3 c Funnlister og føring av funnlister i felt
Funnlista er ei liste for alle funn og prøver.
(Det skal ikke føres egne lister for kull- og jordprøver.)
Alle funn skal fortløpende føres inn i funnlista og gis nummer fra 1 og oppover etter hvert
som de kommer inn. I funnlista skal også kull- og jordprøver være med. Funnummer skal
aldri ha egne undernummer, verken i form av bokstaver eller tall (for eksempel funn 3a og
3b).
Om enkelte funn, kull- eller jordprøver utgår, merkes nummeret med UTGÅR i funnlista. For
å unngå misforståelser, brukes aldri utgåtte nummer på nytt. Funn som allerede er nummerert,
bør heller ikke gis nytt nummer eller endre nummer.
I funnlista skal det også være med opplysninger om funnkontekst, dato, henvisning til
tegninger og gjerne også koordinater og nivellement. Om det er andre opplysninger som kan
være viktige, skal de også føres inn i funnlista. For eksempel om funn har gått i stykker i
forbindelse med funnopptak. Kommentarer til sammenhenger mellom funn, profiler, lagfølger
eller anleggsspor kan med fordel skrives i dagboka.
Alle arkeologiske undersøkelser med funn (gjenstander og/eller prøvemateriale) skal ha
T-nummer som viser til Innkomstprotokollen på Vitenskapsmuseet. Det er magasinforvalter
som er ansvarlig for tildeling av T-nummer (prosjektleder er behjelpelig med
kontaktinformasjon). T-nr bør helst ordnes i forkant av en arkeologisk undersøkelse. Det som
trengs av informasjon til Innkomstprotokollen er: type gjenstand (gjelder når det er snakk om
enkeltfunn) , type kulturminne, periode (hvis mulig), evt. lokalitetsnavn, gårds- og
bruksnummer, kommune, fylke, prosjektleder og feltleder. Om magasinforvalter ikke er til
stede, er det prosjektleder som har ansvar for tildelingen.
Hvert felt eller lokalitet skal ha et eget T-nummer.
Opplysninger som trengs ved tildeling av T-nummer:
 Type graving
(Eks.: ”Funn fra gravhaug”, ”sverd” (ved enkeltfunn), ”Funn fra
boplassundersøkelse”)
 Navn på lokalitet eller felt
 Journalnummer
 Gårdsnavn, gårds-/bruksnummer
 Kommune
 Fylke
 Innkommet ved (dvs. hvem som leverer inn funnet)
 Dato

1 Eksempel på funnliste:
Utgraving av gravhaug:
(Om T-nummer ikke er tildelt, benyttes kun fortløpende nummer fra 1 og opp.)
Funnr. 1: Sverd funnet i grav I, se plantegning 3.
Koordinater: 53,13x, 62,23y
Nivellement: 1,63 (fiks 1,55)
04.06.2002
Funnet av: LG
Funnr. 2: Øks funnet i grav I, se plantegning 3.
Koordinater: 53,35x, 62,54y
Nivellement: 1,60 (fiks 1,55)
04.06.2002
Funnet av: ED
Funnr. 3: Ubrent bein av menneske funnet i grav I, se plantegning 3. Opprinnelig 1 fragment
som gikk i stykker ved opptak. Fragmenter av venstre femur, lårbein.
Lengste fragment er 14 cm.
Koordinater: 53,27x, 62,75y
Nivellement: 1,59 (fiks 1,55)
04.06.2002
Funnet av: LG
Funnr. 4: Kullprøve funnet i bunn av grav I, se plantegning 3.
Koordinater: 54,22x 62,80y
Nivellement: 1,84 (fiks 1,49)
06.06.2002
Funnet av: LG

2 Eksempel på funnliste:
Flateavdekking:
(Om T-nummer ikke er tildelt, benyttes kun fortløpende numre fra 1 og opp.)
T 21453:1: Kullprøve, se plantegning 9 og snittskjema for struktur 7.
Funnsted: Struktur 7, stolpehull
22.07.2001
Funnet av: KR
T 21453:2: Jordprøve, se plantegning 9 og snittskjema for struktur 9.
Funnsted: Struktur 9, stolpehull
22.07.2001
Funnet av: KR
T 21453:3: Kullprøve, se plantegning 9 og snittskjema for struktur 9.
Funnsted: Struktur 9, stolpehull
22.07.2001
Funnet av: KR

For enkelte gravinger, for eksempel med mange avslag og redskaper fra steinbrukende tid, vil
det være hensiktsmessig å gi nummer til funn først når den systematiske gjennomgangen av
funnene starter. Da er det ekstra viktig at alle opplysninger om funnsted med lagnummer,
koordinater og evt. kvadranter er avmerket på funnposene.
For utgravinger på lokaliteter fra steinbrukende tid er det vanlig å fylle ut opplysninger om
hver ferdiggravde rute på skjema eller i felles notisbok i felt, se eksempel under.

3 Eksempel på funnliste:
Undersøkelse av lokalitet fra steinbrukende tid, liste i felt:
Rute 102x, 104y, kvadrant A, 20.06.03 (dato), KO (initialer):
Lagfølge: Lag 1, torvlaget var 25 cm tykt.
Lag 2 med grålig sand og grus med et par nevestore stein og spredte trekullbiter.
Gravd til 20 cm dybde i lag 2.
Funn: - Lag 1:
0 funn
- Lag 2, 0-5 cm:
8 flint
- Lag 2, 5-10 cm:
14 flint
1 kullprøve med brente nøtteskall
- Lag 2, 10-15 cm: 4 flint
3 kvartsitt
- Lag 2, 15-20 cm: 0 funn
Rute 102x, 104y, kvadrant B, 20.06.03, KO:
Lagfølge: Lag 1, torvlaget var 20-25 cm tykt. Deretter fulgte som i kv. A lag 2 med
grålig sand og grus med et par nevestore stein og spredte trekullbiter. Gravd til 20 cm
dybde i lag 2.
Funn: - Lag 1:
0 funn
- Lag 2, 0-5 cm:
1 fragment av grå skiferspiss
4 flint
- Lag 2, 5-10 cm:
18 flint
- Lag 2, 10-15 cm: 7 flint
- Lag 2, 15-20 cm: 0 funn

