Spori finnur fornleifar
Fornleifauppgröftur
1. Af hverju eru fornleifar rannsakaðar?

2. Hverjir mega grafa upp fornleifar?

Til að varðveita þær

Fornleifafræðingar

Til að leita að gripum

Fornleifafræðingar og vinir þeirra

Til að afla nýrrar þekkingar

Hver sem er

3. Til hvers sigta fornleifafræðingar jarðveginn?

4. Hvaða áhald er þetta?

Í leit að smáum gripum og beinum
Til þess að taka sýni
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Til að flýta fyrir verkinu
5. Hvaða tilgangi þjónuðu stoðir?
Stoðir héldu uppi þaki hússins.
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6. Af hverju eru gólfin dökk á lit
þegar þau finnast
Það var svo dimmt inni í húsunum
Stoðarholurnar lituðu gólfin
Kol og rusl blandaðist við þau

7. Hvernig myndast gjóskulög?
Gjóskulög myndast þegar aska og gosefni
falla til jarðar við eldgos

8. Ef gjóskulag finnst ofan á
fornminjum þýðir það að ...
að minjarnar eru yngri en gjóskulagið
að minjarnar eru jafn gamlar gjóskulaginu
að minjarnar eru eldri en gjóskulagið

9. Eru fornleifar alltaf sýnilegar á yfirborðinu
áður en þær eru rannsakaðar?

10. Hvað er eftir af fornminjum þegar
fornleifauppgreftri er lokið?

Já

Allir veggirnir

Nei

Uppgraftargögnin
Ekkert

Parið saman:
Bækur og sögur...

...eru varðveittir á Þjóðminjasafninu.

Fornleifafræðingar....

...eyðileggur stundum fornleifar

Ágangur sjávar...

...eru mynduð úr gjósku og gosefnum við eldgos.

Forngripir...

...skrá, ljósmynda og teikna upp minjar.

Gjóskulög...

...geta verið heimildir um fornminjar.
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