prøver. I forbindelse med vask og
bearbejdning af de hjembragte genstande kan der ske en sortering/kassering, inden disse indtages i
samlingen.
Naturvidenskabelige prøver indgår på lige fod med arkæologiske genstande i samlingen og
opbevares som sådan. Museet har udarbejdet en strategi for naturvidenskabelig prøvetagning. Hvis
jordprøver ikke er blevet behandlet senest et år efter beretningens afslutning, skal de gennemgås, så
kun prøver relevant for fremtidig forskning gemmes.
I forbindelse med gennemgang af samlingen kan/vil genstande uden oplysninger om proveniens, i
ringe bevaringstilstand m.v. søges udskilt. Udskillelsen sker efter overvejelse af genstandenes
forskningsmæssige og formidlingsmæssige værdi.
Interne vejledninger -

Strategi for naturvidenskabelig prøvetagning og analyse på Museum
Silkeborg.
Manual for udgravning af smedjer og jernudvinding.
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