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Registrering av tilvekst og katalogisering 

Beskrivelse av gjenstander 

Dokumentasjonen av gjenstandene i den museale samlingen til Yrjar 

Heimbygdslag skal følge retningslinjene vi finner i NKKM’s Museumshåndbok. 

Til dokumentasjonen benytter vi tre hjelpemidler: Aksesjons- og hovedprotokoll 

samt katalogskjema (registreringsskjema). Et utdrag av registreringen føres i et 

Microsoft Office Excel regneark inntil en Microsoft Office Access database tas i 

bruk. 

 

Foreløpig protokoll 

(Aksesjonsprotokoll) 

Nye gjenstander må registreres i en lagerbok, en 

aksesjonsprotokoll. Dette er en foreløpig 

registrering før en utfører den permanente 

registreringen. Aksesjonsprotokollen må være 

en innbundet bok så en unngår løsbladsystemet. 

Følgende data skal tas med: 

 

Givers navn og adresse. Dato for mottakelsen. 

Dato for takkeskriv. Hvilke gjenstander gaven 

består av. Alle opplysninger som det har vært 

mulig å få ved overtagelsen. Også kilden for 

disse opplysningene. 

 

Gjenstandene må få en foreløpig nummerering. 

Vi skal bruke et fortløpende hovednummer på 

hver aksesjon med undernummer for hver 

gjenstand som inngår i aksesjonen og med 

tilføyelse av årstallet bak et skråstrek. 

 

Eks.: En gave består av 5 gjenstander. Hele 

gaven har aksesjonsnummer 17, og vi får da 

17:1/år, 17:2/år osv. Til denne nummerering kan 

brukes små merkelapper som bindes på 

gjenstandene. 

 

Når alle gjenstander i en aksesjon er ført inn i 

hovedprotokoll og merket med det endelige 

registreringsnummer må dette avmerkes i 

aksesjonsprotokollen sammen med dato for 

registreringen. 

 

Når en aksesjonsprotokoll er utskrevet bør den 

gå inn i lagets arkiv. Helst bør denne oppbevares 

et annet sted enn hovedprotokollene som en 

ekstra sikkerhet. 

Hovedprotokoll 

Alle museer må ha en egen 

registreringsprotokoll for permanent registrering 

av gjenstander. Det blir brukt mange forskjellige 

betegnelser på registreringsprotokollen: 

innføringsprotokoll, hovedkatalog, 

tilvekstprotokoll m.m. 

 

Hovedprotokollen er det viktigste 

basisdokumentet for Yrjar Heimbygdslag's 

gjenstandssamling. Alle gjenstander skal 

registreres i hovedprotokollen. Det er det eneste 

sted hvor man her en samlet dokumentasjon av 

eiendomsretten til gjenstandene. 

Protokollskjemaet har tre rubrikker spesielt til 

denne dokumentasjonen. Under kjøp skrives 

kjøpesum og kassabilagsnummer. Under gave 

anføres takkebrevets dato. Under depositum 

skrives datoen på den utstedte 

depositumserklæring. I rubrikken ”Av eller ved 

hvem” skrives selgers, givers eller deponentens 

fulle navn og adresse. 

 

I protokollen skal også alle de opplysningene 

anføres som følger med gjenstanden ved 

ervervelsen. Skrives opplysningene ned på 

lapper kan disse forsvinne, det eneste naturlige 

sted for en dokumentasjon av denne art er 

hovedprotokollen. 

 

Protokollen er også det eneste sikre grunnlag 

man har til på ethvert tidspunkt å kunne 
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kontrollere om alle ting virkelig er til stede i 

samlingene.. Heller ikke her er alltid 

kortkatalogene å stole på. 

 

Hovedprotokollen er et varig dokument og skal 

alltid være en innbundet bok. Papiret må være 

syrefritt. Til skriving kan brukes en penn med 

arkivbestandig blekk eller tusj 0.3 med mer. 

Ikke bruk kulepenn eller filtpenner. 

 

Gjenstandene skal registreres i hovedprotokollen 

i den tilstand de er i når de kommer til museet 

(bortsatt fra renhold). Hver gjenstand gis en 

kort, klar beskrivelse med mål. Man følger 

skjemaet i protokollen. På grunnlag av 

beskrivelsen skal man kunne identifisere den om 

nummeret skulle forsvinne.  

 

Registreringen i protokollen skal skrives uten 

noen form av bearbeiding, kommentar til 

opplysningens korrekthet eller troverdighet osv. 

Restaurering av gjenstanden skal føres i 

protokollen. 

Beskrivelse 

En mest mulig systematisk beskrivelse i 

hovedprotokollen er best, ta med: Gjenstandens 

benevnelse, lokalbenevnelse, materiale, 

fremstillingsmåte, form, dekor og dekorteknikk, 

farge, innskrifter og årstall, stempler og 

signaturer, gjenstandens tilstand, mål til slutt. 

 

En verbal beskrivelse burde alltid følges av en 

liten tegning av gjenstanden, eller enkelte 

detaljer ved en, for eksempel i dekoren, eller 

stempler. Fotograferes gjenstanden kan 

beskrivelsen innskrenkes til det man ikke kan se 

på tegningen eller fotoet. 

Mål 

I hovedprotokollen brukes faste standardmål. 

Lengde, bredde, høyde, diameter, dybde, 

rominnhold. Ta alltid med gjenstandens største 

mål. Målene skal normalt angis i cm. Brukes 

andre mål skal dette anmerkes i protokollen og 

på katalogkortet. 

 

På mange klesplagg er rygglengde (ryggl.) et 

godt standardmål. Rygglengde er lengden fra 

nakkesøm til nedre kant på plagg med krave 

eller halslinning. På plagg uten krave eller 

halslinning måles fra nakkekant til plaggets 

nedre kant.  

 

Bilder som gjenstand, f. eks. portretter, 

skutebilder, prospekter og lignende har andre 

regler for måltaking. På alle innrammete bilder 

måles selve billedflaten (lysmål). Når det gjelder 

malerier skal også blindrammen måles (den 

rammen som lerretet er spent over). Bilder som 

ikke har ramme, måles fra ytterkant til ytterkant. 

På uinnrammete kobberstikk og annen grafikk er 

det vanlig å måle både papirrand (ytterkant til 

ytterkant) og platerand (selve billedflaten). 

 

Målene i hovedprotokollen er først og fremst 

ment som en del av gjenstandens identifikasjon. 

Under katalogisering vil det også være av 

interesse å ta med andre og mer detaljerte mål 

enn det som er anført ovenfor. 

 

Av måleredskap trenger man: Tommestokk, 

målebånd av stål (2 m), skyvelær og passer. 

Tømmermål er et meget hendig måleredskap 

også i et museum. 

Nummerering 

Når en gjenstand er ført inn i hovedprotokollen 

skal den atraks påføres registreringsnummeret 

som den alltid beholder. 

 

Vi bruker fortløpende nummerering sammen 

med museumssignaturen vår som er YHL. 

Gjenstanden påføres YHL og dets nummer. 

 

Sammenhørende nummer, for eksempel 

kaffekopp med skål, kaffekanne med lokk og 

fat, får hovednummer + undernummer eller 

hovednummer + bokstav. Man begynner alltid 

med det som er hoveddelen. En kaffekopp kan 

da bli merket: YHL12345a, og skålen 

YHL12345b. 

 

Nummeret skal holde like lenge som 

gjenstanden selv. Det må ikke kunne forveksles 

med andre tall eller innskrifter. Det må også 

anbringes direkte på selve gjenstanden. Bare 

rent unntagelsesvis anvendes nummer som er 

heftet på gjenstanden, for eksempel et lite 

metallskilt. Alle former for tape eller påklebete 
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etiketter er bannlyst. Stedet hvor nummeret 

anbringes må være rent og tørt. Blanke, polerte 

og malte flater bør først slipes forsiktig ned før 

nummeret påføres. Meget fint sandpapir av 

finhetsgrad 120 eller stålull nr. 000 kan brukes. 

 

Merkingen anbringes på gjenstandene så diskret 

som mulig, men allikevel slik at den er lett å 

finne igjen. 

 

Merkingen må være konsekvent. Dvs. at man på 

likeartete gjenstander alltid plasserer nummeret 

på samme sted. Merkingen må heller ikke settes 

på flater hvor den kan slites bort mot underlaget 

gjenstanden står på. 

 

Store gjenstander vil det være en fordel å merke 

på to steder. På skap, kister og andre store og 

tunge møbler, kan man sette nummeret i øverste 

høyre hjørne på den ene kortsiden. Små 

gjenstander, som er lette å håndtere, kan merkes 

under bunnen dersom denne ikke er helt plan. 

Det gjelder for eksempel meget av det som 

regnes til bordstell. På kanner og andre 

gjenstander med hank eller ører, settes 

nummeret under hankefestet eller ørefestet. 

 

Til merking brukes oljemaling eller tusj som 

påføres med en tynn pensel eller stålpenn. Det 

må være lysekte og bestandig tusj (permanent) 

med en spiss 0,5 mm. Spritpenn er godt egnet til 

merking av tre. Det må aldri brukes tusj på 

vannbasis. 

 

Hvis glass skal merkes legges et tynt lag av 

parafinvoks på glasset, en riper så inn nummeret 

i voksen, smører på flussyre som etser seg ned i 

glasset, skyll godt av med vann og fjern voksen. 

 

Et nummer som er påført med maling eller tusj 

må, når det er tørt, gis et beskyttende lag av klar 

lakk. Til dette kan brukes malerferniss. 

 

Er underlaget meget porøst slik at det er fare for 

at tusjen trekker seg utover, bør stedet først 

strykes over med ferniss. Når den er tørr, påføres 

nummeret. Et nytt lag ferniss strykes over etter 

at tusjen er tørr. 

 

På tekstiler skrives nummeret med navneblekk 

på et bendelbånd som deretter sys på 

gjenstandene. 

 

På gjenstander som enten er for små eller andre 

grunner gjør at nummeret ikke kan males direkte 

på, brukes et lite skilt av aluminium med 

nylontråd (fiskesnøre). 

Museumssignatur 

Tidligere NKKM har registrert vår 

museumssignatur som YHL. Gjenstandene 

merkes med museumssignatur og 

registreringsnummer, f.eks. YHL 12345. 

Database 

I påvente av bruk av database til 

gjenstandsoversikt, benyttes et Microsoft Office 

Excel regneark. Dette er plassert på 

hovedmaskinen på lagsrommet. Av postene som 

finnes på katalogkortet (se neste kapittel) er 

følgende benyttet: År innkommet til museet, 

datering av gjenstanden, gjenstandsnavn, om 

fotografert, særnemning og funksjon, YHL-

nummer, brukssted (proveniens), fra gnr/bnr, 

givers navn, arkivplassering og utfyllende 

opplysninger. 

 

Katalogisering 

Katalogskjema 

Yrjar Heimbygdslag bruker et katalogkort i A4-

format. Det er kjøpt fra et trykkeri i Bergen. På 

forsiden av kortet er det, med en fornuftig 

redigering, god plass til stikkordbeskrivelse og 

foto, samt tilleggsbeskrivelse med henvisninger. 

Postene som fylles ut vil danne grunnlag for 

elektronisk bearbeiding i et databaseprogram. 

 

Når en gjenstand blir katalogisert, må den 

samtidig klassifiseres, dvs. settes inn i den 

sammenheng den hører hjemme i den registrant 

(klassifikasjonssystem) som museet har valgt å 

ordne sine samlinger etter. Yrjar Heimbygdslag 

har enda ikke valgt system. Det er ikke 

umiddelbart nødvendig å klassifisere 

gjenstanden ved registreringen i hoved-

protokollen. Med katalogiseringen tilrettelegger 
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man gjenstanden som kildemateriale for 

forskning og informasjon til bruk i det daglige 

arbeide i museet. Katalogiseringen er den første 

vitenskapelige bearbeidelse av en gjenstand. 

 

Hovedregelen må være ett kort på hver 

gjenstand. Det skal inneholde alle relevante data 

om en gjenstand. Hvor mange rubrikker det er 

aktuelt å utfylle for en gjenstand, avhenger av 

gjenstandens beskaffenhet, og hvor godt den er 

belagt med opplysninger om bruk, proveniens, 

personalia osv. 

 

Det vil av og til være nødvendig å gi en 

gjenstand flere kort, og da bør det markeres på 

hovedkortet - som er det første - hvor mange 

tilleggskort gjenstanden har. En bunad som 

består av fem deler, stakk, livstykke, trøye, 

skjorte og forkle, må ha i alt seks kort. 

Materiale, farger, fasong, dekor, utførelse, er 

helt forskjellig for hvert plagg. Hovedkortet skal 

gi et oversyn over bunaden som helhet og 

inneholde alle opplysninger som angår helheten. 

 

Flere identiske gjenstander fra en og samme 

kilde ervervet samtidig, kan katalogiseres på det 

samme kortet, f. eks. Fem like stoler. Alle de 

fem registreringsnummerene må da skrives på 

kortet, (YHL 12345/12349). 

Hva heter gjenstanden? 

I dag fins det ikke noen nomenklatur (en 

systematisk navnebruk) for gjenstander. En må 

være konsekvent i bruken av benevnelser. Et 

stettefat er et stettefat enten det er av tre, glass 

eller stentøy. Ved siden av den mer generelle 

benevnelse på en gjenstand må man også ta 

med, i den utstrekning det har vært mulig å få 

rede på det, lokalbenevnelser, yrkesbenevnelser 

og sjargongutrykk. 

Klassifikasjon 

Her legges sorteringskritier gjennom 

gruppesignaturer som utgjør søkeinngang til 

gjenstandsgrupper. 

Type 

Kategorier gir mulighet til en spesifisering av 

gjenstanden, f. eks. Spiseskje. Spesifiseringen 

kan gå både på bruk og konstruksjon. 

Funksjon 

Funksjonen skal fange opp de opplysninger man 

har om en gjenstands bruk. 

Proveniens 

Proveniens (brukssted) er en av de mest brukte 

søkeinnganger. 

Produksjonssted 

Opplysningen bør skilles fra produsent. Da kan 

den lettere brukes som eget sorteringskriterium. 

Datering 

Datering er viktig for å skille ut gjenstander 

innenfor en større gruppe. 

Materiale 

Materiale må angis så nøye som mulig. I mange 

gjenstandsgrupper er det et av de aller viktigste 

sorteringskritier. Som f. eks. kan nevnes 

keramikk, tekstiler, metaller. Er en gjenstand 

laget av flere forskjellige materialer, er det først 

og fremst hovedmaterialet man vil gå etter. 

Form 

Form er også viktig for å skille ut gjenstander 

innenfor en større gruppe. Søkes det etter en 

kaffekanne med konisk korpus, har man ikke 

den ringeste bruk for de kannene som har 

pæreformet eller sylindrisk korpus. 

Fremstillingsteknikk 

Fremstillingsteknikk, dekor, dekorteknikk og 

farge er alt sammen data som man er helt 

avhengig av når man skal søke i et 

gjenstandsmateriale. I svært mange 

gjenstandsgrupper vil det være helt umulig å 

sortere ut det relevante materiale uten disse data. 

Innskrift 

Innskrifter gir ofte dateringen på en gjenstand. 

De kan også inneholde viktige opplysninger om 

tidligere eiere og andre data om en gjenstands 

historie. 

Stempler og signaturer 

Stempler og signaturer må bare omfatte 

produksjonsmerking, og er en av de 
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datakategorier som gir det sikreste grunnlag for 

datering av gjenstander. 

Tilstand og Restaurering 

Her gis viktige opplysninger om gjenstanders 

utseende. 

Rettledning for utfylling av de 
enkelte rubrikkene 

01 Gjenstand 

Her skal stå den registrerte gjenstands 

"normalnavn", dvs. Den betegnelse som er i 

vanlig bruk eller som det er naturlig å bruke. 

Selv om det i dag ikke eksisterer noen autorisert 

terminologi for de enkelte gjenstandsgrupper, vil 

likevel denne rubrikken ha stor betydning ved et 

framtidig nomenklaturarbeid. Inntil slik 

nomenklatur blir ferdig, er en avhengig av et 

visst skjønn ved utfylling av rubrikken. 

 

Den generelle betegnelsen må ikke være så 

generell at den ikke gir noen mening, eller at den 

virker villedende, f. eks. skei/vevskei eller 

stein/kvernstein. I disse eksemplene må det være 

vevskei og kvernstein som skal stå i 01. 

02 Særnemning 

Rubrikken fanger opp filologiske varianter av 

normalnavnene (01, 03), dialektiske 

benevnelser, spesialord innenfor yrkesgrupper, 

slang osv. 

03 Type/funksjon 

I denne rubrikken er en ute etter en spesifisering 

av gjenstanden, en spesifisering av rubrikk 01. 

Svært ofte vil det være en funksjonell 

spesifisering: skap - matskap, kiste - 

verktøykiste. Men presiseringen kan også gå på 

konstruksjon: gevær - kammerladningsgevær. 

Dersom det er plass til en kort karakteristikk av 

bruk eller funksjon bak betegnelsen i rubrikk 03, 

kan en slik merknad føyes til. En mer utfyllende 

karakteristikk av bruk eller funksjon er forutsatt 

skal komme i rubrikk 23. 

04 Innkommet år 

Det året museet ble eier av gjenstanden. 

05 Katalogisert dato 

Katalogiseringsdato og signatur blir skrevet slik: 

år/mnd/sign. F. eks. 1979.07.IH. 

06 Fotonummer 

Her skal alle fotonegativ- eller digitalnummer 

som hører til gjenstanden oppføres. 

07 Museumsnummer 

Her skal stå museumssignatur + nummer. 

Signatur og nummer er svært viktig å få med 

dersom tilfanget skal databehandles.  

08 Klassifikasjon 

Klassifikasjonen som er utført er etter mal fra 

Trøndelag folkemuseum, Sverresborg. 

09 Datering 

Det er flere måter å føre opp datering på, f. eks. 

1890, ca 1890, 1890-årene, før 1887, etter 1905 

osv. Ved ca. Dateringer som f. eks. 2. halvdel av 

1700-tallet bør skrives 1750 - 1799. Av 

datatekniske årsaker må årstallet stå først, altså 

1790-årene ca., 1790 omtr., 1790 tr. Det må 

være en fast regel at en markerer usikre 

dateringer med forkortelser som ant. = antatt, tr. 

= trolig. Like viktig er det at en markerer hvilket 

grunnlag en har for dateringen: 1846 (maling), 

1820 (stempel), 1600-tallet (konstr.) 

10 Brukssted 

Her er en ute etter stedet hvor gjenstanden har 

vært i bruk. Ved hjelp av kodelista (01, 02, 03) 

markerer en hvor sikre opplysningene er. Hvis 

detaljerte opplysninger mangler, kan 

distriktsnavn brukes: Fosen, Tarva, osv. Men 

dersom det er mulig, bør opplysningene gå ned 

på matrikkelnummernivå, og bli skrevet på 

denne måten og i denne rekkefølge: (Eventuelle 

tidligere kommunenavn settes i parantes bak 

kommunenavnet). 

Kodenr./kommune/(tidl. kommune-

navn)/gård/matr. nr. 

 

(01) 1231 Ullensvang, Huse 139/2 

(02) 1557 Gjemnes (Tingvoll), Gagnat 17/1 
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11 Produksjonssted 

Her gjelder det samme som for rubrikk 10. 

Tilsvarende kodenummer vil være (111), (121) 

og (131) (jfr. Kodelista). 

12 Navn 

Her fører en opp navn som har tilknytning til 

gjenstanden. Kodenummer markerer hvilken 

tilknytning de forskjellige navnene har til 

gjenstanden. For å kunne søke både på 

personnavn og stedsnavn, brukes to linjer: 

 

(21) Alvsåker, Brynjulf, f. 1896, 

småbr./skomaker 

(211) 1213 Ullensvang, Lote 111/12. 

 

(21) Johansen, Olav, f. 1872, overlærer 

(211) 0301 Oslo, Vinjegate 4. 

13 Materiale 

Her angis materialet så nøyaktig som mulig. 

Kan for eksempel en tresort ikke bestemmes 

nøyaktig, skriver en: løvtre, nåletre. Helt 

overmalte gjenstander: tre. 

Mange gjenstander er sammensatt av flere 

materialer. Det vil som regel være ett som 

dominerer. Dette blir betraktet som 

hovedmateriale og skrives først i rubrikken. 

Eks: spisslede: furu, jern, 

kasserolle: aluminium, bakelitt. 

14 Teknikk 

Rubrikken omfatter tre prosesser som er brukt 

ved gjenstandens fremstilling, og hvordan de 

enkelte deler er sammenføyd. Man kan enten gi 

en generell beskrivelse av fremstillingsmåten, 

eller man kan la hver linje inneholde en 

spesifisering så langt det er behov for det. 

 

Fremstillingsmåte: Håndsydd, støpt, dreid, vevet 

osv. 

Sammenføyning: Tappet, sinket, naglet osv. 

 

For vevete tekstiler angis binding: damask, 

toskaftet, kypert osv. 

 

Overflatebehandling angir de 

behandlingsmetoder som er brukt på overflaten 

etter at gjenstanden eller deler av den har fått sin 

endelige form. For eksempel malt, beiset, polert, 

glasert. 

15 Form/stil 

Her er det ikke meningen å gi en formanalyse 

som hviler på avanserte formbeskrivelser eller 

rent subjektive vurderinger, men enkle 

karakteristikker som letter identifikasjonen av 

gjenstanden. For eksempel rektangulær, rund, 

oval, konisk korpus. 

Rektangulær, skrå sider, buet lokk. 

For visse gjenstandsgrupper vil angivelse av stil 

være en fordel, for eksempel barokk, rokokko, 

empire (møbler, sølv). Selv om en stilbetegnelse 

ofte ikke er helt ut dekkende eller entydig, vil 

den i en del sammenhenger kunne gi den mest 

hensiktsmessige og praktiske sortering av 

materialet. 

16 Farge 

Her tar en først og fremst sikte på å gi en kort 

karakteristikk av hovedfargene. For eksempel 

hvit bunn, polykrom rosemaling. Blå korssting 

på rød bunn. 

17 Dekorteknikk 

I denne rubrikken skal en skrive de teknikker 

som dekorer på en gjenstand er utført med. For 

eksempel svidd, skåret, gravert. 

18 Dekormotiv 

Rubrikken skal først og fremst angi beskrivelse 

av dekoren på en gjenstand. Dekor/ornamental 

utsmykning og motiv/innholdsbærende 

framstilling vil i praksis ofte gå over i hverandre 

på en og samme gjenstand. 

 

Det kan derfor være enklere å gjennomføre en 

beskrivelse uten et skarpt skille mellom dekor 

og motiv. For eksempel rankedekor med enkelte 

figurframstillinger. 

 

Rubrikken skal også fange opp motiver på 

portretter og prospekter som ikke lar seg 

identifisere. (Identifiserte billedmotiv, se 

kodelista). 
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19 Innskrift 

Rubrikken omfatter rene innskrifter på 

gjenstander. Innskriftene skal skrives med 

normal skrift i rubrikken. Initialer og årstall blir 

regnet som innskrift. Produksjonsstempler eller 

annen produksjonsmerking skal derimot ikke 

regnes som innskrift (se rubrikk 20). Initialer og 

navn svidd på trekar blir behandlet som innskrift 

dersom en ikke har opplysninger om at 

merkingen står for en produsent, (rubrikk 20). 

Initialer og navn i innskrifter føres over i 

navnerubrikkene med kode 77 (se kodelisten). 

20 Stempel/signatur 

Rubrikken omfatter bare produksjonsstempler 

og annen produksjonsmerking. 

21 Mål/vekt 

Her skal anføres faste standardmål og mer 

spesielle mål hvor det er nødvendig. 

Standardmål med forkortelser er: 

L.  lengde 

B.  bredde 

H.  høyde 

Di.  diameter 

Dy. dybde 

T.  tykkelse 

ROM. rominnhold 

Ryggl. rygglengde 

Normalt måler en gjenstandens største høyde, 

største lengde, største bredde osv. I de tilfeller 

en også vil oppgi gjenstandens minste høyde, 

minste lengde etc. angis det med skråstrek. Eks. 

H. 101/96. Alle mål oppgis normalt i centimeter. 

22 Tilstand 

Her skal gjenstandens tilstand beskrives slik den 

er når museet overtar den. Alle 

reparasjoner/restaureringer som er foretatt før 

gjenstanden er kommet til museet skal beskrives 

i denne rubrikken, med eventuelle utfyllende 

merknader i rubrikk 23. 

23 Utfyllende opplysninger, litteratur, 
foto 

I denne rubrikken skriver en utfyllende 

beskrivelser av gjenstanden. Alle opplysninger 

som har tilknytning til gjenstanden som bruk, 

tidligere eiere, brukere, produksjon etc., kan bli 

tatt med her, dessuten litteraturhenvisninger og 

jevnføring med andre lignende gjenstander, 

referanser til filmarkiv, lydbåndarkiv, lysbilder 

etc. Viktige opplysninger kan settes bak faste 

stikkord og på den måten danne effektive 

søkeinnganger. Alle stikkord som er brukt 

konsekvent kan danne egne søkeinnganger til 

materialet. 

 

Når det gjelder restaurering kan eventuelle 

opplysninger settes bak stikkordet REST. 

Om bruken av kodelista 

1. Sifferkoden angir sammenhengen 

mellom personer/sted og den katalogiske 

gjenstand. Sifferkoden skal alltid stå i 

parantes. 

 

2. Vi bruker to siffer, sjeldnere tre. Dersom 

annet siffer i kodene 1-7 er 1, 2 eller 3, 

forteller det at opplysningen er 

1 – sikker 

2 – antatt, usikker 

3 – tradisjonsopplysning 

Tredje siffer er alltid 1. Det angir 

stedstilknytning. 

Eksempel: 

351 Forhandlerens adresse. 

 

3. Navn, fødselsår, evtl. dødsår, yrke og 

adresse bør normalt være med. 

Yrke er det viktig å ha med, fordi det vil 

være en antidning om gjenstandens 

sosiale plassering. 

 

4. Det er en fordel å kople sammen flere 

koder dersom de viser samme 

opplysninger. 

Eksempel: 

(11) (21), Myhren, Johannes … betyr at 

JM er produsent og giver til museet, siste 

eier og at disse opplysningene er sikre. 

 

5. Navn skal komme i denne rekkefølge: 

Etternavn, fornavn, mellomnavn. 

Dobbeltnavn uten bindestrek på denne 

måten: 

Tostrup, Jakob Holfeldt. 

Dobbeltnavn med bindestrek på denne 

måten: 
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Holfeldt-Tostrup, Jakob 

 

6. Statistisk Sentralbyrå har utarbeidet en 

liste med kodenummer for alle landets 

fylker og kommuner. Eks.: Hordaland: 

fylke nr. 12, Ullensvang: 

kommunenummer 31: = 1231 

Ullensvang. 

 

Kodeliste 

0 Brukssted/funnsted 

01 Brukssted, sikkert 

02 Brukssted, antatt, usikkert 

03 Brukssted, iflg. tradisjon 

04 Funnsted 

05 Tidligere plassering 

 

1 Produsent med tilføyelse av fødselsår, 

dødsår, yrke, mesterår og/eller 

borgerskapsår 

11 Produsent, tilvirker, fotograf, sikkert 

111 Produksjonssted, sikkert 

12 Produsent, antatt, usikkert 

121 Produksjonssted, antatt, usikkert 

13 Produsent, iflg. tradisjon 

131 Produksjonssted, iflg. tradisjon 

14 Produsent av original til katalogisert 

gjenstand, forfatter 

15 Produsent av mønster, tegning, kartong, 

trykkblokk etc. for katalogisert gjenstand 

16 Utgiver av katalogisert gjenstand, for 

eksempel bok, billedverk, medalje 

17 Bestilling av katalogisert gjenstand 

18 Produksjonsstempel. (Initialer eller fullt 

navn) 

19 Kontrollstempel. for eksempel 

guardinstempel, tollstempel på 

importerte varer, 

brennevinkontrollstempel, (Initialer eller 

fullt navn). 

 

2 Giver til museet med tilføyelse av 

fødselsår, dødsør, yrke, evt. adresse 

21 Giver/siste eier, sikker 

22 Giver/siste eier, antatt, usikker 

23 Giver/siste eier, iflg. tradisjon 

24 Testator, arvet etter 

 

3 Selger til museet med tilføyelse av 

fødselsår, dødsår, yrke, evt. adresse 

31 Selger/siste eier, sikker 

32 Selger /siste eier, antatt, usikker 

33 Selger /siste eier, iflg. tradisjon 

34 Kjøpt på auksjon etter 

35 Forhandler 

 

4 Tidligere eier, med tilføyelse av 

fødselsår, dødsår, yrke og adresse 

41 Tidligere eier, sikker 

42 Tidligere eier, antatt, usikker 

43 Tidligere eier, iflg. tradisjon 

44 Første eier 

45 Eier av registrert gjenstand. Brukes ved 

registrering av gjenstander i privat eie og 

i andre institusjoner 

46 Eier av original. Brukes når gjenstanden 

er en kopi, modell eller reproduksjon. 

 

5 Formidler av gave eller kjøp, med 

tilføyelse av adresse 

51 Formidler, sikker 

52 Formidler, antatt, usikker 

53 Formidler, iflg. tradisjon 

 

6 Bruker, ikke eier, med tilføyelse av 

fødselsår, dødsår, yrke og adresse 

61 Tidligere bruker, sikker 

62 Tidligere bruker, antatt, usikker 

63 Tidligere bruker, iflg. tradisjon 

64 Siste eller nåværende bruker 

65 Første bruker 

66 Historisk hending, person, sted, med 

tilknytning til gjenstanden. 

 

7 Avbildet sted eller person, identifisert 

billedmotiver. Ved personer tilføyes 

fødselsår, dødsår, yrke, adresse 

71 Avbildet, sikker 

72 Avbildet, antatt, usikker 

73 Avbildet, iflg. tradisjon 

74 Utsikt over 

75 Utsikt fra 

76 Flyfoto 

77 Monogram, initialer, våpenskjold, navn i 

innskrifter 

 

8 Depositum til eller fra 

81 Deponert til 
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82 Deponert fra 

83 Overført til egen samling 

 

9 Informant, med tilføyelse av fødselsår, 

dødsår, yrke og adresse 

90 Informant 

91 Informant om bruk 

92 Informant om tradisjon 

93 Informant om produksjon 

94 Informant om topografi 

95 Informant om datering 

96 Informant om betegnelse, nemning 

 

Stikkordsliste og forkortelser 

 

ADR Adresse 

ALM Alminnelig 

ANT Antakelig 

ARK Arkiv 

AVB Avbildet 

AVSLTN Avslutning 

B Bredde 

BEG Begynnelse 

BESKR Beskrivelse 

BG Borgerskap 

BIND Binding 

BRUK Bruk 

CA Cirka 

D Død 

DAT Datering 

DEK Dekor 

DELER Enkeltdeler 

gjenstanden består 

av 

DEP Depositum 

DI Diameter 

DIAS Diapositiv fargefoto 

DY Dybde 

EL Eller 

F Født 

FABR Fabrikk 

FIG Figur 

FILM Film 

FRAMST Framstillingsmåte 

FUNK Funksjon 

G Gave 

GBR Gårdbruker 

GJENNOMBR Gjennombrudt 

GRL Grunnlagt 

H Høyde 

IFLG Ifølge 

INFO Informant(er) 

INNV Innvendig 

INSKR Innskrift(er) 

JFR Jevnfør 

K Kirke 

KAT Katalog 

KAT.NR Katalog nummer 

KJØP Kjøpesum 

KLD Kilde(r) (skr.) 

KONS Konservering 

L Lengde 

LITT Litteratur 

LYD Lydband 

M Mester (produsent) 

MAG Magasin 

MRG Monogram 

NEG Negativ 

OFL Overflatebehandling 

OPPL Opplysning 

OPPR Opprinnelig 

ORG Om originalen (der 

gjenstanden er kopi, 

modell eller 

lignende) 

ORNAM Ornament 

PLASS Plassering 

PROT Protokoll 

REP Reparasjon 

REST Restaurering 

ROM Rominnhold 

RYGGL Rygglengde 

SAM Sammenføyning 

SAML Samling 

SIGN Signatur 

STK Stykke 

STKR Stykker 

STPL Stempel 

T Tykkelse 

TEST.G Testamentarisk gave 

TILH Tilhørt 

TNR Tidligere nummer 

TR Trolig 

TRAD Tradisjon(er) 

UTV Utvendig 

VERKST Verksted 

YRK Yrke 
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Forkortelser til vevanalyser: 

 

I Innslag 

R Renning 

Z-sp Z-spunnet 

S-sp S-spunnet 

Z-tv Z-tvunnet 

S-tv S-tvunnet 

 

 


