
2022-03-14 

 

 

 

 

 

Göteborgs stadsmuseum 

Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg 

goteborgsstadsmuseum.se  

031-368 36 00 (reception) 
1 (3)

Bilaga 3 

 

 

FÖRKLARINGAR TILL STADSMUSEETS 

FYNDTABELL 

 

Grönt fält = obligatoriskt värde om uppgiften är känd.  

Gult fält = avser främst stadsarkeologiska grävningar 

 

Lägg in ett värde/kolumn. Duplicera kolumnen i de fall det finns fler än ett 

värde (sakord, material med flera).  

 Duplicera kolumnen=lägg till en eller flera extra kolumner, ge dem en 

rubrik (”sakord”) och ange värdet.  

 För osteologiskt material används sakorden ”ben” eller ”ben, djur” alt ”ben, 

människa”. Duplicera fältet och ange ”bränt” eller ”obränt” om känt. 

 Med undantag av beskrivningsfältet får ingen information i fyndtabellen 

kombineras med frågetecken, citationstecken eller andra liknande tecken.  

 Råder osäkerhet om något värde, ska detta förtydligas i beskrivningsfältet.  

 

 

 Anmärkning Exempel på värde 

Delobjektsnummer Stadsmuseets ID-nummer, 

skrivs PREFIX:NR:UNDERNR 

GSMA:170015:2 

GSMS:120007:102 

Uppdragsnummer  201801290 

Lämningsnr, RAÄ LÅÅÅÅ:NNNN L1959:2834 

Fornlämningsnr, RAÄ Sockennamn skrivs ut Björlanda 221 Göteborg 216 

Sakord typ av föremål. Anges i 

singular.  

skivyxa 

Kommun, fyndort  Göteborg 

Stadsdel, fyndort Stadsdel, primärområde, 

stadsdelsnämnd 

Haga Inom Vallgraven 

Torslanda 

Kvarter, fyndort Stadsarkeologiskt fält Kronobageriet 

Gata, fyndort  Gröna gatan  

Haga Nygata 

Fastighetsbeteckning, 

fyndort 

 Kålsered 1:1 Nordstaden 

52:1 
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 Anmärkning Exempel på värde 

Gård, fyndort Gårdar, landerier med flera Johannebergs landeri 

Plats, fyndort Torg, broar med flera 

geografiska namn som inte 

platsar under övriga 

fyndortsfält 

Kämpebron Grönsakstorget 

Skeppsbron 

Fyndnr   19 

Antal delar  Föremål som består av 

flera delar alternativt 

likartade objekt samlade 

under ett delobjektsnr  

12 

Material Både mer generella och 

specifika 

materialbeteckningar. Om 

det handlar om flera 

material, duplicera 

kolumnen 

Metall, järn keramik, fajans 

   

Vikt Viktenhet skall alltid anges 

(gram, kilo) 

12,5 gram 

Anläggningstyp  stolphål, härd, nedgrävning 

Grävningsenhet Schakt, provgrop, meterruta 

etc 

 

Kontext-id Id för anläggningstyp. 

Kombineras med uppgift i 

fältet Anläggningstyp. 

Stadsarkeologiskt fält 

 

Kontextgrupp Id för kontextgrupp 

Stadsarkeologiskt fält 

 

Fas Typ av fas 

Stadsarkeologiskt fält 

landeritid uppbyggnadsfas 

Längd Avser alltid föremålets 

längsta mått. Anges i cm. 

Enbart värdet anges. 

7,5 

Bredd Anges i cm; enbart värdet 

skrivs ut. 

3,5 

Tjocklek Samma som ovan. Används 

främst för keramik. 

0,2 

Beskrivning Längre eller kortare 

beskrivande texter rörande 

föremålet. Max 4000 

tecken. 

 

Arkeologisk period Anges om värdet bara gäller 

vissa av föremålen 

mesolitikum tidigmodern 

Tidpunkt, utgrävningsstart Skrivs ÅÅÅÅ-MM-DD 2018-12-05 
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 Anmärkning Exempel på värde 

Konserverings- eller 

vårdåtgärd 

Används om föremålet är 

aktivt konserverat. Ange 

årtal. 

Konserverad 2017 

X-koordinat Ange i missivet vilket 

system som används, t ex 

WGS84 decimal 

 

Y-koordinat Se X-koordinat  

Z-koordinat Se X-koordinat  

 


