4 c Rentegning i forbindelse med etterarbeid
Feltleder avgjør i samråd med prosjektleder hvilke tegninger som skal reintegnes. Til
reintegning benyttes programmet Adobe Illustrator. Opplæring gis som en del av
undervisningen i feltarkeologisk metode. Dersom du ikke har fått opplæring så ordnes dette i
samråd med prosjektleder.
Før du kan sette i gang med reintegning må originaltegningene scannes. Dette kan gjøres på
museet via prosjektleder, eller du kan bruke A3-scanner på arbeidsstedet. Scannede tegninger
lagres på prosjektmappe på fellesserveren, ikke på eget hjemmeområde.

Hva skal tegnes?



Tegninger skal normalt rentegnes i samme målestokk som originaltegningene.
For flateavdekkinger skal det lages en oversiktsplan med nummer, og en uten nummer
på anleggsspor. Denne lages på grunnlag av innmålinger som eksporteres fra GiSprogrammet og åpnes direkte i Adobe Illustrator.
 I forbindelse med flateavdekking skal hvert hus i tillegg tegnes i målestokk 1:100.
Det skal lages tegning av hvert hus både med og uten nummerering av anleggsspor.
 Husk å få med målestokk, samt N-pil.
 På plantegningen skal det også føres på sted, gnr, gårdsnavn, kommune og fylke.
Eksempel på hva som skal med på en rentegnet plan- eller profiltegning:
ANGI HVA SOM ER TEGNET:
PROSJEKT:
GÅRDSNAVN:
GNR/BNR:
FYLKE:
TEGNING NR:
DATO:
RENTEGNET AV:





LOKALITET / FELT
BRUKSNAVN:
KOMMUNE:
T-NR.:
MÅLESTOKK:
NAVN:

Det bør være med en oversiktstegning som dekker hele feltet. Det er fint hvis man kan
få det som et bretteark i for eksempel A3. Målestokk 1: 400 har vist seg å være en
egnet målestokk til oversiktstegninger fra flateavdekkinger, men her må det vurderes
ut fra størrelsen på feltet.
Husk at signaturliste skal legges ved rapporten.

Signaturer og mønster
 Et utvalg av fyll, møsnter og symboler til bruk på tegninger finnes på fellesområdet:
K:\Arkeologi\Prosjekt\Signaturer. Har du ikke tilgang så kan prosjektleder hente ut
filene.
 Benytt i størst mulig grad samme mønster og fyll som på originaltegningene, i den
grad det lar seg gjøre.
 Husk å lage signaturbeskrivelse

Format
 Ved utskrift av tegninger er det viktig å vurdere hvilket papirformat som skal benyttes.
Det er en fordel om tegningen kan skaleres slik at A4-formatet kan benyttes. Dette
letter arkivering. Når utgravningsfeltene er store vil det bli nødvendig å bruke A3formatet. Tegningen kan brettes og legges ved rapporten.

